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Lời Ngỏ
Ba mƣơi lăm năm nhìn lại từ mùa xuân năm 1975. Có lẽ mỗi ngƣời chúng ta ai ở thế hệ thứ
nhất, cũng ngỡ nhƣ là giấc mộng. Thời gian luôn đi về phía trƣớc, nhƣng khi ta quay nhìn lại
phía sau, thì quả là một cuộc trƣờng chinh đầy gian khổ của một dân tộc bị đọa đày, phải
sống mất quê hƣơng để đi tìm hai chữ Tự Do, với biết bao nhiêu sự hy sinh về tinh thần cũng
nhƣ mất mát về vật chất.
Mùa xuân năm 1975 nhƣ là một điểm nhớ. Quân dân miền Nam đang hát bài hùng ca giữ
nƣớc giữa chừng, thì phím tan đàn gãy. Khi Cộng quân bắt đầu tấn công vào Ban Mê Thuộc
nhƣ một cơn bão lửa, đốt cháy toàn miền Trung rồi lan dần xuống miền Nam, thiêu rụi cả
căn nhà Việt Nam trong lửa đỏ. Hiện tƣợng đổi đời đã gây nên biết bao cảnh lầm than, tủi
nhục. Hàng triệu ngƣời đổ xô ra biển, bất kể sống chết để đi tìm hai chữ Tự Do. Cùng chung
số phận của dân tộc Việt, ngƣời dân xứ Bƣởi cũng tan hàng nhƣ một đàn chim vỡ tổ, bay đi
khắp cùng thế giới.
Nhìn về quê hƣơng bên kia bờ đại dƣơng khi mùa xuân đến, ai mà không chạnh lòng nhớ về
cố quốc, nhất là Biên Hòa, một vùng đƣợc mệnh danh là “địa linh nhân kiệt” nơi sinh ra
nhiều nhân tài, luôn làm rạng danh ngƣời dân xứ Bƣởi. Về Binh nghiệp có Đại tƣớng Đỗ
Cao Trí, Chính trị có Nguyễn Ngọc Huy, Văn có Bình Nguyên Lộc. Thơ có Nguyễn Tất
Nhiên, Nhạc có Lê Hựu Hà, Cải lƣơng có soạn giả Ngọc Điệp, Y khoa có bác sĩ Trần Nguơn
Phiêu, Luật pháp có Thẩm phán Trần văn Linh và Biên Hòa còn biết bao ngƣời con ƣu
tú khác...
Lấy câu châm ngôn “Cái đáng khâm phục nhất của đời ngƣời là vƣơn lên sau khi ngã”, đồng
hƣơng Biên Hòa trải qua một chặng đƣờng dài đầy gian khổ, đã dần dần ổn định và gặt hái
rất nhiều thành công đáng kính nể nơi xứ ngƣời.
Nhằm mục đích nêu lên những tấm gƣơng sáng chói của những nhân tài lỗi lạc nơi xứ Bƣởi,
hầu làm đòn bẩy cho các thế hệ tiếp nối, học hỏi những kinh nghiệm cha ông và mong mỏi
sớm có một ngày quang phục quê hƣơng. Hội Ái Hữu Biên Hòa California đặc biệt trong số
báo Xuân năm nay, sẽ ƣu tiên dành một số bài viết và hình ảnh để vinh danh cố Đại tƣớng Đỗ
Cao Trí, một danh tƣớng của xứ Bƣởi, đƣợc dân trong nƣớc và cả thế giới ngƣỡng phục.
Nhóm chủ trƣơng và ban biên tập chân thành cám ơn sự ủng hộ tài chánh của quý mạnh
thƣờng quân và quý thân chủ quảng cáo, sự hỗ trợ tinh thần cùng những đóng góp bài vở, tài
liệu của quý đồng hƣơng và thân hữu đã làm phong phú thêm cho Đặc san Xuân Canh Dần
2010 của Hội Ái Hữu Biên Hòa California.
Nhân dịp Xuân Canh Dần, kính chúc quý đồng hƣơng Biên Hòa và thân hữu cùng gia đình
một năm mới: Sức Khỏe Dồi Dào, Tài Lộc Hanh Thông và Gia Đình Hạnh Phúc.
Kính chào đoàn kết
Ban Biên Tập
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LỜI GIAO CẢM ĐẦU XUÂN
Không khí mùa Xuân đang bàng bạc khắp nơi
nơi. Một chút mưa bụi lất phất bay, một làn gió
nhẹ từ biển thổi vào mơn man trên những cành
cây, ngọn cỏ, những bông hoa bắt đầu ươm
nhụy, văng vẳng vài tiếng chim ríu rít đâu đây
như lời báo tin rằng mùa Xuân đang trở về với
chúng ta.
Một lần nữa, đồng hương Biên Hòa chúng ta
chào đón xuân sang, mùa xuân thứ ba mươi
lăm trên đất khách quê người. Nhân dịp Xuân
Canh Dần, Hội Ái Hữu Biên Hòa xin kính chúc
tất cả quí đồng hương một năm mới được dồi
dào sức khỏe, sống yên vui và tràn đầy hạnh
phúc.
Dù cho bao chuyện phải lo toan, nhưng mùa
xuân vẫn đang về tung hương đây đó. Những
lời chúc an khang thịnh vượng, với nụ cười
luôn nở trên môi mỗi người khi chúng ta đi
chúc tuổi Ông Bà, Cha Mẹ, thăm hỏi khắp họ
hàng, bạn hữu trong những ngày đầu xuân đã
phần nào tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân
tộc từ ngàn xưa; và cũng là dịp làm sống dậy
không khí lạc quan, yêu đời, vươn lên từ mọi
nghịch cảnh trong lòng mỗi người Việt ly
hương chúng ta.
Hoa Cúc, hoa Mai, hoa Đào cùng trăm hoa
đang rộn ràng đua nở. Bánh mứt, rượu trà,
bánh chưng, bánh tét, dưa hành, câu đối đỏ… luôn là những biểu tượng đầy sinh khí của
một năm mới đang hiện diện khắp mọi nhà Việt Nam. Năm Canh Dần bắt đầu. Cọp tượng
trưng cho sự thông minh, can đảm, nhanh nhẹn và đầy uy lực. Cầu mong năm Canh Dần
sẽ đem đến những đổi mới tốt đẹp, nhiều may mắn, thành đạt cho từng người, từng gia
đình đồng hương Biên Hòa trên xứ người và cả trên quê hương Việt Nam thân yêu của
chúng ta.

HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA
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Chúc hội Đồng Hƣơng tỉnh Biên Hòa
Hội Xuân, vui Tết dậy hoan ca.
Đồng hƣơng tâm sự tình nhân thế,
Hƣơng lý hàn huyên chuyện quốc gia.
Biên giới tan hoang, thù lũ Cộng,
Hòa bình đói khổ, xót dân ta.
Thành tâm xin nhớ "đùm lá rách",
Công đức đồng hƣơng sáng chói lòa.
Nguyên Ngã

ĐỒNG HƯƠNG BIÊN HÒA
Gặp lại đồng hƣơng thỏa ƣớc mong,
Chào em, mừng bác, kính chào ông.
Các con thành đạt, lâng lâng dạ,
Đàn cháu giỏi ngoan, hể hả lòng;
Chung sức làm vang danh Xứ Bƣởi,
Hiệp lòng tạo rạng tiếng Sông Đồng.
Cùng nhau thắp sáng nơi Quê Mẹ
Ngọn Đuốc Nhân Quyền thiêu xích gông!
Nguyên Ngã
San Jose,
11/20/09
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SỚ TÁO QUÂN
Mỗi độ Đông qua
Là mùa Xuân tới
Mới sáng hăm ba
Tháng Chạp ngày "ta"
Táo khắp mọi nhà
Một bà hai ông
Dông cho thiệt lẹ
Để mà dâng sớ
Báo với Thiên đình
Tình hình trần thế
*
* *
Nay thần là Táo
Đồng hƣơng xứ Bƣởi
Ở dƣới Cali
Đã ghi mọi sự
Từ lớn tới nhỏ
Chẳng bỏ chuyện nào
Vào trong tờ cáo
Xin báo Ngọc Hoàng
Chuyện dân xứ Bƣởi
Đất ngƣời thành đạt
Phát triển không ngừng
Trên từng lãnh vực
Nức tiếng gần xa
Nào là doanh gia
Lại thêm bác sĩ
Văn sĩ, kỹ sƣ...
Rất ƣ hãnh diện.
*
* *
Vừa rồi sự kiện
Diễn biến bất ngờ
Không ai mong chờ
Giờ thành sự thật
Dịch cúm heo vật
Thế giới lật đật
Nhất tề phòng chống.
Lại giống năm nao
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Bão, lũ liên hồi
Của trôi, ngƣời mất
Thất bát mùa màng
Lại sang chiến tranh
Đánh nhau chí tử
Khói lửa mịt mù
Dân ngu khốn khổ
Tội nghiệp làm sao!
Trời cao có thấu?
*
* *
Tháng Sáu vừa qua
Ở tại quận nhà
Santa Ana
Bà con gần xa
Tham gia đại hội
Biên Hòa xứ Bƣởi
Ngƣời nói ngƣời cƣời
Mừng nơi hải ngoại
Tìm lại đƣợc nhau
Sau bao xa cách
Từ nay dƣới mái
"Biên Hòa Đồng Hƣơng"
Nêu gƣơng tích cực
Dồn mọi nỗ lực
Nối kết đoàn viên
Hải ngoại đất Biên
Hằng niên gặp gỡ
Thân tình gắn bó
Cho dân tỉnh nhà
Ngƣời già, hậu duệ
Trên, dƣới đề huề
Tình quê thắm thiết
Quyết rạng danh nhà
Biên Hòa muôn năm
*
* *
Năm nay ra mắt
Tờ đặc san Xuân
Canh Dần con cọp
Nhờ công đóng góp
Ky cóp vở bài

Có một không hai
Tài liệu, thơ văn,
Bƣớm hoa, cây cảnh...
Dành phần trang trọng
Trong tờ báo Xuân:
Tƣớng quân họ Đỗ
Muôn thuở ghi danh
Anh hùng nƣớc Việt
Hào kiệt Biên Hòa
Nhà nhà ghi nhớ
Cộng với lòng thành
Ghi khắc công danh
Anh linh tiên tổ
Của Ban Biên Tập
Bất chấp gian lao
Cùng nhau thực hiện
Mong Thiên Tử ban
Cho kẻ có lòng
Thành công toại chí
*
* *
Ý! Thần còn muốn
Xin luôn Ngọc Hoàng
Ban xuống hồng ân
Quý mạnh thƣờng quân,
Nhân sĩ, trƣởng thƣợng,
Thƣờng dân xứ Bƣởi...
Và toàn thế giới
Một vận hội mới
Thay đổi bạo cƣờng
Hƣớng tới tự do
Cơm no áo ấm
Trời đã sang Xuân
Táo thần xin chúc
Ngọc Hoàng nhân đức
Đệ nhứt Thiên Đàng
Muôn năm vạn tuế
Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế...
Táo Bà Thân Ngọc Mai
Cẩn cáo.
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Trích đoạn Bài viết của Tướng Trần Quang Khôi về Đại Tướng Đỗ Cao Trí.

DANH DỰ và TỔ QUỐC
Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí sinh ngày 20-11-1929 tại thị xã Bình Trƣớc, tỉnh Biên Hòa.
Ông theo học bậc tiểu học tại Biên Hòa, bậc trung học ở trƣờng Pétrus Ký Saigòn và đậu
tú tài toàn phần. Năm 1947, ông tốt nghiệp trƣờng võ bị Nƣớc Ngọt khóa Đỗ Hữu Vị.
Năm 1949, ông tốt nghiệp trƣờng võ bị Nhảy Dù Coetquindan tại Pau, Pháp quốc. Năm
1953, ông tốt nghiệp trƣờng Chỉ Huy và Tham Mƣu tại Hà Nội. Năm 1959, ông tốt
nghiệp trƣờng Chỉ Huy và Tham Mƣu Lục Quân tại Forth Leavenworth, Hoa Kỳ. Năm
1960, ông tốt nghiệp tại Air Ground Operation School, Fort Kisler, Hoa Kỳ.
Ông là vị Chỉ Huy Trƣởng Liên Đoàn Nhảy Dù đầu tiên (1954). Năm 28 tuổi, ông
đƣợc thăng cấp Đại Tá. Năm 34 tuổi, ông đã đƣợc thăng cấp Trung Tƣớng, vị tƣớng trẻ
nhất trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã từng giữ các chức vụ then chốt nhƣ: Tƣ
Lệnh Quân Khu III mới thành lập gồm bốn tỉnh (Kontum, Pleiku, Phú Yên và Bình Định)
(1956-58) - Tham Mƣu Trƣởng Quân Đoàn I (1958) - Chỉ Huy Trƣởng trƣờng Hạ sĩ quan
Nha Trang, Tƣ Lệnh quân đoàn I (1961-63) - Tƣ Lệnh quân đoàn II, kiêm Đại Biểu
Chính Phủ Trung phần và Cao nguyên (1964) – Sau khi bị giải nhiệm rồi bị giải ngũ ông
đƣọc cử đi làm Đại Sứ VNCH tại Đại Hàn (1967-68) - Chức vụ cuối cùng là Tƣ Lệnh
Quân Đoàn III kiêm Tƣ Lệnh vùng III chiến thuật từ ngày 5-8-1968 đến khi ông mất
ngày 23-2-1971.
Cái chết đột ngột của đại tƣớng Đỗ Cao Trí vì tai nạn trực thăng ở phía Bắc Tây
Ninh, trên đƣờng ra mặt trận sáng ngày 23-2-1971, là bƣớc ngoặt của cuộc chiến tranh ở
miền Nam Việt Nam.
Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí là tài năng kiệt xuất của Quân lực VNCH. Thật hiếm có
một tƣớng lãnh nào của chúng ta vừa có mƣu lƣợc vừa có dũng khí nhƣ tƣớng Trí. Ông
luôn chủ động đánh trúng địch vào chỗ bất ngờ nhất và luôn xuất hiện ở điểm nóng nhất
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 10

trên chiến trƣờng. Nếu Pháp có De Lattre De Tassigny, Mỹ có Patton, Đức có Rommel,
thì VNCH chúng ta có Đỗ Cao Trí.
Là Đại sứ VNCH ở Nam Triều Tiên, ông tình nguyện xin trở về nƣớc sau Tết Mậu
Thân để ra trận. Ngày 5-8-1968, ông thay Trung Tƣớng Lê Nguyên Khang làm Tƣ lệnh
Quân đoàn III kiêm Tƣ Lệnh Biệt khu Thủ Đô. Lúc bấy giờ quân địch ở khắp mọi nơi từ
thành thị đến nông thôn. Quân chánh quy CSBV xuất hiện ngay trong các trung tâm
thành phố lớn nhƣ Sài Gòn, Chợ Lớn, Biên Hòa v.v…và Quân đội Mỹ phải rút quân từng
phần theo kế hoạch Việt Nam hoá chiến tranh của tổng thống Nixon, vì áp lực chống
chiến tranh của nhân dân Mỹ.
Đại tƣớng Đỗ Cao Trí với tài thao lƣợc xuất chúng, chỉ trong một thời gian ngắn,
vừa bình định xong lãnh thổ đem lại an ninh ở nông thôn, vừa mở các cuộc hành quân tấn
công liên tục các Sƣ đoàn CSBV: Công trƣờng 5, 7, 9 và các Trung đoàn địa phƣơng VC
ở các tỉnh Biên Hòa, Hậu Nghĩa, Bình Dƣơng, Tây Ninh, Long Khánh, Phƣóc Tuy, Bình
Long và Phƣớc Long, gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề buộc chúng phải chạy qua
trú ẩn trên lãnh thổ Campuchia.
Kể từ tháng 3-1970, ông đƣa chiến tranh ra khỏi Vùng 3 CT. Ngay sau đó, ông mở
cuộc ―Hành quân Toàn thắng 42,‖ phối hợp với Lực lƣợng II Dã chiến Hoa Kỳ, lần lƣợt
bứng tận gốc các căn cứ của quân CSBV, dọc theo bên kia biên giới Việt-Campuchia ở
khu Mỏ Vẹt, Lƣỡi Câu, đồng thời đẩy ―Cục R‖ và các Sƣ-đoàn CSBV lên tận Đông Bắc
Campuchia, ở Dambe và Chlong.
Thừa thắng xông lên, Đại Tƣớng liền mở cuộc ―Hành quân Toàn Thắng 1/71‖;
ngày 18-2-1971, ông trực thăng vận Liên đoàn 5 BĐQ cùng ông xuống Chlong, đồng thời
điều động LLXKQĐ III và Chiến đoàn 333 BĐQ tấn công, chiếm và càn quét Dambe,
buộc quân địch phải quay về thế thủ.
Nhƣng mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất trong cuộc ―Hành quân Toàn Thắng
1/71‖ này là Kratié, căn cứ chiến lƣợc chủ yếu của Mặt trận Giải phóng Miền Nam. Ông
nói nếu ta chiếm Kratié, chúng ta sẽ cắt đứt con đƣờng tiếp vận huyết mạch chính, từ
miền Bắc xuống tận vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông dự định sử dụng Sƣ đoàn
Nhảy Dù trực thăng vận xuống Kratié, đồng thời LLXKQĐ III sẽ tấn công từ Chlong lên
phía Bắc giao tiếp với Dù ở Kratié. Liên đoàn 30 Công binh đƣợc lệnh của ông đã đƣa
đơn vị Cầu vào Dambe, chuẩn bị bắc cầu ở Chlong yểm trợ LLXKQĐ III vƣợt sông.
Ngày 20-2-1971, ông gặp tôi ở Chlong. Ông lắc đầu, mặt có vẻ buồn rầu lo lắng.
Ông cho tôi hay là Sƣ đoàn Nhảy Dù đã đƣợc Bộ Tổng Tham Mƣu điều động ra Đồng Hà
(tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719 ở Hạ Lào), làm đảo lộn kế hoạch hành quân của
ông. Mặc dù vậy, ông không bỏ ý định đánh Kratié. Ông ra lệnh cho tôi sẵn sàng. Ông
định sẽ sắp xếp và điều động 1 trong 3 Sƣ đoàn của Quân Đoàn III, để thay thế Sƣ đoàn
Nhảy Dù trong giai đoạn tấn công tới này.
Chiều ngày 22-2-1971, vào khoảng 18:00 giờ, Ông còn bay trên bầu trời Dambe
Chlong gọi tôi trên máy truyền tin hẹn gặp ngày mai tại căn cứ hành quân của tôi ở
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Dambe. LLXKQĐ III đã đƣợc không vận thả dù tái tiếp tế xong xuôi, hàng ngũ sắp xếp
chỉnh tề chuẩn bị lên đƣờng. Tôi biết sắp tới là những ngày chiến đấu quyết liệt nhất.
Sáng ngày 23-2-1971, tôi và đại tá Lê Văn Nghĩa, liên đoàn trƣởng Liên đoàn 30
Công binh, chờ đón ông ở Dambe. Sau khi dự buổi thuyết trình sáng ở Bộ Tƣ lệnh Hành
quân Quân đoàn III tại Tây Ninh, nhƣ thƣờng lệ, ông lên trực thăng chỉ huy bay sang
Kampuchia. Trực thăng vừa cất cánh bay lên hƣớng Bắc đƣợc vài phút thì phát nổ. Tất cả
đều tử vong. Ngoài đoàn tùy tùng gồm có Trung Tá Châu, Truyền tin, Trung Tá Sỹ,
Trung tâm Hành quân Quân đoàn, Đại úy Tuấn, Sĩ quan tùy viên, còn có nhà báo Mỹ
gốc Pháp nổi tiếng Francois Sully và Đại úy Đắc Pilot.
Tin Trung Tƣớng Đỗ Cao Trí tử trận làm xúc động dƣ luận trong nƣớc và thế giới.
Báo Time và Newsweek loan tin ca ngợi tài năng và lòng dũng cảm của ông. Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu truy thăng ông lên Đại Tƣớng. Đại tƣớng Creighton Abrams, tổng tƣ
lệnh Quân Lực HK tại VN, nghiêng mình trƣớc linh cữu ông.
Trong buổi lễ xuất quân đánh sang Campuchia của Lữ đoàn 3 KB tháng 1-1971,
Đại Tƣớng tuyên bố là ông sẽ sống và chết với ba quân trên chiến trƣờng. Ông đã giữ
đúng lời hứa. Ông đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Quân đội và TỔ QUỐC.
Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí là tấm gƣơng chiến đấu sống động nhất cho tuổi trẻ Việt
Nam. Ngày nay, sách báo thế giới tự do vẫn ca ngợi ông là một anh hùng dân tộc của
VNCH. Đại tƣớng sống, chiến đấu và hy sinh đúng với danh ngôn của ngƣời xƣa:
―Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.‖
Dân tộc Việt Nam mất đi một Lãnh tụ quân sự vĩ đại, Quân lực Việt Nam mất đi
một Tƣớng tài ba thao lƣợc.
Trần Quang Khôi

Tướng Đỗ Cao Trí với binh sĩ
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―Tướng Đỗ Cao Trí và Tôi‖ là tựa bài của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn, đã gửi đến ĐSBH 2010
tại Nam Cali, nhưng vì khuôn khổ Đặc San có giới hạn, lại được sự đóng góp nhiệt tình của
nhiều Đồng Hương và Thân Hữu. Ban Biên Tập xin được phép mượn tựa bài nầy, để trình bày
một cách trang trọng, những trích đoạn của quý Thân Hữu và Đồng Hương. Viết về những
kỷ niệm, tình cảm, đối với một anh hùng, một người con của tỉnh Biên Hòa.

TƢỚNG ĐỖ CAO TRÍ VÀ TÔI
―Tƣớng Trí xông thẳng đến tôi, ông đến trƣớc tôi khoảng ba bƣớc, ông rập hai
chân vào nhau rồi đứng nghiêm chào tôi. Tất cả quan quân ai cũng xanh nhƣ tầu lá! Chết
mẹ tôi rồi! Cái nón đỏ có hàng lon Trung Tƣớng tôi đang đội trên đầu, chỉ đem cho tôi
cái thích thú phù du, nhƣng sẽ là một thảm họa khôn lƣờng cho tôi.
Tôi vừa sợ hãi vừa xấu hổ, đƣa tay lên đầu, giật ngay cái mũ xuống rồi bằng hai
tay, trịnh trọng đƣa trả nón, y nhƣ kẻ bại trận dâng kiếm đầu hàng.
Tƣớng Trí, chìa cả hai tay lấy chiếc nón đỏ… Mọi ngƣời chờ cơn thịnh nộ của ông
Tƣớng Sấm Sét…
Ông cúi xuống gỡ ba ngôi sao ra cƣời hiền từ:
- Giữ giùm cậu ba ngôi sao này, còn tặng cho cậu cái mũ làm kỷ niệm, làm kỷ
niệm thôi nhé! Coi chừng Quân Cảnh bắt về tội tiếm phục quân hiệu đấy‖
(Trích ―Tƣớng Đỗ Cao Trí và Tôi‖)
Nguyễn Trọng Hoàn
Tƣớng Trí ra đi sớm nhƣ thế là một sự mất mát lớn cho Quân Đội và cho Đất
Nƣớc. Nhƣng ông đã ra đi trong sự vinh quang và nuối tiếc của mọi ngƣời. Ngày xƣa,
ngƣời làm Tƣớng chỉ mong đƣợc da ngựa bọc thây nơi chiến trƣờng và đƣợc lƣu danh
hậu thế. Ngày nay, Tƣớng Trí cũng đƣợc poncho bọc thây nơi trận địa và đƣợc quốc táng
trọng thể. Ở đời có ai thoát đƣợc cái chết. Chết mà đƣợc mọi ngƣời thƣơng tiếc là một cái
chết danh dự, đƣợc nhiều ngƣời mong muốn mà không đƣợc…
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Vài tuần sau đám tang Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí, trên đƣờng về thăm nhà, tôi bảo tài
xế lái xe rẽ vô Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa để tôi thăm mộ ông, một cấp chỉ huy mà
tôi rất kính phục và thƣơng yêu. Tôi đốt bó nhang mà tôi đem theo và quỳ trƣớc mộ ông
lâm râm khấn vái: ―Đại Tƣớng ơi, ông là cấp chỉ huy cao cấp nhứt tại đây rồi. Ông đã
chọn nơi đây làm nơi an giấc ngàn thu cùng với thuộc hạ bốn vùng chiến thuật. Họ đã
cùng ông xông pha chiến trận để bảo vệ từng tấc đất của tiền nhân để lại.
Cầu xin hồn ông linh thiêng hãy phù hộ cho đất nƣớc Việt Nam thân yêu sớm
đƣợc thái bình no ấm. Riêng miền đất Biên Hòa là quê hƣơng của ông đƣợc mãi mãi
bình an.‖
(Trích ―Vài kỷ niệm về cố Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí‖)
Nguyễn Khuyến.
Sở 3 ANQĐ/QK3 &QĐ3
Khóa 24 SVSQ/ TVBQGVN tốt nghiệp, đƣợc mang tên vị Tƣ Lệnh Quân Đoàn
III, cố Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí.
Trong ngày mãn khóa, phu nhân Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí là thƣợng khách và khi
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa đặt tên khóa 24 là khóa Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí, 21 phát
súng đại bác bắn chào mừng.
Trong Bảo Tàng Viện TVBQGVN còn lƣu giữ cây cal của Đại Tƣớng với 4 ngôi
sao bạc kèm hàng chữ:
“Bà Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí, thân tặng cây cal nầy cho SVSQ khóa 24 nào lên Tƣớng
đầu tiên”
Trƣờng VBQGVN, dự trù xây dựng 4 tƣợng cho ba vị Tƣớng lãnh và một vị Sĩ
Quan cao cấp ở Vũ Đình Trƣờng Lê Lợi:
- Thống Tƣớng Lê Văn Tỳ, Tổng Tham Mƣu Trƣởng QLVNCH.
- Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí, Tƣ Lệnh Quân Đoàn III và Vùng III Chiến Thuật.
- Trung Tƣớng Nguyễn Viết Thanh, Tƣ Lệnh Quân Đoàn IV và Vùng IV Chiến
Thuật.
- Đại Tá Nguyễn văn Sử, Quân Sự Vụ Trƣởng TVBQGVN.
Rất tiếc vận nƣớc nổi trôi, công trình nầy chƣa thực hiện, hy vọng sau khi chế độ
CS sụp đổ, tƣợng 4 vị nầy sẽ đƣợc dựng lên để ngàn đời toàn dân ghi nhớ.
(Trích ―Những mẫu chuyện về cố Đại Tƣớng Đỗ Cao Trí‖)
Nguyễn Kim Quan
Cựu SVSQ/TVBQGVN/K28

Chuyện Cƣời:
LỜI KHUYÊN CHÍ LÝ
Tân binh quân chủng nhảy dù hỏi huấn luyện viên trƣớc khi nhảy lần đầu:
- Tôi phải làm gì nếu nhƣ dù không mở khi tôi nhảy ra khỏi máy bay?
- Anh mang dù về kho và đổi lấy cái dù khác.
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ANH HÙNG HỌ ĐỖ
Kính dâng hương linh
Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí
Đây nén hƣơng lòng xin kính gởi
Anh hùng họ Đỗ đất Đồng Nai,
Ra đi... để lại trời thƣơng tiếc
Nhang khói còn vƣơng khắp chốn nầy.
Danh tƣớng không mơ ngày tóc bạc,
Quyết đem tài trí giữ non sông,
Diệt phƣờng gian ác, quân vô đạo
Đem lại an cƣ, tạo thái bình.
Một thuở Địa Đầu (1) vang chiến tích,
Cao Nguyên (2) tỏ rõ bƣớc uy danh,
Miền Đông (3) nổi tiếng truy quân địch,
Khí thế, hùng ca, khúc diễn hành.
Chao ôi! Vận nƣớc còn đen tối
Ngƣời đã về đâu? Hỡi nƣớc mây!
Trong chuyến phi hành quan sát trận (4)
Trời cao lửa đỏ phủ thân ngƣời.
Xe tăng thay ngựa đƣa thân xác
Về chốn nghìn năm vĩnh biệt đời
Quân Đội Nghĩa Trang còn ghi dấu
Trời buồn nhỏ lệ ánh sao rơi.
Thế Nhân
(Biên Hòa ngày 23-2-1971)
Cƣớc Chú: (1) Vùng I, (2) Vùng II, (3) Vùng III, (4) Trong chuyến quan sát trận
địa cuộc hành quân Toàn Thắng 42, nhằm truy quét các căn cứ địch trên phần đất
Cao Miên, phi cơ của Trung Tướng Đỗ Cao Trí lâm nạn, bị nổ tung trên bầu trời
Tây Bắc tỉnh Tây Ninh.
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CHÚC XUÂN
Kính chúc bách niên quí cụ già
Hƣởng Xuân mạnh khỏe với thông gia
Vui cùng con cháu mừng Xuân mới
An lạc thân tâm, hƣởng đức nhà!
Kính chúc đồng hƣơng ở Biên Hòa
Tha hƣơng lạc nghiệp tận phƣơng xa
An lành, hạnh phúc, nhiều may mắn
Thƣơng nhớ quê nhà thật thiết tha!
Kính chúc mừng Xuân đến mọi ngƣời
Gia đình êm ấm mãi vui tƣơi
Phát tài may mắn tròn năm mới
Vạn sự bình an hƣởng phƣớc Trời!
Kính chúc Xuân vui khắp mọi nhà
An cƣ lạc nghiệp đẹp vƣờn hoa
Tân gia hạnh phúc tình nồng thắm
Tấn lộc phát tài mãi với ta!
Kính chúc thân nhân, bạn hữu mình
An lành, hạnh phúc, ánh bình minh
Công thành danh toại do tranh đấu
Cảm tạ quí nhân thật thắm tình!
Mến chúc tuổi Xuân hƣởng lộc đời
Quyết tâm đỗ đạt ở nơi nơi
Thành công rạng rỡ mùa Xuân mới
Viễn ảnh tƣơng lai mãi sáng ngời!
Thân chúc an vui hƣởng Tết mình
Nhân lành quả tốt, hợp duyên xinh
Đức tài, may mắn nên danh phận
Hiếu hạnh, trung trinh đẹp nghĩa tình!
Minh Lƣơng Trƣơng Minh Sung
Cali năm 1997
(Trích tập thơ Biển Đời Nổi Trôi xuất bản năm 2003 tại Cali)
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Khoảng thập niên 50, cha mẹ tôi dẫn các anh em tôi vào trƣờng đua Phú Thọ, để
xem một cuộc biểu diễn nhảy dù. Tôi còn nhớ rất rõ, có một Thiếu Tá từ trên cao nhảy dù
xuống, đứng thẳng ngƣời chào Thủ Tƣớng Ngô Đình Diệm. Mọi ngƣời vỗ tay ráo riết, vì
thời bấy giờ chỉ có lính Tây mới có khả năng nhảy từ trên máy bay xuống. Gƣơng mặt
ngƣời sĩ quan Việt trông oai vệ nhƣng hiền từ, đó là Thiếu tá Đỗ Cao Trí. Lúc ấy ông Trí
chỉ độ 26 tuổi.
Giữa thập niên 50, khi gia đình tôi dọn về Biên Hòa sinh sống thì mới biết gia
quyến của ông Trí cũng ở xứ Bƣởi. Chƣa đầy tuổi 30, ông Trí đƣợc thăng cấp Đại Tá,
Chỉ Huy Trƣởng liên đoàn Nhảy dù. Nói theo lịch sử, ông Đỗ Cao Trí là ngƣời cha đẻ
của binh chủng Nhảy dù của nƣớc Việt Nam Cộng Hòa. Trí tuệ, thông minh và dũng cảm
là những đặc điểm của vị sĩ quan trẻ tuổi nầy. Khác hẳn với nhiều tƣớng lãnh khác,
Tƣớng Đỗ Cao Trí không có tham vọng chính trị. Nói tóm lại, ông Trí không bao giờ
đóng vai trò của một nhà chính trị ―salon‖. Với bản chất bình dân, Tƣớng Trí chan hòa
gắn bó với đồng đội, binh sĩ yêu quý ông, nhƣng có lẽ cũng có thể bản chất phi chính trị
của ông Trí, đã quyết định cho số mệnh của ông sau nầy. Một quan sát viên Hoa Kỳ than
thở ―Ở Việt Nam, ngƣời ta không dung dƣỡng những ngƣời anh hùng‖.
Một Patton của Việt Nam
Đại Tƣớng Hoa-Kỳ West Moreland viết trong hồi ký của ông:
―Đỗ Cao Trí là con cọp chiến, một George Patton của miền Nam Việt Nam‖.
Đƣợc một ngƣời lính cao cấp nhất của Hoa Kỳ, khen ngợi cho sự dũng cảm nhƣ
một loài chúa sơn lâm, đồng thời lại ví với chiến sĩ anh hùng của lịch sử Hoa Kỳ. Đó là
một vinh dự lịch sử cho ngƣời lính chiến VNCH Đỗ Cao Trí.
Gan dạ và dũng cảm chỉ là một trong những yếu tố của Tƣớng Trí, cả lính Mỹ
lẫn Việt đều công nhận sức làm việc bền bỉ, siêng năng, có kế hoạch kỹ lƣỡng là những
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yếu tố thành công của Tƣớng Trí. ―Một chiến thuật gia lão luyện và thực tế. Tƣớng Trí
không bao giờ mãn nguyện, nếu ông không phải là ngƣời lính tiền phong ở chiến
trƣờng‖. Theo ký giả báo Time, có lần một đồng đội đứng cạnh ông bị trúng đạn tử
thƣơng tại chỗ, Tƣớng Trí lập tức nhảy lên chiến xa ra lệnh tiến thẳng vào tận chỗ nổ
súng và tiêu diệt địch.
Báo Time ngày 8 tháng 6 năm 1970, thuật rằng Tƣớng Trí là một hiện tƣợng phi
thƣờng. Khi là Tƣ Lệnh chiến dịch Toàn Thắng ở ―Mỏ Vẹt‖ Cam Bốt, Tƣớng Trí khiến
một phóng viên báo Time kinh ngạc, khi ông hạ lệnh cho trực thăng của ông xuống thẳng
trận địa, mặc cho đạn tiểu liên và hỏa tiễn nổ vang. Tƣớng Trí chạy bộ thẳng đến ngƣời
lính lái xe tăng VNCH thúc giục ―Xông thẳng vào. Lái mau lên. Lái mau lên‖. Quân đội
Pháp cũng từng đặt danh hiệu cho ông là ―Baraka‖, ám chỉ Tƣớng Trí đƣợc ―miễn dịch tử
thần‖ sau khi ông bị ám sát hụt ba lần.
Khi ở Quân Đoàn III, ký giả Mỹ theo dõi giờ làm việc của Tƣớng Trí nhƣ sau:
Điển hình một ngày, Tƣớng Trí bay trên 250 dặm bằng trực thăng, từ Bộ Tham Mƣu Biên
Hòa đến ―văn phòng‖ của ông trong khu rừng ―Chup‖ Cam Bốt vào khoảng 7 giờ sáng.
Sau 12 tiếng đồng hồ thử lửa với ―tử thần‖, ông bay về căn nhà gia đình ấm cúng
của vợ và 6 con.
Tƣớng Đỗ Cao Trí và CIA
CIA luôn luôn đóng vai trò quyết định quan trọng trong cuộc chiến VN. Dù muốn
dù không, tƣớng lãnh đều phải làm việc với CIA Mỹ. Dore Shackley, một CIA cừ khôi,
từng tổ chức lật đổ hụt Fidel Castro đã có dịp làm bạn với Tƣớng Đỗ CaoTrí. Trong chiến
dịch Lam Sơn, Shackley phải nhờ đến Tƣớng Đỗ Cao Trí làm cố vấn. Năm 1971, với tƣ
cách Trƣởng phòng Tình báo CIA ở Saigon, Shackly, Tƣớng Tƣ Lệnh Mỹ Abrams, Đại
Sứ Bunker và Tƣớng Hoàng Xuân Lãm hoạch định chiến dịch Lam Sơn 719. Mục tiêu là
chận đƣờng tiến quân của CS Bắc Việt, dọc quốc lộ 9 tới Tchepone Lào về phía Tây khu
phi quân sự. Chiến dịch dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5 năm 1971. Chiến dịch
nhằm gây tổn thất cho CS Bắc Việt và Hoa kỳ có thêm thời gian từ 9 đến 12 tháng tiến
tới việc giảm quân Mỹ ở trận chiến VN.
Tuy nhiên, Shackley thất vọng là mỗi khi chiến dịch Lam Sơn sắp bắt đầu thì ngày
đề xuất lại phải dời lại. Tƣớng Abrams đã phải kêu trời vì không thực hiện đƣợc ―yếu tố
bất ngờ‖. Cuối cùng, Shackley dọ biết lệnh dời ngày giờ xuất quân là từ quyết định của
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. TT Thiệu rất tin tƣởng vào chiêm tinh tƣớng số, các trận
xuất quân đều phải chọn ngày giờ ―tốt‖. Tƣớng Abrams hỏi Shackley có cách nào để ảnh
hƣởng ―thầy bói‖ của TT Thiệu. Tƣớng Hoàng Xuân Lãm trả lời là phải tuân theo lệnh
của ông Thiệu. May cho CIA Shackley, trong một buổi họp với Đại Tƣớng Cao Văn
Viên, Shackley đƣợc gặp Tƣớng Đỗ Cao Trí. Ông ngỏ lời mời Tƣớng Trí về tƣ thất để
bàn chuyện. Shackley từng gặp Tƣớng Trí qua sự giới thiệu của ký giả New Yorker
Robert Shaplen và cựu Trung Tƣớng Charles Timmes. Để gây tin tƣởng, Shackley báo
cáo về tình báo miền Đông và Biên Hòa. Nhân lúc Tƣớng Trí vô tình hỏi về chiến dịch
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Lam Sơn, Shackley vội trả lời: ―Kế hoạch Lam Sơn OK, nhƣng mỗi khi đến giờ hành
động thì cứ bị dời lại‖. Shackley cho biết chính TT Thiệu quyết định dời để chờ ―ngày
tốt‖ mới đƣợc xuất quân. Tƣớng Trí nhanh chóng hỏi: ―Vậy các ông đã gặp thầy chiêm
tinh của ông Thiệu chƣa?‖ Không đợi trả lời, Tƣớng Trí cho biết ông sẽ lo việc nầy. Chỉ
vài ngày sau, TT Thiệu ra lệnh xuất quân chiến dịch Lam Sơn vào ngày 8 tháng 2 năm
1971. Quân đội VNCH tiến vào Tchepone với kết quả mỹ mãn.
Đại sứ Bunker châm biếm với Shackley:
―Nghề tƣớng số của anh ra sao rồi?‖
Shackley trả lời:
―Khi nào tôi còn giữ đƣợc quả cầu thủy tinh thì còn tốt‖.
Nhƣng chỉ 2 tuần lễ sau, Shackley vĩnh viễn bị mất quả thủy tinh quý giá nầy.
Tƣớng Đỗ Cao Trí tử nạn ngày 23 tháng 2 năm 1971.
Tƣớng Trí và Tƣớng Kỳ
Serond, một cao thủ tình báo của Öc nhận định rằng cả Tƣớng Thiệu lẫn Tƣớng
Kỳ đều đƣa tƣớng tá thân tín vào địa vị then chốt. Tuy nhiên, Tƣớng Đỗ Cao Trí là
trƣờng hợp ngoại lệ, vì Tƣớng Trí có kiến thức rộng, nhƣng Serond cho rằng Tƣớng Trí
quá ―độc lập‖. Tƣớng Kỳ không ƣa Tƣớng Trí vì Tƣớng Trí bênh vực đàn em nhảy dù
Nguyễn Chánh Thi. Tƣớng Kỳ tố cáo Tƣớng Trí ―tham nhũng‖, có nhiều ruộng đất.
Nhƣng Tƣớng Kỳ không biết rằng gia đình cha mẹ ông Trí từng là đại điền chủ miền
Nam, có đất đai cò bay thẳng cánh. Ông Trí có thể sống sung sƣớng ở Pháp, nhƣng ông
chọn con đƣờng binh nghiệp. Cha của tƣớng Trí là ông Đỗ Cao Lụa luôn luôn giúp đỡ
bạn bè hàng xóm. Ông Lụa bản chất bình dân, gặp ai cũng chào hỏi nói năng khiêm tốn
và vui vẻ. Ở Biên Hòa không ai không biết đến sự hiền hòa chất phác của ông Đỗ
Cao Lụa.
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Giống tánh cha, ông Trí rất thƣơng mến binh sĩ vây quanh ông. Nhiều lính trẻ còn gọi
ông là cha. Có lần đi công tác nƣớc ngoài, Tƣớng Đỗ Cao Trí đƣa quyển ―catalogue‖ cho
binh lính xung quanh, hỏi có ai muốn đặt mua đồng hồ ngoại quốc, ông sẽ mua dùm. Khi
trở về, Quân cảnh Saigon xét bắt hộ vệ ông Trí vì có nhiều đồng hồ, Tƣớng Nguyễn Cao
Kỳ lập tức tố cáo tham nhũng. Một cựu học sinh Ngô Quyền, cũng là sĩ quan cấp dƣới
ông Trí tiết lộ rằng đó là một thủ đoạn vu khống, vì chính vị sĩ quan nầy cũng nhờ đàn
anh Đỗ Cao Trí mua một chiếc đồng hồ. Anh nói ông Trí là cấp tƣớng, nhƣng đi đâu
cũng nhớ đến đàn em cấp dƣới.
Tháng 8 năm 1965, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia gồm Tƣớng Nguyễn văn Thiệu,
Tƣớng Phạm Xuân Chiểu và Tƣớng Nguyễn Cao Kỳ ra lệnh ép Đỗ Cao Trí về hƣu. Kể từ
đó, Tƣớng Trí và Tƣớng Kỳ không bao giờ bắt tay nhau, luôn tránh mặt kể cả trong
những buổi lễ ở dinh Độc Lập.
Mối tình đầu ở Hà Nội
Là một thanh niên lịch lãm với bản tánh độc lập, Đỗ Cao Trí tốt nghiệp trƣờng đào
tạo sĩ quan VNCH và trƣờng nhảy dù của Pháp. Chỉ 20 tuổi, ông Trí đã mang cấp bậc
Trung úy. Trong một cuộc nhảy dù biểu diễn tại Hà Nội, dù của Trung úy Đỗ Cao Trí bị
gió thổi vào sân dinh Thủ hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Trí. Cùng lúc đó, nàng tiểu thơ
xinh xắn con gái của Thủ hiến Bắc Việt đang dạo mát trong vƣờn. Thế là chàng thanh
niên Đỗ Cao Trí bị tiếng sét ái tình. Gặp nhau lần đầu, nhƣng rồi hai ngƣời hai ngã. Nàng
đi lấy chồng, còn chàng lấy vợ.
Ngƣời sĩ quan nhảy dù trẻ tuổi gặp một giai nhân đài các miền Nam. Đó là con gái
của một triệu phú nổi danh của Saigon, ông Võ Văn Ứng. Ông Võ văn Ứng còn đƣợc
ngƣời Saigon hâm mộ, đặt tên là ông Bầu Ứng. Thỉnh thoảng giới làm báo Saigon nhìn
thấy bà Đỗ Cao Trí xuất hiện ở ―balcony‖ căn biệt thự góc đƣờng Phạm Ngũ Lão. Đƣợc
một thời gian, gia đình lục đục, Đỗ Cao Trí bị đổi ra Nha Trang. Còn nàng tiểu thơ Hà
Nội cùng chồng lập nghiệp ở Nha Trang, nhƣng ông chồng bay bƣớm bỏ bê gia đình.
Một ngọn gió tình cờ đƣa đẩy ngƣời lính nhảy dù, năm xƣa lạc vào dinh Thủ hiến Bắc
Việt nay lại gặp cố nhân trong mộng. Thế là hai ngƣời yêu năm xƣa kết nghĩa vợ chồng
từ lúc ấy, vợ ông có một trại nuôi heo ở Thủ Đức. Một ký giả Mỹ kể rằng ông Trí thƣờng
dạy con cái về giá trị lao động cực khổ nuôi heo. Tƣớng Trí mất để lại đóa hoa hồng Hà
Nội và sáu ngƣời con.
Kẻ sát thủ là ai?
Ngày 4 tháng Tám năm 1968, đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đƣa ra đƣờng lối giải quyết
chiến tranh: Việt Nam hóa cuộc chiến, để dân VN tự quyết nhƣng tiếp tục ủng hộ quyền
lợi Hoa kỳ và đồng minh. Chỉ 24 giờ đồng hồ sau đó, Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu cho
lệnh Đỗ Cao Trí tái ngũ và lập tức cử Tƣớng Trí chỉ huy Quân Đoàn III thay thế Tƣớng
Lê Nguyên Khang.
Không riêng báo chí ca ngợi về sự can đảm của Tƣớng Đỗ Cao Trí, các cấp chỉ
huy quân sự Hoa kỳ cũng đều đồng ý ông Trí là một vị tƣớng tài ba. Tài liệu mật của
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quân sự Mỹ sau nầy cho thấy không riêng cấp tƣớng nhƣ West Moreland, những sĩ quan
cấp dƣới cũng hết lời ca ngợi Tƣớng Đỗ Cao Trí. Một Đại úy Mỹ viết cho một Trung tá ở
Fort Braggs N, Carolina: ―Tƣớng Đỗ Cao Trí thống lĩnh đất nƣớc nầy với hỏa lực và lòng
tự quyết‖.
Đại tá Lê Khắc Lý, là ngƣời từng làm việc với nhiều tƣớng lãnh khác nhau, nhƣng
ông ngƣỡng mộ bản tánh dũng cảm của Tƣớng Đỗ Cao Trí. Đại tá Lý từng nói rằng
―Ngay trong những chiến trƣờng khốc liệt, Tƣớng Đỗ Cao Trí luôn đứng thẳng ngƣời rất
hiên ngang. Ông thƣờng nói với binh sĩ, nếu chúng ta bị trúng đạn, chúng ta sẽ là anh
hùng, nếu đạn né ta, chúng ta cũng là anh hùng‖.
Dƣới trƣớng của Tƣớng Trí ngoài hai tƣớng lỗi lạc: Tƣớng Nguyễn văn Hiếu và
Tƣớng Trần Quang Khôi - Tƣớng Nguyễn văn Hiếu trầm tĩnh và là ngƣời bạn đồng đội
thân tình của Tƣớng Trí, Tƣớng Trần Quang Khôi xông pha - còn có Tƣớng Đào Duy Ân
và các Đại Tá Ngô văn Minh, Nguyễn Thành Chuẫn là những sĩ quan ƣu tú.
Các năm 1970 và 71, cục R của CS yếu đuối, Tƣớng Trần Quang Khôi thống lãnh
các vùng Cam Bốt. Tây Ninh nằm trọn trong tay của bộ ba Tƣớng Trí, Tƣớng Hiếu và
Tƣớng Khôi. Chiến lƣợc của Tƣớng Trí là đập tan cục R.
Tƣớng Trí có hai phi công, Thiếu tá Nguyễn văn Cửu và Phan Tấn Đắc
(Nguyễn văn Cửu là cựu học sinh Nguyễn Du và Ngô Quyền). Thiếu Tá Cửu là phi công
kỳ cựu của Tƣớng Trí, còn phi công Đắc có quen biết với bà Trí nên cũng đổi về bay cho
Tƣớng Trí.

Tƣớng Đỗ Cao Trí và Tƣớng Nguyễn Văn Hiếu
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Buổi sáng ngày 23 tháng 2 năm 1971, Thiếu tá Cửu bay với Đại tá Tƣờng Mực,
Tƣ lệnh phó Sƣ đoàn III Không Quân, còn phi công Đắc bay cho Tƣớng Đỗ Cao Trí.
Chuyến trực thăng sẽ chở Tƣớng Trí sang Cam Bốt để gặp Tƣớng Trần Quang
Khôi. Tƣớng Trí thƣờng mang nƣớc đá, thức ăn hay nƣớc ngọt cho các đàn em đang ở
Cam Bốt. Đây là chuyến bay hằng ngày của ông. Một vài binh sĩ VN xắp xếp những món
cần thiết lên máy bay. Bỗng có một Trung sĩ Mỹ da đen, ôm một thùng nhỏ nói là gởi cho
Tƣớng Khôi máy truyền tin. Chuyến bay vừa cất cánh với Tƣớng Đỗ Cao Trí và đoàn tùy
tùng thì nổ tung. Cách 20 dặm, phi công Nguyễn văn Cửu đang bay còn quan sát thấy
khói đen, và tin bên dƣới báo cáo là mất liên lạc. Tƣớng Trí và đồng đội tử nạn tại chỗ vì
sức nóng của chất nổ. Chỉ riêng ký giả Mỹ gốc Pháp của báo Newsweek là Francois Sully
còn thoi thóp, đƣợc chở vào bệnh viện Long Bình và mất tại đó (Francois chết để lại tiền
tử cho trẻ em mồ côi VN).
Xác máy bay đem về Vũng Tàu phân tích, kết luận là FOD (Foreign Object
Damage). Là trục trặc kỹ thuật, nguyên nhân là do những cánh quạt trong máy bay phản
lực bị mẻ. Tuy nhiên tai nạn nầy khó mà chết, chỉ còn hai nguyên do: tên đạn bắn từ dƣới
hoặc là chất nổ đặt trên máy bay. Nhân chứng và binh sĩ VN đều đồng ý là CS không thể
bắn lên đƣợc vì thành phố Tây Ninh lúc ấy rất an toàn. Dƣới thời Tƣớng Đỗ Cao Trí, CS
bị đánh bạt ra khỏi biên giới Tây Ninh. Quân đội VNCH nằm sâu trong lòng chiến địa
Cam Bốt. Nếu CS ám sát Tƣớng Đỗ Cao Trí, CS đã lên tiếng, nhƣ trƣờng hợp ám sát GS
Nguyễn văn Bông, sát thủ CS sau nầy đã chính thức lên đài Hồ Chí Minh tƣờng thuật các
chi tiết về vụ ám sát nầy.
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Vậy sát thủ trong vụ nổ máy bay nầy là ai?
Tổng Thống Lyndon Johnson khi thăm viếng VN năm 1961, đã ca ngợi Tổng
Thống Ngô Đình Diệm là một ―Churchill của Việt Nam‖. (Churchill là Thủ Tƣớng lừng
danh của Anh quốc). Sau trên 40 năm, ngƣời ta khám phá ra trong một cuộn băng,
Lyndon Johnson thú nhận Mỹ nhúng tay vào việc ám sát ông Diệm.
Tƣớng Trần quang Khôi đã viết: ―Cái chết của Đỗ Cao Trí là một khúc quanh của
chiến tranh VN‖. Trong khi miền Nam VN sống chết với CS, Kissinger và Tổng Thống
Nixon của đảng Cộng Hòa, âm thầm bán đứng miền Nam Việt Nam cho CS Trung Quốc
và CS Bắc Việt. Chính sách kế hoạch ―Việt Nam hóa chiến tranh‖ chỉ là một bề ngoài để
che dấu bàn tay sát thủ, giết chết hàng trăm ngàn dân miền Nam trong cuộc chiến hay
trong biển cả. Những tài liệu chiến tranh Hoa Kỳ sau nầy đều kết luận rằng ―Tết Mậu
Thân đánh dấu chiến thắng lớn của miền Nam VN‖. CS đang kiệt quệ toàn diện, Tƣớng
Đỗ Cao Trí và những tƣớng lãnh dũng khí miền Nam đang đè bẹp Tổng hành dinh cục R
của CS. Mất Tƣớng Trí, chiến tranh VN thất bại, ván cờ Mỹ thành công.
Đọc lại tất cả báo chí Hoa kỳ cho thấy từ CIA, tòa Đại sứ Mỹ và Quân đội Mỹ đều
ngƣỡng mộ Tƣớng Đỗ Cao Trí, ví ông là một ―Patton của Việt Nam‖. KHÔNG. Tƣớng
Đỗ Cao Trí không phải là ―Patton của Việt Nam‖. Nƣớc Mỹ chỉ có một Patton. Việt Nam
chỉ có một Đỗ Cao Trí. Một tƣớng lãnh dũng khí, mƣu lƣợc sắc bén, nâng cao tinh thần
chiến đấu của binh sĩ.
Trong đám tang của Tƣớng Đỗ Cao Trí ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, một binh sĩ
VNCH cầm đóa hoa với dòng chữ: ―Vĩnh biệt ngƣời cha của tổ quốc‖. Lịch sử Trấn Biên
có thêm một Biên Hùng.
Sông Phố

Cổng phi trƣờng Biên Hòa
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Biên Hòa 1975, trận địa cuối cùng của cuộc
chiến. Cựu Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi
(người đã từng sát cánh với cố Đại Tướng
Đỗ Cao Trí trong mặt trận Kampuchia).
Nguyên Chỉ huy trưởng Lực Lượng xung kích
QĐ III, nhân chứng sống của Biên Hòa trong
cơn hấp hối. Đã giữ vững Biên Hòa cho đến
những giây phút sau cùng.

chận đứng địch và giải cứu Chiến Ðoàn
52/SÐ18BB của Ðại Tá Dũng khỏi bị tiêu
diệt. Ở Sài Gòn có âm mƣu lật đổ Tổng
Thống Nguyễn Văn Thiệu, tôi đƣợc móc
nối đảo chánh nhƣng cƣơng quyết từ chối
và tuyên bố chống lại. Phi trƣờng Biên Hòa
đóng cửa.
Ngày 20-4-75, SÐ18BB của Tƣớng
Lê Minh Ðảo rút bỏ Xuân Lộc về Long
Bình. Ngày 21-4-75, Tổng Thống Nguyễn
Văn Thiệu tuyên bố từ chức. Ngay ngày
hôm sau, tại mặt trận, tôi viết thƣ cho
Trung Tƣớng Charles Timmes, Phụ Tá Ðại
Sứ Martin ở Sài Gòn, đại ý nói: ―Thƣa
Trung Tƣớng, trong khi tôi đang ngăn chận
các Sƣ Ðoàn Cộng Sản ở đây thì cũng là
lúc Quốc Hội Hoa Kỳ đang thảo luận có
nên tiếp tục viện trợ thêm 300 triệu Mỹ
kim cho Quân Lực VNCH không. Tình
hình gần nhƣ tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng cho
dù ngay bây giờ Quốc Hội Hoa Kỳ có chấp
thuận viện trợ cho Quân Lực chúng tôi đi
nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Tuy nhiên
tôi và toàn thể quân nhân các cấp thuộc
quyền tôi nguyện sẽ chiến đấu đến phút
cuối cùng‖.

Biên Hòa

Trong 5 Ngày Cuối Cùng Của
Cuộc Chiến Tranh Việt Nam
Tình hình vào hạ tuần tháng 4-75
biến chuyển dồn dập. Áp lực địch ở mặt
trận phía Ðông ngày càng nặng, tôi đƣợc
Quân Ðoàn tăng cƣờng Trung Ðoàn
8/SÐ5BB, do Trung Tá Nguyễn Bá Mạnh
Hùng chỉ huy. Lực lƣợng địch và Lực
Lƣợng Xung Kích Quân Ðoàn III giằng co
dữ dội trên tuyến Hƣng Lộc – Ngã Ba Dầu
Giây. Tôi buộc phải sử dụng hai quả bom
CBU 55 của Không Quân Biên Hòa, để
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Sau khi SÐ18BB đƣợc nghỉ 5 ngày
bổ sung quân số và dƣỡng quân, ngày
25-4-75 Bộ Tƣ Lệnh Quân Ðoàn III điều
động đơn vị này lên mặt trận Trảng BomHƣng Lộc-Ngã Ba Dầu Giây, để thay thế
Lực Lƣợng Xung Kích Quân Ðoàn III
đƣợc rút về Biên Hòa dƣỡng quân. Trung
Ðoàn 9/SÐ5BB đƣợc hoàn trả về hậu cứ ở
Lai Khê. Lực Lƣợng Xung Kích Quân
Ðoàn III trở thành lực lƣợng trừ bị
Quân Ðoàn.
Về tới Biên Hòa chƣa kịp nghỉ ngơi,
ngay chiều ngày 25-4-75, có tin lực lƣợng
địch chiếm trƣờng Thiết Giáp và tiến ra
hƣớng Quốc Lộ 15. Có lệnh Quân Ðoàn,
tôi liền phái Chiến Ðoàn 322 tăng cƣờng 1
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Tiểu Ðoàn TQLC do Trung Tá Nguyễn
Văn Liên chỉ huy tấn công theo hƣớng
Ngã Ba Long Thành Trƣờng Thiết Giáp.
Chiến Ðoàn vừa rời Quốc Lộ 15 tiến về
hƣớng trƣờng Thiết Giáp, thì chạm địch
nặng và giao tranh dữ dội với chúng đến
khuya bắn cháy 12 chiến xa T-54 buộc
chúng phải rút vào bên trong. Chiến thắng
này làm nức lòng toàn dân ở Biên Hòa.
Sau khi kiểm soát kết quả trận đánh, Trung
Tƣớng Nguyễn Văn Toàn, Tƣ Lệnh Quân
Ðoàn III hứa sẽ thƣởng 1.200.000 đồng
cho các chiến sĩ có công diệt chiến xa địch,
mỗi chiếc hạ đƣợc 100.000 đồng
Ngày 29-4-75 có lệnh mới của
Quân Ðoàn. Lực Lƣợng Xung Kích Quân
Ðoàn III ngoài Liên Ðoàn 33 BÐQ, đƣợc
tăng phái thêm: Lữ Ðoàn 468 Thủy Quân
Lục Chiến, Lữ Ðoàn 2 Nhảy Dù (- Tiểu
Ðoàn) và Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Dù, yểm
trợ hỏa lực trực tiếp có: Tiểu Ðoàn 46 PB
155 và Tiểu Ðoàn 61 PB 105).
12 giờ trƣa ngày 29-4-75, Trung
Tƣớng Toàn triệu tập một phiên họp khẩn
cấp tại Bộ Tƣ Lệnh SÐ18BB ở Long Bình.
Chỉ có Toàn, Ðảo và tôi. Anh chỉ tay lên
bản đồ ra lệnh cho SÐ18BB của Ðảo
phòng thủ khu vực Long Bình và kiểm soát
xa lộ Biên Hòa, kế đó ra lệnh Lực Lƣợng
Xung Kích Quân Ðoàn III của tôi phòng
thủ bảo vệ thành phố Biên Hòa và đặt lực
lƣợng ÐPQ và NQ của Tiểu Khu Biên Hòa
dƣới quyền kiểm soát của tôi. Sau này đi tù
tôi mới biết ngay lúc này phía bên khu vực
SÐ25BB ở Củ Chi đã bị địch chiếm,
SÐ25BB đã bị đánh tan và Tƣớng Lý Tòng
Bá đã bị địch bắt. Nguyễn Văn Toàn giấu
tôi và Lê Minh Ðảo tin xấu này. Anh chuẩn
bị sắp xếp để bỏ trốn.
Vừa nhận nhiệm vụ xong, tôi
chợt thấy xuất hiện Ðại Tá Hiếu, Trung
Ðoàn Trƣởng Trung Ðoàn 43/SÐ18BB
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với giọng rung rung xúc động, Hiếu báo
cáo: quân địch đang tấn công Trảng Bôm
và Trung Ðoàn 43 BB đang rút quân về
hƣớng Long Bình, mặt Ðảo cau lại, Toàn
nổi giận la hét Hiếu bắt Hiếu phải đem
quân trở lại vị trí cũ, Hiếu làm nhƣ tuân
lệnh, chào và lui ra. Trong thâm tâm tôi, tôi
biết là mặt trận phía Ðông Biên Hòa ở
Trảng Bôm của SÐ18BB khó có thể cầm
cự nổi vì SÐ18BB đã bị kiệt sức sau trận
đánh lớn ở Xuân Lộc không đƣợc bổ sung.
Sự sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Giao
nhiệm vụ cho tôi và Ðảo xong, Toàn đứng
dậy bắt tay hai chúng tôi và nói: ―Hai anh
cố gắng, tôi sẽ bay về Bộ Tổng Tham Mƣu
xin yểm trợ cho hai anh.‖ Xoay qua tôi,
anh nói tiếp: Còn số tiền thƣởng 1.200.000,
tôi sẽ cho ngƣời mang đến Lữ Ðoàn.‖ Ðấy
là những lời nói cuối cùng của Tƣ Lệnh
Quân Ðoàn III.
Về Bộ Tƣ Lệnh Lực Lƣợng Xung
Kích Quân Ðoàn III, tôi liền họp các Lữ
Ðoàn Trƣởng, Liên Ðoàn Trƣởng, Chiến
Ðoàn Trƣởng và các Ðơn Vị Yểm Trợ.
Tiểu Khu Trƣởng và Tiểu Khu Phó Biên
Hòa đã bỏ trốn từ mấy ngày trƣớc. Trƣớc
hết, tôi ban hành lệnh thiết quân luật ở
Biên Hòa kể từ 15 giờ 00 ngày 29-4-75,
chỉ thị cho các đơn vị Ðịa Phƣơng Quân và
Nghĩa Quân chung quanh thị xã Biên Hòa
bố trí tại chỗ, ở đâu ở đó, không đƣợc rời
vị trí, không đƣợc di chuyển. Cảnh sát
Biên Hòa chịu trách nhiệm an ninh bên
trong thành phố. Triệt để thi hành nguyên
tắc nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ðể phòng
thủ bảo vệ thành phố Biên Hòa.
Vào khoảng 15 giờ 00 ngày 29-475, tôi đang ăn cơm trƣa với Bộ Tham
Mƣu trong tƣ dinh Tƣ Lệnh Quân Ðoàn,
thì thình lình chiếc trực thăng chỉ huy của
Tƣớng Toàn đáp xuống bãi đáp trong vƣờn
hoa tƣ dinh bên cạnh chiếc trực thăng chỉ
huy của tôi. Thiếu Tá Cửu Pilot vào chào
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tôi và báo cáo cho tôi biết. Sau khi rời
Long Bình, Cửu đƣa Tƣớng Toàn và bộ hạ
ra Vũng Tàu, nơi đó anh thấy có các
Tƣớng Lãm và Hiệp chờ Tƣớng Toàn, rồi
cả 3 ngƣời cùng đi bằng tàu đánh cá ra
Hạm Ðội Mỹ ở ngoài khơi. Tin Toàn bỏ
trốn không làm tôi ngạc nhiên. Anh Cửu
xin đƣợc ở lại làm việc với tôi. Tôi đồng ý
vì đơn vị trực thăng của anh giờ này không
còn ở Biên Hòa nữa.

Lúc 17 giờ 00 ngày 29-4-75, tôi
dùng xe Jeep có hộ tống đi một vòng quan
sát tình hình trong và chung quanh thành
phố Biên Hòa. Tình hình chung có vẻ yên
tĩnh, dân chúng không ra đƣờng, phố xá
đóng cửa. Vào khoảng 18 giờ 00, quân
cộng sản bắt đầu xâm nhập vào mặt Bắc và
Ðông Bắc thành phố từ hƣớng phi trƣờng
đụng với quân Biệt Cách Dù và Thủy Quân
Lục Chiến. Giao tranh bắt đầu, 1 cánh quân
Biệt Ðộng Quân của Chiến Ðoàn 315 cũng
đụng địch ở gần trại Ngô Văn Sang. Ðịch
bám sát vào tuyến phòng thủ mặt Bắc và
Ðông Bắc của quân ta. Hai bên bám trận
địa nằm cách nhau 10-15 mét. Cho đến giờ
phút này, quân ta chiến đấu vững vàng tự
tin. Không có tình trạng bỏ ngũ. Dƣới sự
yểm trợ mạnh mẽ của hỏa lực Thiết Giáp,
quân ta đẩy địch ra xa tuyến phòng thủ.
Lúc 20 giờ 00 tôi gọi trại Phù Ðổng
ở Sài Gòn. Nơi đây là Bộ Chỉ Huy Thiết
Giáp Binh và là nơi Bộ Tƣ Lệnh Quân
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Ðoàn III vừa đặt bản doanh. Có trả lời
nhƣng không một ai có thẩm quyền để
nhận báo cáo của tôi hoặc liên lạc với tôi.
Tôi gọi Trung Tâm Hành Quân Bộ Tổng
Tham Mƣu, không có cách gì liên lạc
đƣợc. Tôi nóng lòng chờ lệnh của Sài Gòn.
Tôi tự hỏi Ðại Tƣớng Dƣơng Văn Minh,
tân Tổng Thống, Tổng Tƣ Lệnh Quân Ðội
có giải pháp gì không? Có lệnh gì mới cho
chúng tôi không?
Ðến 22 giờ 10 có chuông điện thoại
reo, Trung Tƣớng Nguyễn Hữu Có gọi tôi
ở đầu giây: ―Tôi là Trung Tƣớng Có đây,
tôi đang ở bên cạnh Ðại Tƣớng, anh cho
chúng tôi biết tình hình ở Biên Hòa nhƣ thế
nào?‖ ―Thƣa Trung Tƣớng, tôi giữ thị xã
Biên Hòa, Lê Minh Ðảo giữ Long Bình,
Toàn đã bỏ chạy, phi trƣờng Biên Hòa địch
chiếm, áp lực địch rất nặng ở hƣớng Bắc
và Ðông Biên Hòa.‖ 1, 2, 3 phút trôi qua, ở
đầu giây, Tƣớng Có nói tiếp ―Ðại Tƣớng
hỏi anh có thể giữ vững Biên Hòa đến 08
giờ 00 sáng mai, để Ðại Tƣớng nói chuyện
với bên kia đƣợc không?‖ Tôi trả lời không
do dự ―Ðƣợc, tôi có thể giữ vững Biên Hòa
đến 08 giờ 00 sáng mai.‖ Trong máy điện
thoại, tôi nghe văng vẳng tiếng nói của
Tƣớng Có báo cáo lại với Ðại Tƣớng
Minh. Cuối cùng Tƣớng Có nói: ―Lệnh của
Ðại Tƣớng cho anh: Chỉ huy phòng thủ
bảo vệ Biên Hòa đến 08 giờ 00 sáng
ngày 30-4-75. Chúc anh thành công.‖ Tôi
đáp nhận.
Vào khoảng 23 giờ 45 khuya, địch
bắt đầu pháo dữ dội vào thị xã Biên Hòa,
chúng tập trung một lực lƣợng hỗn hợp bộ
binh chiến xa cấp Trung Ðoàn từ Ngã Ba
Hố Nai – Xa Lộ tấn công về hƣớng Bộ Tƣ
Lệnh Quân Ðoàn III. Chiến Ðoàn 315 của
Trung Tá Ðỗ Ðức Thảo xông ra chận địch.
Hỏa lực chiến xa M-48 của ta áp đảo địch.
Giao tranh quyết liệt. Một số chiến xa địch
bị bắn cháy. Ðịch rút lui.
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Lúc 02 giờ 00 sáng ngày 30-4-75,
Tƣớng Lê Minh Ðảo gọi tôi ở đầu máy
PC-25: ―Báo anh hay tôi bị quân địch tràn
ngập, Long Bình đã bị chúng chiếm.‖ Tôi
liền hỏi: ―Anh hiện giờ ở đâu? Có cần gì
tôi không?‖ Ðảo đáp: ―Tôi hiện ở gần
nghĩa trang Quân Ðội, đang rút đi về
hƣớng Thủ Ðức.‖ Tôi cảm thấy đau buồn
và tội nghiệp Lê Minh Ðảo vô hạn. Những
năm cuối cùng của cuộc chiến, tôi và Ðảo
rất vất vả. Hai chúng tôi có mặt ở khắp các
mặt trận, vì Lực Lƣợng Xung Kích Quân
Ðoàn III của tôi là lực lƣợng cơ động số 1,
và SÐ18BB của Ðảo là lực lƣợng cơ động
số 2 của Quân Ðoàn. Vào khoảng 03 giờ
30 sáng, địch lại pháo vào Biên Hòa, lần
này chúng pháo rất mạnh và chính xác. Tôi
đoán chúng định tấn công dứt điểm Biên
Hòa sau khi đã chiếm đƣợc Long Bình. Tôi
chuẩn bị sẽ tung cả 3 Chiến Ðoàn Thiết
Giáp vào trận đánh quyết định, nhƣng thật
bất ngờ, chúng vừa xuất hiện 1 đoàn chiến
xa dẫn đầu, bộ binh theo sau, liền bị Chiến
Ðoàn 315 đánh chận đầu và bọc sƣờn,
chúng bèn rút chạy ngƣợc ra xa lộ. Kể từ
đó, thị xã Biên Hòa trở nên yên tĩnh.
Ðúng 08 giờ 00 sáng ngày 30-4-75,
tôi cố gắng gọi về Bộ Tổng Tham
Mƣu để liên lạc với Trung Tƣớng
Nguyễn Hữu Có nhƣng không đƣợc. Tôi
liền họp các Lữ Ðoàn Trƣởng, Liên Ðoàn
Trƣởng, Chiến Ðoàn Trƣởng và các
Ðơn Vị Trƣởng Yểm Trợ. Chúng tôi
trao đổi tin tức và thảo luận tình hình ở
mặt trận, tình hình trong thành phố
Biên Hòa. Áp lực địch bên ngoài
không còn nữa. Chung quanh bên ngoài
thị xã, chỉ có hoạt động lẻ tẻ của du
kích, bên trong thành phố vắng vẻ.
Ðặc biệt đêm qua, tôi có cho tăng
cƣờng canh giữ nhà giam Biên Hòa.
Không có tình trạng dân chúng
xuống đƣờng hô hào ủng hộ cộng sản. Tôi
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sung sƣớng nhất là thấy tinh thần của chiến
sĩ ta rất tốt, không có tình trạng đào ngũ.
Tuyệt nhiên cũng không có tình trạng hãm
hiếp cƣớp bóc trong thành phố, các sĩ quan
thi hành quân lệnh nghiêm chỉnh.
Bây giờ là 08 giờ 30 ngày 30-4-75,
tôi kết luận buổi họp: ―Biên Hòa không
còn là mục tiêu tấn công của địch nữa.‖
Trƣớc khi lên trực thăng Chỉ Huy,
tôi duyệt đoàn quân lần cuối. Quân ta từ
từ rời thành phố Biên Hòa trong vòng trật
tự, trang phục chỉnh tề, tác phong nghiêm
chỉnh, không hề nao núng, giống y nhƣ
những lần hành quân trƣớc đây khi còn
Ðại Tƣớng Ðỗ Cao Trí chỉ huy xông trận
trên chiến trƣờng Campuchia. Lúc này là
09 giờ 00 ngày 30-4-75.
Tôi lên trực thăng Chỉ Huy của Tƣớng
Toàn do Thiếu Tá Cửu lái, chiếc trực thăng
Chỉ Huy thứ hai bay theo sau. Tôi cho trực
thăng bay lƣợn trên thành phố Biên Hòa,
quan sát thấy tình hình bên dƣới vẫn yên
tĩnh. Các cánh quân ta vẫn tiến đều đặn về
hƣớng Sài Gòn. Những ổ kháng cự, những
chốt của địch dọc trên trục tiến quân của ta
bị đè bẹp hoặc bị nhổ nhanh chóng. Tôi
đang suy nghĩ và lo lắng. Tôi lo vì không
liên lạc đƣợc với Sài Gòn, khi quân ta về
đến nơi, sợ quân bạn ở Biệt Khu Thủ Ðô
bắn lầm. Tôi đang miên man suy nghĩ cách
đối phó thì đột nhiên Thiếu Tá Cửu hỏi tôi:
―Thiếu Tƣớng có muốn ra đi không? Tôi sẽ
đƣa Thiếu Tƣớng đi.‖ Tôi liền hỏi lại:
―Còn anh thì sao?‖ ―Khi đƣa Thiếu Tƣớng
đi xong, tôi sẽ trở về, tôi sẽ ở lại với vợ
con còn ở Biên Hòa‖ ―Cám ơn anh, tôi
cũng ở lại với anh em. Tôi đã quyết định
việc này từ lâu rồi.‖
Sau khi ngƣng chiến theo lệnh của
Tổng Thống Dƣơng Văn Minh, tôi bị địch
bắt, truy vấn, tù đầy 17 năm và sang Mỹ
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năm 1993 theo diện tỳ nạn chính trị. Mỗi
năm cứ đến ngày 30-4, tôi đọc đi đọc lại
nhiều bài viết của bên Cộng Sản cũng nhƣ
của bên ta về cuộc chiến tranh Việt Nam.
Có không ít bài viết lờ mờ hoặc viết sai về
một số sự kiện trong cuộc chiến. Ðặc biết
khi viết về Biên Hòa thì không có bên nào
nói đúng. Ai cũng biết Biên Hòa là vị trí
chiến lƣợc số 1 của Miền Nam Việt Nam,
phi trƣờng Biên Hòa còn là nơi đặt bản
doanh BTL/Quân Ðoàn III và Vùng III CT,
đầu não của bộ máy quân sự miền Ðông.
Biên Hòa là cửa ngõ quan trọng bậc nhất ở
phía Bắc thủ đô Sài Gòn. Ðể mất Biên Hòa
là mất Sài Gòn, mất miền Nam Việt Nam.
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Nhƣng cho đến bây giờ, tôi chƣa
thấy một tài liệu nào nói rõ về Biên Hòa
trong những ngày cuối cùng của cuộc
chiến tranh VN. Thế mà tôi vẫn giữ im
lặng cho đến ngày hôm nay, vì nghĩ rằng
cuối cùng rồi sự thật lịch sử cũng đƣợc
phơi bày.
Tôi không hề ân hận việc mình đã làm,
không hề hối tiếc hay than van về những
hậu quả mà mình phải gánh chịu sau khi bị
bắt. Nếu phải làm lại từ đầu, thì tôi cũng
vẫn làm nhƣ thế. Tôi biết rằng làm nhƣ thế
là tôi mất tất cả, mất tất cả trừ DANH DỰ.
Trần Quang Khôi
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Về bên dòng Đồng Nai
Thăm người em xứ Bưởi
Miền trái ngọt rau tươi
Sông Đồng Nai êm ả

Xe đạp chạy song song
Vắng nhau lại chờ mong
Gặp nhau trên Châu Thới
Vơi nỗi nhớ trong lòng

Biên Hòa nhiều địa danh
Bửu Long hồ nước xanh
Tân Triều nhiều rau quả
Vựa lúa vàng Tân Ba

Giờ ta ở phương xa
Khi em về Biên Hòa
Nhớ đi ngang nhà ga
Thăm Biên Hùng oai dũng

Em nữ sinh Biên Hòa
Áo thơm mùi hoa bưởi
Đầy vị ngọt tình yêu
Trông dáng em yêu kiều

Hưng Đạo Vương anh hùng
Thăm phố Phan Đình Phùng
Dẫn vào tận sân bay
Của một thời huy hoàng

Chiều hè Cù Lao Phố
Say nắng hạ má hồng
Chợ Đồn ta hẹn gặp
Cầu Gành đợi bên sông

Em về xóm Cây Chàm
Nhà em còn ở đó
Ngày xưa tôi qua ngõ
Tim cứ đập liên hồi...

Xưa gặp em mỗi ngày
Nữ sinh màu áo trắng
Trên sân trường Ngô Quyền
Lớp, trường không cách ngăn

Thƣơng Việt Nhân
LTK Maryland 10/10/2003
Viết tặng HAHBH
và HCHSNQ+VTT
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Danh Nhân Khai Hóa Biên Hòa
Thấm thoát đã hơn ba mƣơi hai mùa Xuân nơi đất khách, những mùa Xuân Tha
hƣơng thật buồn. Đón Xuân nơi xứ lạ lại vào những ngày lập Đông, thời tiết rất lạnh, có
khi còn có cả một trận bão tuyết đổ xuống nữa. Tuy nhiên, những ngƣời Việt xa quê,
cũng không sao quên đƣợc ngày Tết cổ truyền dân tộc. Mọi ngƣời vẫn hân hoan, sửa soạn
đón Xuân trong cái không khí lạnh lẽo của xứ ngƣời.
Cộng đồng ngƣời Việt khắp nơi cùng nhau tổ chức những ngày Chợ Tết, bày bán
đủ các mặt hàng. Các đồng hƣơng, hội đoàn họp nhau in lịch, ra sách, báo Xuân, v.v. chỉ
mong đem lại ít nhiều không khí ngày Tết. Ai nấy đều cố gắng ôn ký ức, tìm lại kỷ niệm,
những chuyện vui buồn thời xa xƣa, để viết thành chuyện đăng lên báo Xuân. Hội Ái
Hữu Biên Hòa, cũng đang gom góp bài vở để hoàn thành một Đặc San Xuân Biên Hòa
2010, đầy đủ ý nghĩa của một mùa Xuân với ―mai vàng trƣớc ngõ‖.

Rừng cao su Biên Hòa
Tôi không sinh trƣởng ở Biên Hòa, nhƣng đã lớn lên và trƣởng thành bên dòng
Đồng Nai tƣơi mát, ngƣời Đồng Nai hiền hòa hiếu khách, tỉnh Biên Hòa với nhiều danh
lam thắng cảnh, tài nguyên phì nhiêu, vùng đất đỏ cao su và đặc sản nổi tiếng nhất của
Biên Hòa là bƣởi. Ai đi ngang Biên Hòa đều không quên ghé mua ít bƣởi về làm quà cho
gia đình.
Tuy Biên Hòa không phải là nơi chốn nhau cắt rốn của tôi, nhƣng thời gian tôi
sống ở đây dài gấp ba lần thời gian nơi tôi đƣợc sinh ra (TP Hà Nội). Biên Hòa đã cho tôi
bao nhiêu vui buồn của thời ấu thơ, là quê hƣơng của chồng tôi, quê nội của các con tôi
đó. Tôi thật quyến luyến và mến yêu thành phố này với nhiều kỷ niệm, vì thế, khi thấy đề
tài của Ban Báo Chí HAHBH, tôi chợt có ý tƣởng muốn viết về Biên Hòa, tôi đã cố gắng
sƣu tầm và nhờ bạn bè giúp ý cho nên hôm nay, tôi xin viết vài dòng về ba vị tiền bối:
Ngƣời Biên Hòa—Ngƣời Đi Mở Cõi: Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Thƣợng Xuyên và Trịnh
Hoài Đức, là những ngƣời đã có nhiều công sức góp vào phần xây dựng tỉnh Biên Hòa.
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Xin đƣợc ghi lại vài dòng Tiểu Sử:
*
Tiểu Sử Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700)
Nguyễn Hữu Cảnh là ngƣời đặt nền móng hành chánh đầu tiên cho tỉnh Biên
Hòa(1698). Tên thật là Nguyễn Hữu Thành, húy Cảnh (Kính). Ông đƣợc Chúa Nguyễn
Phúc Chu tin dùng và cử vào kinh lƣợc đất Đồng Nai, là vùng đất đã đƣợc ngƣời Việt
khai khẩn vào đầu thế kỷ XVII. Ông chọn Cù Lao Phố làm nơi trú ngụ, ông tổ chức Hành
Chánh, lập thành làng xã, thôn xóm, qui định luật thuế dinh, điền, ông ra công phát triển
kinh tế ở vùng đất mới khai hoang. Ông chia Đồng Nai ra làm 2 huyện là huyện Phƣớc
Long (Biên Hòa) có dinh Trấn Biên, và huyện Tân Bình (Sài Gòn) thì có dinh Phiên
Trấn. Ông cho ngƣời Hoa nhập hộ tịch và khuyến khích dân khai khẩn đất hoang, trồng
tỉa và chăn nuôi, nhờ thế mà vùng đất hoang sơ đã trở nên phồn thịnh, dân chúng ấm no,
sung túc, nhà cửa, vƣờn tƣợc đều phát triển mạnh mẽ.
Ông bị bịnh mất năm 50 tuổi (1770). Linh cữu của ông đƣợc đƣa về Quảng Bình,
trên đƣờng về quê quán, đoàn tang lễ đã tạm dừng vài ngày ở Cù Lao Phố, nơi mà ngày
trƣớc ông đã đặt bản doanh ở đó.
Để tƣởng niệm vị quốc công đã bỏ rất nhiều công sức khai hóa tỉnh Biên Hòa, dân
chúng nơi đây đã lập một ngôi đền thờ gọi là Đình Bình Kính, có ngƣời còn gọi là Đền
Thờ Nguyễn Hữu Cảnh để tƣởng niệm một vị danh nhân đầy công lao trong việc mở
mang thêm bờ cõi nƣớc nhà về phía Nam.
Nguyễn Hữu Cảnh đƣợc sự ái mộ trọng dụng của các vua Gia Long, Tự Đức, cũng
nhƣ toàn dân Biên Hòa đều tƣởng nhớ đến công đức của Ông. Vào ngày kỳ húy Nguyễn
Hữu Cảnh, dân chúng các nơi đều cùng nhau mang nhang đèn, lễ vật, cung kính thăm
viếng, cúng dƣờng và ghi tạc công đức Ông thật trang nghiêm, sùng bái. Nhƣ thế cũng đủ
chứng tỏ lòng ƣu ái của toàn dân đối với một vị Công Thần đầy công lao góp phần gầy
dựng nên tỉnh Biên Hòa của chúng ta bây giờ.
Trần Thƣợng Xuyên (1655-1725)
Vị Công Thần kế tiếp, ngƣời cũng có nhiều công đức vào việc chấn chỉnh, gầy
dựng tỉnh Biên Hòa của chúng ta là Trần Thƣợng Xuyên, còn gọi là Trần Thắng Tài. Ông
gốc ngƣời Hoa. Nguyên là Tổng binh của 3 châu: Cao, Lôi, Liêm dƣới triều nhà Minh
(Trung Quốc). Năm 1649, nhà Mãn Thanh lên cầm quyền, Trần Thƣợng Xuyên và
Dƣơng Ngạn Địch không chịu thần phục nên phất cờ "Bài Mãn, phục Minh". Việc không
thành, ông đem quân lính và gia đình đến nƣớc Việt yết kiến Chúa Nguyễn xin làm dân
nƣớc Đại Việt.
Lúc đó vùng Đông Phố còn phôi thai, đất rộng, ngƣời thƣa. Chúa Nguyễn Phúc
Tần mới cho phép đoàn ngƣời Hoa do Trần Thƣợng Xuyên, Trấn An Bình, Dƣơng Ngạn
Địch và Hoàng Tấn dẫn đầu vào khai khẩn vùng đất hoang sơ này.
Trần Thƣợng Xuyên và Trần An Bình dừng lại tại Cù Lao Phố, ông ra công mở
mang phố thị, thành lập phố xá phát triển nông nghiệp, buôn bán và trao đổi hàng hóa.
Phƣơng tiện giao thông chánh của thời bấy giờ là đƣờng thủy. Cù Lao Phố lại là nơi đất
đai màu mỡ, phù sa bồi đắp, dễ dàng trong việc khai thác, trồng trọt. Lợi thế là có dòng
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 33

sông Đồng Nai bao bọc chung quanh, bốn bề sông, nƣớc, thuận lợi cho thuyền bè qua lại,
rất tốt cho việc giao thƣơng, buôn bán v.v. . .
Nhờ thế mà Cù Lao Phố đã nổi tiếng là một đô thị sung túc rất tiện lợi trong việc
trao đổi các mặt hàng nông, ngƣ và thủ công nghiệp, các thƣơng gia ngoại quốc thƣờng
đến giao thƣơng mua bán rất sầm uất, Cù Lao Phố thật phồn thịnh nhà cửa khang trang,
thoáng mát, đƣờng phố bằng phẳng, các cửa hàng, tiệm buôn đều phát triển mạnh mẽ,
thật rực rỡ, phồn hoa. Đó cũng là nhờ công lao của Trần Thƣợng Xuyên. Ông còn là một
võ tƣớng lão luyện, ông từng giúp Chúa Nguyễn dẹp loạn và đánh tan nhiều mƣu đồ phản
loạn của giặc giã nổi lên, nhằm bảo đảm cho sự yên lành của vùng đất mới.
Ông mất năm 1725 đƣợc an táng ở phía Bắc, dinh Trấn Biên thuộc huyện Phƣớc
Bình Tân Uyên) phủ Phƣớc Long (Biên Hòa). Đời sau con trai ông là Trần Đại Định, và
cháu là Trần Lực cũng đều là tƣớng tài, rất đƣợc Chúa Nguyễn trọng dụng. Cả ba đời họ
Trần đều có công với nhà Nguyễn.
Chúa Nguyễn đã ban đặc ân "Nguyên Vị Vƣơng Trần Vi Tƣớng, Đại Đại Công
Thần Bất Tuyệt". Dân Biên Hòa và Gia Đình rất ngƣỡng mộ và mang ơn Ông thật nhiều.
Để suy tôn công Đức Ông, dân chúng lập đền thờ ghi nhớ công lao vị tiền bối đã bỏ công
khai khẩn đất hoang. Tại Biên Hòa ở Thành Kèn, gần bờ sông phía chợ Cá đi ngƣợc lên,
dân chúng lập một ngôi đền thờ Ông, là Đình Tân Lân đối diện là dòng sông Đồng Nai
trong mát. Ngôi đền rất uy nghiêm với hoành phi câu đối và lối kiến trúc xây theo chữ
Tam, rất cung kính, cùng phối hợp thờ cúng trong đình với các bệ Thờ Bà Chúa Thiên
Hậu, Quan Công, Tả, Hữu Ban, v.v…
Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng 10 Âm Lịch thì khách thập phƣơng rủ nhau đến
đình Tân Lân viếng "Đức Ông Trần Thƣợng Xuyên" với khói nhang nghi ngút, cờ xí rợp
trời, các thƣơng nhân ngƣời Hoa đem heo quay, xôi, chè, hoa quả, bánh trái đến Đình Tân
Lân dâng cúng Ông rất trọng vọng.
Ngày nay, chúng ta, những ngƣời dân Biên Hòa xa xứ, tuy lƣu lạc khắp nơi nhƣng
cũng luôn luôn tƣởng nhớ đến ngày "Vía Đức Thƣợng Đẳng Trần Thƣợng Xuyên", đồng
hƣơng khắp nơi đều cùng nhau gom góp lễ vật, nhang đèn mƣợn nơi làm lễ cúng viếng
Đức Ông, buổi lễ rất long trọng và lúc nào cũng rất đông khách thập phƣơng đến dâng
hoa đèn vô cùng trang nghiêm, cung kính.
Trƣờng Trung Học Bán Công Trần Thƣợng Xuyên đƣợc xây bên cạnh Trƣờng
Trung Học Ngô Quyền cũng chứng tỏ cho chúng ta biết đến sự ƣu ái, tôn sùng vị Quốc
Công đã xây dựng rất nhiều trong việc mở mang khai hóa cho sự phồn thịnh của ngƣời
dân Cù Lao cũng nhƣ cho toàn tỉnh lỳ Biên Hòa.
Dƣới đây là công trạng của vị Công Thần Trịnh Hoài Đức cũng đóng góp rất nhiều
vào công cuộc kiến thiết tỉnh Biên Hòa của chúng ta.
Trịnh Hoài Đức (1765-1825)
Trịnh Hoài Đức mang hai dòng máu Hoa-Việt. Nội Tổ ông là Sƣ Không Trịnh
Hội, cũng trong nhóm "Bài Mãn Phục Mình". Thân sinh Trịnh Hoài Đức là Trịnh Khánh,
mẹ ông sanh trƣởng tại Biên Hòa, nên ông có sự hòa hợp hai giòng máu Hoa-Việt trong
huyết quản. Cha mất sớm lúc Trịnh Hoài Đức mới vừa 10 tuổi. Ông đƣợc ảnh hƣởng
dƣới sự dạy dỗ của cụ Võ Trƣờng Toản. Ông rất thông minh, chăm học, ông có hai ngƣời
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bạn là Lê Quang Định và Ngô Nhơn Tịnh rất thâm thúy, học rộng, hiểu xa, đƣợc mệnh
danh là "Gia Định Tam Gia". Khi Nguyễn Ánh mở khoa thi Gia Định (1778), ba ông đi
thi đều đỗ đạt.
Trịnh Hoài Đức đƣợc thăng quan, tiến chức rất mau, lúc đầu ông giữ chức Hàn
Lâm Chế Cáo, điều thuấn huyện Tân Bình. Rồi sang chức Đông cung Thi Giảng (dạy cho
Hoàng Tử Cảnh) và phò tá Đông Cung Cảnh ra trấn thành Diên Khánh. Năm Giáp Dần
(1794) thăng chức Ký Lục Trấn Dinh (Định Tƣờng). Năm 1801 Trịnh Hoài Đức lại nhậm
chức Hộ Bộ Tham Tri đồn trú Lƣỡng Quảng. Năm Nguyễn Ánh lên ngôi, ông đƣợc thăng
chức Thuợng Thƣ Bộ Hộ và cùng Ngô Nhơn Tịnh, Hoàng Ngọc Uẩn đi sứ sang Tàu dâng
Quốc Thƣ lên vua nhà Thanh.
Ông làm quan dƣới hai triều, Gia Long và Minh Mạng rất đƣợc tin dùng. Ông đảm
nhiệm nhiều chức vụ quan trọng nhƣ Hiệp Tổng Trấn, Lại Bộ Thƣợng Thƣ, Phó Tổng tại
Quốc Tử Giám, Hiệp Biên Đại học sĩ, Thƣợng Thƣ Bộ Lại và Bộ Binh. Tại các kỳ thi
Hội ở Huế, ông đều làm chánh chủ khảo.
Ông là một gƣơng sáng, đức độ, tài năng xuất chúng thời bấy giờ. Có lẽ nhờ trong
huyết quản của ông có hai dòng máu Hoa-Việt, nên ông rất yêu mến quê hƣơng nơi ông
đã sinh ra và trƣởng thành bên dòng sông Đồng mát mẻ cùng vùng đất phì nhiêu đầy tình
yêu quê Mẹ.
Ông là một nhà trí thức về Văn Học rất ƣu tú của tỉnh Biên Hòa. Ông để lại cho
ngàn sau một kho tàng văn thơ và một công trình nghiên cứu lịch sử rất giá trị. Từ năm
Minh Mạng nguyên niên, ông đã dâng vua hai bộ "Lịch Đài kỷ nguyên" và "Khƣơng tế
lục". Đặc biệt nhất là bộ biên niên sử "Gia Định thành thống chí". Đây là quyển sử ghi lại
đầy đủ và toàn diện nhất hình thế xứ Đàng Trong vào thời kỳ khai phá lập nghiệp của
đoàn ngƣời Việt nam tiến. Quyền sử "Gia Định Thành Thống Chí" đã giúp ích rất nhiều.
Đây là một bộ Sử sách dùng để làm tài liệu biên soạn các bộ sử cho mọi thế hệ ngày xƣa
và cho cả những thế hệ sau này...
Trịnh Hoài Đức qua đời tại Phú Xuân, thọ 60 tuổi. Theo nguyện ƣớc, thi hài ông
đƣợc đƣa về chôn cất tại nơi quê mẹ ở Bình Trƣớc, Biên Hòa.
Về đức độ: Ông là một ngƣời tài đức, vẹn toàn, đƣợc vua tin yêu, quần thần quý
mến. Ông rất thanh liêm, giản dị, quên mình vì nƣớc, chỉ biết chăm lo làm việc ích nƣớc
lợi dân.
Về văn hóa: ông là nhà thơ, nhà viết sử lỗi lạc hàng đầu của thời Nguyễn Trung
Hƣng, những tác phẩm của ông đều là vô giá. Ông đƣợc sự ngƣỡng mộ, kính mến của
nhiều thế hệ. Toàn dân Biên Hòa đều tự hào về ông, một tài năng xuất chúng, một nhân
vật đáng kính trọng, dân chúng luôn luôn ghi khắc công đức Trịnh Hoài Đức qua bao
nhiêu năm tháng.
Nhờ đức độ của ông, để giáo dục con em trong gia đình, ngƣời ta đã dùng ông làm
biểu tƣợng cho sự giáo huấn, gƣơng trung hiếu, sức học uyên thâm, cùng tài cao, trí thức
tột bực của Trịnh Hoài Đức là một tấm gƣơng sáng cho hậu thế.
Ông sống thanh bạch, trải qua 3 đời vua chúa nhà Nguyễn. Ông rất ƣu ái mảnh đất
quê hƣơng Mẹ, ông ấp ủ tình thƣơng bằng cách vun đắp, tô điểm và trau giồi cho mảnh
đất hiền hòa thắm tình yêu mến, ông đem sức lực ra dạy dỗ, đào tạo nền văn học cho hậu
thế bằng những tác phẩm để đời của ông là một tài liệu sử sách vô cùng quý giá.
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Ngƣời dân Biên Hòa luôn luôn tỏ lòng thành kính tôn sùng và hƣớng vọng về
công đức của Trịnh Hoài Đức, không ai có thể quên đƣợc công ơn ông đã vun đắp, trao
đổi văn hóa mảnh đất quê Mẹ.
*
Đó là ba vị tiền bối đã góp phần xây dựng Tỉnh Biên Hòa trong thời kỳ phôi thai.
Qua bao biến đổi, các cuộc bể dâu, Biên Hòa vẫn luôn luôn tiềm tàng trong tâm khảm của
tôi. Thành phố nhỏ đã lƣu luyến và chan chứa biết bao tình, tình quê hƣơng nồng ấm, tình
bạn bè quyến luyến, tôi nhớ thật nhiều các nơi phong cảnh nên thơ, với vƣờn bƣởi đầy
trái thơm ngon, mùi hƣơng hoa bƣởi dạt dào thoang thoảng bay xa, và những danh lam
thắng cảnh nổi tiếng đã ghi lại thật nhiều hình ảnh dấu yêu trong lòng ngƣời.
Tôi nhớ từng con đƣờng, nhớ ngôi trƣờng thân yêu (Nguyễn Du, Ngô Quyền) đã
hun đúc trau dồi trí tuệ cho tôi, cùng biết bao nhiêu dấu yêu của một thời áo trắng thơ
ngây, nhớ căn nhà nho nhỏ mà Mẹ đã dành dụm tiền mua miếng đất cất lên căn nhà xinh
xắn để mấy mẹ con tôi sinh sống sau ngày Ba mất. Bây giờ căn nhà ấy đã thuộc vào
chủ khác.

Rừng cao su Biên Hòa
Tôi yêu mến thành phố Biên Hòa thật nhiều, và chợt nhớ lời Ba tôi ngày xƣa khi
ngƣời đã tự chọn làm việc tại Phi Trƣờng Biên Hòa (ngày đầu tiên, khi mới di cƣ vào
Nam—1954), trong khi một số gia đình các bạn của Ba thì xin về Sài Gòn, mẹ hỏi thì
Ba bảo:
"Sài Gòn đông đúc, sinh hoạt cao, nhà mình lại đông con, mức sống ở Sài Gòn
không thích hợp cho gia đình mình. Biên Hòa yên tĩnh, cảnh đẹp, rất bình yên, thuận lợi,
vả lại Biên Hòa–Sài gòn cũng không cách nhau bao xa, khi nào thích thì mình vẫn có thể
đón xe lên Saigòn chơi đƣợc mà.
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 36

Giờ đây, ngồi nghiệm lại thì thấy Ba tôi đã có lý khi chọn Biên Hòa làm nơi cƣ
trú, chúng tôi đã cùng nhau chia ngọt, xẻ bùi, vui buồn với nhau trong cái thành phố nhỏ
bé đáng yêu, vùng "đất lành, chim đậu" này.
Hình ảnh thành phố Biên Hòa ngày xƣa luôn luôn tiềm tàng trong tôi. Biên Hòa
còn đó, nhƣng bộ mặt Biên Hòa ngày nay đã thay đổi, hầu nhƣ toàn diện, với sự tân
trang, cải cách thật xa lạ. Năm 2001, chúng tôi về thăm lại thành phố mến yêu, nhìn lại
những dấu tích ngày xƣa thì không còn nhận diện đƣợc nữa. Bao nhiêu háo hức ban đầu
khi máy bay sắp sửa đáp xuống Phi Trƣờng TSN, lòng tôi nao nức dạt dào, nghĩ: về Biên
Hòa, sẽ đi thăm chỗ này, sẽ đến tìm chỗ kia. Nhƣng khi trở về phố xƣa, tôi thật bàng
hoàng, cảnh cũ không còn, các dấu tích ngày trƣớc đã mất hẳn, tôi chỉ thấy bỡ ngỡ và
ngại ngùng nhƣ một vì sao lạc loài đến từ phƣơng trời xa lạ.
Đƣờng phố bây giờ không yên tĩnh nhƣ xƣa, một lần trở về để nhìn lại mọi dấu
yêu, tìm chút dƣ âm ngày tháng cũ, và rồi bùi ngùi nuối tiếc những kỷ niệm xa xƣa. Tuy
nhiên, dù cho vật đổi sao dời, nhƣng tình ngƣời xa xứ luôn luôn hƣớng vọng về miền quê
hƣơng yêu dấu với hàng dừa xanh bát ngát, ruộng lúa thơm mùi gạo mới, dòng sông hiền
hòa chạy dài bao bọc cù lao tạo nên những cảnh đẹp mơ màng, đầy quyến rũ.
Ôi Biên Hòa yêu quý! mong một ngày thanh bình nắng ấm, chúng ta, những ngƣời
Việt xa xứ cùng nhau trở lại thành phố thân thƣơng, gom góp lại tất cả những kỷ niệm
ghép thành thơ, nhạc đem về sƣởi ấm lòng ngƣời. Để nhớ lại công lao của các bậc tiền
bối đã ra công xây dựng nên một thành phố Biên Hòa phồn hoa, phong phú.
Viết tại Virginia, December 08, 2009
Kiều Oanh Trịnh
* Xin gởi lời cám ơn đến bạn thân của tôi—Châu Mỹ Quế—người đã giúp cho tôi
những chi tiết trên để tôi hoàn thành bài viết này.
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BIÊN-HÒA: Quê hương yêu dấu.

Định cƣ nơi xứ ngƣời, hội Đồng hƣơng thƣờng tổ chức những buổi họp mặt Tất
niên mỗi dịp Xuân về, tạo dịp qui tụ con dân tỉnh nhà hàn huyên, thăm hỏi lẫn nhau.
Riêng tôi bỗng dâng lên niềm cảm xúc dạt dào, nhớ về quê hƣơng yêu dấu: Biên Hòa của
chúng ta. Lần theo những bƣớc đi của tiền nhân, trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất
nƣớc, tôi đã biết Biên Hòa với vinh dự là thành thị đầu tiên, đã đƣợc các đấng tiền nhân
Triều Nguyễn thành lập ở miền Nam nƣớc Việt.
Bằng cái nhìn thực tế, về quan niệm phát triển đáp ứng với đòi hỏi của sự lớn
mạnh về lãnh thổ. Chúa Nguyễn Phúc Tần (còn gọi là Chúa Hiền) đã cho di dân vào khẩn
hoang lập ấp trên vùng đất, xƣa gọi là Thủy Chân Lạp (thuộc Cao Miên). Đến khi các
quan quân nhà Minh, vì chống lại nhà Thanh nên chạy sang quy phục Chúa Nguyễn (là
các tƣớng Trần Thƣợng Xuyên, Hoàng Tiến, Dƣơng Ngạn Địch…), đƣợc Chúa cho vào
khai khẩn vùng đất này. Trong vòng vài chục năm (từ 1658 đến 1698), vùng này đã trở
nên trù phú.
Sử chép: Đây là thành phố đầu tiên đƣợc hình thành ở Nam Việt. Kể từ khi Lễ
Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh Chúa Nguyễn, vào phần đất nối dài với Đàng
Trong đặt nền móng hành chánh. Trƣớc đó khoảng 30 năm (1668), vùng này nổi tiếng
đông dân, thƣơng thuyền các địa phƣơng thuộc Đàng Trong và ngoại quốc tới trao đổi
hàng hóa thƣờng xuyên. Vào năm 1679, quan quân nhà Minh lƣu vong đƣợc Chúa
Nguyễn cho định cƣ, định canh lập nghiệp tại đây. Họ mở ra một thƣơng cảng tại Cù Lao
Phố (nay là xã Hiệp Hòa). Cù Lao Phố là tên gọi tắt của chữ Hán ―Nông Nại Phố - Giản
Phố - Đông Phố‖. Còn hai tên nữa là Cù Châu và Bãi Rồng. Tƣớng Trần Thƣợng Xuyên
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đã đặt tên cho thƣơng cảng là Nông nại Đại Phố (còn gọi là Bàng Lân). Đây là thƣơng
cảng sầm uất bậc nhất phƣơng Nam. Các thƣơng thuyền các nƣớc Tàu, Nhật, Mã Lai,
Ấn Độ tấp nập ra vào buôn bán. Từ thƣơng mại phát triển, sinh ra nhiều ngành nghề thu
hút đông dân cƣ, đến từ các địa phƣơng miền Nam Trung Việt. Các nghề thủ công nghiệp
thịnh đạt, nhà cửa, chợ búa đƣợc lập ra, nông nghiệp phát triển.
Sách Đại Thanh Nhất Thống Chí mô tả: ―Nhà mái ngói tƣờng vôi, lầu cao, quán xá
rộng rãi, san sát bên bờ sông dài đến 5 dặm. Có 3 loại đƣờng xá rộng rãi, bằng phẳng lót
đá trắng, đá xanh, đá ong…‖
Khi Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lƣợc, ông đặt Tổng hành dinh tại Cù Lao Phố
này, tiến hành xây dựng bộ máy hành chánh. Cù Lao Phố dần đi vào kỷ cƣơng, nề nếp,
dân sinh ổn định, ngày thêm đông đúc. Nông nghiệp tăng năng xuất, sản phẩm ngày càng
phong phú. Các nghề truyền thống phát triển mạnh nhƣ: dệt chiếu, nấu đƣờng, đúc đồng,
trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, gốm, mộc, tạo nên một thị trƣờng hấp dẫn. Tại Tân Giám
Bình Tự còn lƣu dấu, nhiều nghề cổ truyền và hiện vật lƣu lại, chứng tỏ một thời phồn
thịnh cách nay hơn 300 năm ở Cù Lao Phố.
Cho đến những năm 1776 – 1779, các trận giao tranh giữa Tây Sơn và Nguyễn
Gia Long đã tàn phá Cù Lao Phố. Nhà cửa đổ nát, đƣờng xá bị đào xới, các nghề thủ
công nghiệp tan tác. Thƣơng thuyền ngoại quốc không dám đến, thƣơng cảng sầm uất
thành chiến địa tang thƣơng!!! Đa số ngƣời Hoa giàu có chạy nạn về Bến Nghé, tập họp
sinh sống gây dựng thành Chợ Lớn ngày nay.
Đến thời Nguyễn Gia Long thống nhất sơn hà (từ 1808), đã có 5 Trấn đƣợc thành
lập ở miền Nam:
Gia Định Trấn hay Gia Định Thành.
Dinh Phiên Trấn hay Trấn Phiên An (Sài Gòn)
Dinh Trấn Biên hay Trấn Biên Hòa (gồm Biên Hòa và Bà Rịa).
Dinh Vĩnh Trấn hay Trấn Vĩnh Thanh (Vĩnh Long).
Dinh Trấn Định hay Trấn Định Tƣờng (Mỹ Tho).
Và từ 1834, thành lập Dinh Trấn Tây hay Trấn Tây Thành (gồm An Giang, Châu
Đốc, Hà Tiên).
Nhƣ thế, Biên Hòa của chúng ta đã có một bề dày lịch sử rất đáng khâm phục.
Công lao đó là do mồ hôi và cả máu của Tiền nhân đổ xuống; trong quá trình xây dựng
và phát triển nƣớc Việt về phía Nam.
Biên Hòa trong thập niên 50-60, dƣới con mắt của đứa trẻ vừa vàobậc Tiểu học
không có gì to lớn lắm. Nhà tôi cạnh con sông Đồng Nai hiền hòa, dịu mát chảy lờ lững
chuyên chở phù sa bồi đắp hai bờ. Thỉnh thoảng con sông cũng trở mình gào thét, dâng
nƣớc lũ từ thƣợng nguồn kéo về, gây nên cảnh lụt lội năm Thìn mà trong ký ức chúng ta
vẫn còn nhớ. Thời thơ ấu của tôi đi từ những lớp vỡ lòng của các bà Soeur dòng Mến
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Thánh Giá, với các dãy nhà âm u nằm dƣới những hàng cây rậm mát, cạnh ngôi giáo
đƣờng uy nghi lặng lẽ. Sang trƣờng Nguyễn Du, ngôi trƣờng tiểu học đầu tiên của Biên
Hòa, gồm hai dãy nhà lầu cũ kỹ xây từ thời Pháp thuộc, với hai cây phƣợng già nở hoa đỏ
rực mỗi khi Hè đến; về sau có thêm hai dãy lớp học với một sân cỏ ở giữa, dành làm nơi
sân chơi và chào cờ mỗi sáng. Ký ức về thành phố lúc này chỉ là con đƣờng Hàm Nghi,
chạy dọc theo sông đến hai chiếc cầu gồm cầu Gành và cầu Rạch Cát. Đƣờng quốc lộ 1
đƣa các chuyến xe xuôi ra miền Trung, Cao Nguyên; nhà thủy tạ trƣớc dinh Tỉnh Trƣởng
với những bãi cỏ xanh và bóng cây rậm mát thu hút rất nhiều cƣ dân trong những buổi
chiều hè oi bức. Bên kia sông là những thôn xóm ẩn khuất sau những dãy cây xanh mờ,
in hình núi Châu Thới, một núi đá chợt nổi lên giữa đồng bằng bình nguyên toàn
ruộng rẫy.

Sau những năm học bình lặng bậc tiểu học, bƣớc sang ngƣỡng cửa Trung học với
ngôi trƣờng Ngô Quyền, đƣợc thành lập đầu tiên ở miền Đông Nam Việt. Những kiến
thức đầu đời đƣợc thu thập ở đây. Thầy, Cô, bạn bè cũng sinh động khởi sắc trẻ trung
trong sáng. Bằng vào chiếc xe đạp, tôi đã khám phá một Biên Hòa không nhỏ hẹp nhƣ
mình tƣởng. Dọc bờ sông qua khỏi dinh Tỉnh trƣởng, đến khu chợ sầm uất ngày ngày
nhóm họp bán buôn, từ sáng sớm tinh mơ cho đến chập tối. Cầu Đồng Nai nối nhịp dẫn
về vùng Hóa An, Tân Bản với nhiều lò gạch, ngói, gốm, quanh co dẫn lên vùng Bửu
Long, Tân Triều, Công Thanh, Tân Uyên… với những vƣờn bƣởi ổi, bƣởi Thanh nức
tiếng khắp vùng. Ngôi Bửu Phong cổ tự trầm mặc nhìn xuống dòng sông Đồng Nai trôi lờ
lững sáng bạc dƣới ánh nắng ban mai qua những ruộng đồng xanh mát. Xuôi qua cầu
Gành, Rạch Cát đến Cù Lao Phố; cái nôi hình thành nên xứ Trấn Biên năm nào. Chợ
Đồn, Tân Vạn cửa ngõ ra vào thành phố, cùng với Nghĩa Trang Quân Đội uy nghi trầm
mặc, nơi chôn cất những chiến sĩ anh hùng vị quốc vong thân.
Đặc San Xuân Canh Dần 2010
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Xa về hƣớng Bắc, con đƣờng quốc lộ 1 dẫn ta xuôi ra miền Trung Cao Nguyên,
qua hai xã phƣờng tập trung đông đảo dân Việt di cƣ từ miền Bắc năm 1954, phát triển
nhanh chóng thành địa danh Hố Nai, Tân Mai. Vòng về hƣớng Tây, khu công nghiệp
Biên Hòa với những nhà máy đồ sộ hiện đại, sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu cho
cả nƣớc.
Bằng vào sự phát triển qua bao năm tháng, Biên Hòa chúng ta xứng danh là thủ đô
của các tỉnh miền Đông Nam Việt, nơi đô thị hóa đầu tiên trên đƣờng mở nƣớc của ông
cha ta, là đầu tàu, căn cứ địa cho những đợt di dân ồ ạt về sau, hình thành một miền Nam
nƣớc Việt trù phú, hiền hòa trẻ trung…
Trong niềm hân hoan đón mừng mùa xuân mới, xin đƣợc thắp nén hƣơng lòng
tƣởng nhớ đến các bậc Tiền nhân đã xây dựng và phát triển một Việt Nam nói chung và
miền Nam thân yêu nói riêng, trong đó Biên Hòavẫn mãi mãi là một dấu ấn đậm nét trên
con đƣờng tiến hóa của dân tộc.
San Jose
Đầu xuân Canh Dần 2010
Lê văn Đông.

Phụ Lục:
1- Di Tích:
Biên Hòa ngày nay còn những di tích sau:
- Đền thờ Ngài Nguyễn Hữu Cảnh
- Đền thờ Ngài Nguyễn Tri Phương
- Đình Tân Lân thờ Đức Ông Trần
Thượng Xuyên
- Mộ Ngài Trịnh Hoài Đức
- Đình Phú Mỹ
- Đình An Hòa
- Chùa cổ Đại Giác
- Chùa cổ Hòa Long (Xưa nhất miền Nam,
xây cất năm 1664, do Tổ sư Thàn
Nhạc từ miền Trung vào khai sáng).
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2- Du lịch:
- Núi Bửu Long, chùa cổ Bửu Phong
(xây năm 1616) với thạch động
Long Sơn.
- Thác Trị An
- Núi Châu Thới
- Các làng truyền thống chạm khắc đá
- Làng bưởi Tân Triều
- Làng vườn quận Long Thành
(chôm chôm, sầu riêng…)
- Du lịch trên sông Đồng Nai
- Hồ nhân tạo có dáng vịnh Hạ Long
thu nhỏ.
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1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm.
2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại.
3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ mìn, mặc dù cả đời
có khi không nhìn thấy.
4. Cọp được gọi là ông ba mươi, Phụ nữ được gọi là sư tử.
5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ . Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái.
6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy.
7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần.
8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu mà không lấy.

BIÊN-HÒA HI-TECH
AUTO REPAIR HOUSTON
14610 State Highway 249 # 200
Houston – TX 77086
Phone (281) 397 - 8999
 Complete Repair DOMESTIC
and IMPORT Vehicles.
 Diagnostic, Electric, Electronic,
Engine, Check Engine Light,
Timming Belt, Transmission,
A/C, Brakes, Tune up.
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MetLife
Tai T. Le
Financial Services Representative
CA insurance Lic. # 0B32588
Registered Representative
500N. State College Blvd.
Suite 1260
Orange, CA 92868
Direct (714) 922-2550
Cell (714) 322-6666
Fax (714 978-1985
tle1@metlife.com
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SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
Sau biến cố 1975, hàng triệu ngƣời Việt Nam đã phải rời xa quê hƣơng và sống rải rác
khắp nơi trên thế giới. Mặc dầu thời gian đầu sống trên đất khách, với đời sống kinh tế
chƣa đƣợc ổn định, nhƣng vẫn tìm đến nhau để sinh hoạt hội hè, để chung vui và để an ủi
nhau trên phƣơng diện tinh thần, theo truyền thống tự nhiên của dân tộc Việt Nam. Các
hội đoàn Ái Hữu Dân, Quân, Cán, Chính đã đƣợc thành lập, Liên hội Chiến Sĩ ra đời,
cùng với những Cộng Đồng Ngƣời Việt Quốc Gia, đƣợc thành hình trong những mục tiêu
thực cao đẹp. Tất cả những hội đoàn, có nhiều điểm chung trên phƣơng diện sinh hoạt xã
hội, văn hóa, duy trì truyền thống dân tộc, xây dựng cộng đồng trong tinh thần thân hữu,
đoàn kết trong một nƣớc dân chủ, tự do.
Hội đoàn Chính Trị, Lực lƣợng, Mặt Trận, Phong Trào, Tổ Chức Đảng Phái, một khi đã
đƣợc thành lập, thì họ đã có những đƣờng lối sinh hoạt, tôn chỉ và mục đich riêng. Từ cơ
cấu kiến trúc hình thành, một hội đoàn cũng nhƣ nhân sự đã đƣợc xác định rõ ràng. Mục
đích của những hội đoàn này là đấu tranh chính trị, dùng sức mạnh cũng nhƣ uy tín của
đoàn thể áp lực đối phƣơng thay đổi đƣờng lối hoặc chính sách, hay lật đổ những thế lực
cầm quyền hiện tại để thiết lập một chính sách mới. Những hoạt động của Cộng Đồng
Ngƣời Việt Quốc Gia khắp nơi tại hải ngoại, là vai trò có tính cách trung dung, đa diện
trên các lãnh vực xã hội, dân sinh, thân hữu, bao gồm cả chính trị.
Hội đoàn ái hữu thì không thấy có hội đoàn nào thực tế sinh hoạt chính trị. Ngay cả trong
bàn nội quy của hội ái hữu Biên Hòa, trong chƣơng I, điều 3 đã ghi rõ ―không hoạt động
chính trị‖. Nhƣ vậy chính trị là gì? Giáo sƣ Nguyễn văn Canh, cựu Phó Khoa Trƣởng Đại
Học Luật Khoa Sàigòn, cũng nhƣ cựu nghị sĩ Nguyễn văn Ngãi có cùng một định nghĩa
giống nhau. CHÍNH: là đúng, TRỊ: là sửa đổi. Chính trị là đem điều đúng để sửa đổi
những sai lầm. Hội đoàn ái hữu thì không có mục tiêu chính trị. Một hội đoàn đang hiện
diện tại một thành phố, hay tại một quốc gia thì không thể tách rời khỏi chính quyền nơi
đó. Vì sống trong một xã hội, nên hội đoàn cần liên lạc với chính quyền địa phƣơng cũng
nhƣ ngƣợc lại. Một vị đại diện chính quyền, một vị đại diện hội đoàn đấu tranh chính trị,
hay một vị dân cử đƣợc hội đoàn mời đến là một vị khách tốt, cũng nhƣ bất cứ một vị
khách nào hiện diện nơi đây. Họ có thể trình bày một vài quan điểm hoặc ý kiến, có ích
lợi cho xã hội, cho cộng đồng, nhƣng không thể gọi là đem chính trị đến hội đoàn hoặc
cho là hội đoàn hoạt động chính trị. Trong điều lệ của nội quy hội ái hữu Biên Hòa không
chấp nhận hoạt động chính trị, nhƣng cũng không cấm hội này bày tỏ thái độ chính trị
nếu cần.
Chúng ta hãy nhìn hình ảnh Đức Giáo Hoàng, một vị lãnh đạo tối cao của Thiên Chúa
Giáo. Trƣớc những đau thƣơng khổ ải, từ những chính sách cai trị khắc nghiệt của một số
quốc gia, hay những tranh chấp đổ máu tại các quốc gia Trung Đông, Ngài đã phải trăn
trở lên tiếng khuyến cáo hay can thiệp v.v... Hành động của Ngài, tất nhiên cũng không
thoát ra ngoài lãnh vực ―chính trị,‖ mặc dù đƣợc xuất phát từ tình yêu nhân bản. Với
những ngƣời Việt lƣu vong, là những ngƣời có đủ tim óc và tình cảm, vì hai chữ Tự Do
đã phải rời bỏ quê hƣơng. Nhƣ vậy sự ra đi của chúng ta đã mang nặng ý nghĩa
―chính trị‖.
Đặc San Xuân Canh Dần 2010
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Ngƣời gánh vác việc cộng đồng cũng gặp nhiều khó khăn. Những ngƣời đến với sinh
hoạt cộng đồng là những ngƣời tự nguyện làm việc, không thù lao, và đôi khi còn phải
chi phí bằng chính tiền của mình cho công việc. Phải có sự thông cảm chung giữa những
ngƣời cùng cộng tác, thiện tâm thiện chí, hy sinh đoàn kết để làm việc cho hội, để đạt
đƣợc mục đích mà tất cả những ngƣời cùng gánh vác mong muốn.
Đứng trƣớc những khó khăn sẵn có của ngƣời dấn thân phục vụ cộng đồng, ngƣời dấn
thân cần cố gắng nhiều hơn nữa, để san bằng mọi khó khăn khác biệt. Công tác phục vụ
nào mà không khó khăn. Giai đoạn bắt đầu bao giờ cũng khó khăn. Điều đó đúng, nhƣng
trong hoàn cảnh chúng ta đang sống, duy trì và phát triển một tổ chức có thể còn khó hơn
giai đoạn đầu. Chúng ta đã có quá nhiều nghi kỳ, phân hóa bởi một chuỗi dài năm tháng
chiến tranh, bởi chết chóc, hận thù, bởi những bất công, lừa bịp và ra đi mang trên vai cả
quá khứ đầy u uất. Vì vậy chúng ta không lấy làm lạ khi chúng ta nghe những câu: Hội
làm đƣợc những gì? Tại sao làm nhƣ vậy? Sao không làm nhƣ thế này? Và gán ghép cho
họ với những nguời mà chính mình không thích, hoặc thể chế mà mình không chấp
nhận v.v… Ngƣời phát kẹo cho không thƣờng ở góc đƣờng vào mỗi buổi sáng, nhƣng
một sáng nọ vì bận không thể phát đƣợc, vẫn bị ngƣời qua đƣờng trách mắng. Điều quan
trọng là chính những ngƣời đứng ra gánh vác cộng đồng, phải thật tâm phục vụ, thiện tâm
để cảm hóa, để đắc nhân tâm, để tạo cho những ngƣời cùng chung con đƣờng phục vụ,
thấy việc làm của mình là đúng, đáng vinh danh, đáng nêu gƣơng.
Ngƣời biết lãnh đạo là ngƣời biết ngƣời biết mình, biết mình còn thích hợp trƣớc vai trò
xây dựng tập thể hay không? Biết mình khi nào cần phải hy sinh lui vào bóng tối, không
ham lợi, không ham danh mà chịu làm viên gạch lót đƣờng cho ngƣởi khác tiến lên mới
đúng là biết mình. Biết ngƣời là biết khả năng thu hút và sự hy sinh của họ, biết họ có
khả năng gánh vác công việc chung một cách hữu hiệu hơn mình. Có nhƣ thế thì công
việc xây dựng hội đoàn, cộng đồng mới phát triển mạnh.
Về phía đồng hƣơng chúng ta, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hăng hái đóng góp
vào những sinh hoạt của hội đoàn, cộng đồng chung. Đƣợc sự đóng góp của đồng hƣơng,
đƣợc sự hỗ trợ, giúp sức của đồng hƣơng, hội đoàn chúng ta ngày càng lớn mạnh. Chúng
ta nối vòng tay lớn, quy tụ đƣợc tất cả đồng hƣơng Biên Hòa chúng ta, ở trên khắp mọi
nơi trên thế giới. Có nhƣ vậy, chúng ta sẽ gặp đƣợc nhiều bạn bè, thân nhân, đồng hƣơng
để tỏ tình quí mến, thƣơng nhớ. Hội đoàn chúng ta lớn mạnh, chúng ta sẽ có tiếng nói
chung mạnh mẽ, để có thể yêu cầu đƣợc hỗ trợ từ phía chính quyền, cũng nhƣ quần
chúng hay những đoàn thể khác. Có nhƣ vậy chúng ta sẽ có đủ phƣơng tiện, để thực hiện
những mục tiêu mà nội quy chúng ta đã ấn định, hay nói rộng hơn những lợi ích thiết
thực, đến đồng hƣơng Biên Hòa của chúng ta và những mục tiêu tốt đẹp khác cho con
cháu chúng ta.
Đứng nhìn để đả phá là điều không nên, đứng ngoài để phê bình là điều cần thiết, nhƣng
chƣa đủ. Đứng ngoài để ủng hộ là điều đáng mừng, nhƣng cũng chƣa đủ. Phải tham gia
gánh vác chia xẻ trách nhiệm chung mới thật là đầy đủ.
Đỗ Hữu Phƣơng
Đặc San Xuân Canh Dần 2010
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Hình Tất Niên Hội Ái Hữu Biên Hòa 2008

Các cô giáo Ngô Quyền: Cô Trí,
Cô Ngọc Huệ, Cô Minh Nguyệt

Bạn bè lâu năm gặp lại thật là vui!

Co

Các chị Vân, PhƣợngLiên,
Ngọc Dung, Tho, Hồng.

Anh Tuấn, chị Tất Ứng, anh Ngãi,
anh Kiệt, anh Tùng

Anh chị Vân-Thƣởng, Tuấn-Hiền
và anh Tùng

Các anh Hòa, Hạnh, Bửu, Sinh, Tùng.

Anh chị Bửu-Liên, Danh-Vân,
Sinh-Dung và Hòa-Hồng.

Anh Hữu Hạnh và nghệ sĩ Phƣợng Liên
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Hình ảnh Sinh hoạt Hội Ái Hữu Đồng Hƣơng Biên Hòa
ngày 14 tháng 6, 2009

Hội Ái Hữu Biên Hòa Chào Mừng Đồng Hƣơng

Ban Tiếp Tân và Đồng Hƣơng

Đồng hƣơng Biên Hòa: Võ Hoàng Châu
(Châu mập), Huỳnh Bá Hoành, Trần văn Châu
(Châu cò), Nguyễn văn Chớ, Nguyễn Văn Bửu.
Thế hệ thứ 2, thứ 3:
Hậu duệ của Biên Hòa

Cụ bà Phƣớc và đồng hƣơng
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Cô Minh Nguyệt và thân hữu Minh-Hoa
đến từ San Diego

Mẹ thi sỉ Nguyễn Tất Nhiên, bà Lập
và bà Dƣơng Minh Loan

Khách phƣơng xa Nguyễn Thy Ân và Thầy Phan
Thanh Hoài, Thầy Hoàng Phùng Võ

Hậu duệ đời thứ 8 của Đức ông Trần Thƣợng
Xuyên: Ông Trần văn Anh và con cháu.

Đồng hƣơng Biên Hòa vui họp mặt

Giới chức chính quyền địa phƣơng
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Hình ảnh Sinh hoạt Hội Ái Hữu Đồng Hƣơng Biên
Hòa ngày 14 tháng 6, 2009
ngày 14 tháng 6, 2009

Anh Sang, anh Kiệt, anh Phƣớc và bạn.

Gia đình thân hữu đến từ Canada

Chị Sĩ Cƣ (San Diego) và chị Huê (Georgia)
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Anh Danh và anh Vân.

Anh Thy Ân đến từ Utah, hát tặng cho Đại Hội

Trƣởng nam của đồng hƣơng Bùi Văn Huệ
(San Diego)
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Anh Lữ Công Tâm

Mọi ngƣời lắng nghe lời khai mạc.

Không khí trang nghiêm lễ chào Quốc Kỳ
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Phóng viên Mỹ Lan phỏng vấn
anh Lý Thanh Phƣơng

Chị Minh Nguyệt và bạn

Đồng hƣơng tham dự thật đông đảo
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Thầy Minh và Cô Minh Nguyệt (San Diego)

Anh Lý Thanh Phƣơng

Không khí thật ấm cúng
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Chị Mai cùng con gái và thân hữu

Chị Mỹ Anh và gia đình

Anh Phƣớc, anh Luyện, anh Long và bạn
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RA ĐI
Ngày nầy, thu ấy, bao năm trước,
Khoác áo lên đường, biệt cố hương.
Từ giã cửa nhà, rời quyến thuộc,
Hỏi mình: "Hà cớ phải tha phương?"
Tan tác lòng ta, hệ bởi đâu?
Mà người đất Việt, kẻ trời Âu.
Kẻ đi, tức tưởi lòng đau xót,
Người ở, bâng khuâng dạ luyến lưu.
Ở, đi, canh cánh bao thương nhớ,
Biết nói gì đây, để giã từ.

TẾT THA HƢƠNG
Tiễn Trâu vừa xong, lại rước Dần,
Nhớ mình xa xứ dạ nao nao!
Mừng Xuân, trà, rượu không ngon nước
Đón Tết, quả, hoa, chỉ đẹp màu.
Phảng phất hương trầm, "Ồ! Đất Việt"
Lập lòe ánh nến: "Ủa, Trời Âu!"
Nguyện cầu năm mới, muôn điều mới,
Có mới, giang sơn mới mạnh, giàu.
Diệu Thiện
(San Jose, California, USA)
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CA DAO ĐỒNG NAI
Xin gửi đến các đồng hương Biên Hòa.
Nhà Bè nƣớc chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về
Đồng Nai xứ sở lạ lùng
Dƣới sông sấu lội, trên rừng cọp um.
Gạo Cần Đƣớc, nƣớc Đồng Nai
Ai về xin nhớ cho ai theo cùng.
Hết gạo thì có Đồng Nai
Hết củi thì có Tân Sài chở vô.
Đồng Nai gạo trắng nƣớc trong
Ai đi đến đó thời không muốn về.
Đồng Nai nguồn mọi cao sang?
Chảy xuống hai hàng, hàng Lại, hàng Sâm.
Bao gìờ cạn nƣớc Đồng Nai
Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền.
Nƣớc Đồng Nai sóng dồi lên xuống
Cửa Đồng Môn mây cuốn cánh buồm xuôi.
Ngó lên Châu Thới có đám mây bạch
Ngó xuống Rạch Cát thấy con cá trạch đỏ đuôi.
Trà Phú Hội, nƣớc Mạch Bà
Sầu riêng An Lợi, chuối già Long Tân
Cá buôi, sò huyết Phƣớc An
Gạo thơm Phƣớc Khánh, tôm càng Tam An.
Võ thị Tuyết
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TẢN MẠN VỀ CỌP BẦU LÕNG
VÕ BÀ TRÀ TÂN KHÁNH

Cách nay khoảng chừng 70 năm, nói đến CỌP, ai cũng sợ, nhất là ngƣời dân nông
thôn, sinh sống ở vùng núi rừng hoang vu. Cọp đƣợc coi là một con vật dữ dằn, khôn
ngoan, có linh tính, có thể xuất hiện bất ngờ, xâm nhập vào làng bắt trâu, bò, heo… để
ăn thịt, bởi vì không có một loại vũ khí nào, có thể hạ con cọp một cách dễ dàng, nên cọp
lộng hành tha hồ về làng quấy phá. Nói đến cọp là nói đến nỗi kinh hoàng, ngƣời dân quá
sợ mà tôn danh Cọp l ên hàng Chúa Tể Sơn Lâm, hoặc Ông Ba Mƣơi; thậm chí, có nhiều
làng còn thờ phƣợng Cọp nhƣ một vị thần gọi là Thần Hổ.
Thuở ấy, làng nào, thƣờng xuyên có cọp xuất hiện, quấy nhiễu là ngƣời ta chỉ có
cách đi rƣớc thầy nghề võ về đánh cọp và các võ sƣ thƣờng chỉ dùng một loài vũ khí thô
sơ độc nhất làm bằng thân cây tầm vong già, đặc ruột, dài chừng hơn ba thƣớc, gọi là
trƣờng thƣơng (cây roi), để đánh cọp. Và cũng có nhiều huyền thoại nói rằng, làng nào có
thầy giỏi võ thì có cọp xuất hiện để thử tài…
Dân chúng làng Bầu Lòng thuộc Huyện Bến Cát tỉnh Bình Dƣơng, nằm về hƣớng
Tây Bắc Chiến Khu D (Tân Uyên-Biên Hòa), có một thời, sống trong niềm lo âu, sợ hãi,
vì Ông Ba Mƣơi thƣờng xuyên xuất hiện…
Bầu Lòng là một làng nhỏ ở về hƣớng Bắc Sài Gòn lối 80 cây số, trƣớc kia thuộc
tỉnh Thủ Dầu Một, sau đó, thuộc tỉnh Bình Long và bây giờ thuộc tỉnh Bình Dƣơng. Nếu
đi từ hƣớng Sài Gòn, ta phải đi theo Quốc lộ 13, qua Lái Thiêu, Bình Dƣơng, Bến Cát,
Lai Khê, Bến Đồng Sổ, Bầu Bàng rồi Bầu Lòng; còn đi từ Biên Hòa, ngƣời đi theo đƣờng
hữu ngạn sông Đồng Nai, lộ 313 lên quận Tân Uyên, đi tiếp qua Phú Lợi, đến Bình
Dƣơng rồi tiếp tục đi đến Bầu Lòng. Dân cƣ ở đây thƣa thớt, chung quanh có trồng nhiều
cây cao su và tiếp cận rừng già bao bọc. Có khoảng chừng vài chục căn nhà của những
ngƣời khẩn hoang lập ấp, tổ chức thành làng; họ phá rừng, đốn cây cất nhà và sống nghề
tỉa lúa trồng khoai, chấp nhận cuộc sống cần cù, bình dị… Nhƣng có một dạo dân làng
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đâm ra hoang mang lo sợ gần nhƣ thƣờng trực, bởi cọp thƣờng về làng quấy nhiễu, bắt
trâu, bò, heo… để ăn thịt.
Có lần, cọp xuất hiện ở Gò Đậu cách làng khoảng chừng 200 thƣớc, để bắt trâu,
nhƣng nhờ con trâu cổ của ông Hƣơng Sƣ chống cự kịch liệt, thêm mấy con trâu cái có
con đến vây chém tiếp làm cho con cọp phải chịu thua, bỏ chạy. Và từ đó, hằng đêm
ngƣời ta gom trâu bò lại một nơi có con trâu Pháo. Con trâu Pháo của ông Hƣơng Sƣ nhƣ
con vật quí bảo vệ trâu bò trong làng. Tuy nhiên dân làng vẫn không nguôi nỗi sợ hãi,
nhứt là toán ngƣời đi vào rừng đốn củi và lồ ô hoặc chắt bắp buông, vì khi con bò đánh
đƣợc hơi cọp thì nó mang xe chạy bán mạng, bất kể hầm hố chông gai để thoát ra khỏi
khu rừng... Đến nay ngƣời ta vẫn thắc mắc, không biết mũi con bò thế nào mà nó đánh
hơi cọp tài tình, và ngƣời ta cũng không hiểu tại sao con bò lại sợ con cọp một cách lạ
lùng nhƣ thế…
Nhiều lần cọp xuất hiện cả ban ngày khủng bố dân làng, khiến ban Hội Tề làng
Bầu Lòng phải nghĩ phƣơng cách trừ khử cọp bằng cách về Tổng xin cấp súng. Trên
đƣờng đi lên Tổng, toàn đƣờng rừng, nên họ rất sợ cọp, họ lấy tỏi đâm nhuyễn rồi thoa
vào mũi bò để bò không đánh đƣợc hơi cọp, đồng thời mƣợn con trâu Pháo của ông
Hƣơng Sƣ, dẫn theo để khi gặp cọp giữa đƣờng, có con trâu Pháo nghênh chiến… Ông
Hƣơng Quản và bốn thanh niên lực lƣỡng lên đƣờng về Tổng, để nhờ ông Cai Tổng trình
lên Huyện và nhờ Huyện chuyển đơn về Tỉnh với đề nghị cấp súng.
Làng Bầu Lòng nhận đƣợc một khẩu súng săn, nòng 12 ly (ca-lip đuôi) và 10 viên
đạn chài (bên trong mỗi viên đạn có 9 viên bi chì), đƣợc giao cho viên Hƣơng Quản sử
dụng trong việc tuần tra… Mỗi ngày ông Hƣơng Quản và hai ngƣời hộ vệ đi từ đầu làng
đến cuối làng, canh chừng cọp xuất hiện để bắn, cho dân chúng yên lòng làm ruộng rẫy…
nhƣng dƣờng nhƣ con cọp có linh tính, luôn tránh né ông Hƣơng Quản. Ban ngày, hễ ông
Hƣơng Quản xách súng đi đầu làng thì cọp xuất hiện ở cuối làng để bắt heo, bắt chó…
Ban đêm, sau khi ông Hƣơng Quản đi tuần về, treo súng lên vách thì nghe tiếng cọp
―Cà-um‖ rền trời.
Một đêm, một con cọp viếng nhà ông Hƣơng Quản bắt một con heo, ông Hƣơng
Quản xách súng lên cò, bƣớc ra sân, nhìn thấy con cọp đang chờ mình , ông Hƣơng Quản
hoảng hốt thối lui, không dám bắn lấy một phát mà đứng chết trân, nhìn cọp cõng con
heo chạy vào rừng…
Sáng hôm sau, ông Hƣơng Quản tìm Hƣơng Cả, trình bày đầu đuôi sự việc cọp về
bắt heo đêm hôm, thì đƣợc ông Hƣơng Cả hỏi ―Tại sao chú Hƣơng Quản không bắn nó?‖
Viên Hƣơng Quản bẩm rằng: ―Con sợ không bắn trúng cọp thì sẽ khổ thân con, con sẽ
chết vì móng vuốt của nó‖. Sau đó, hai vị Hƣơng Cả và Hƣơng Quản bàn luận, trình lên
Cai Tổng xin lính tập về làng săn bắn cọp. Lần nầy ông Cai Tổng đã không sốt sắng trình
lên cấp trên, xin phái một tiểu đội lính tập về làng Bầu Lòng để săn bắn cọp, mà ngƣợc
lại, ông Cai Tổng bàn ra và gợi ý rƣớc thầy nghề võ về đánh cọp một lần thì cọp không
dám bén mảng về làng quấy phá nữa. Đoán biết là chuyện xin lính tập về săn bắn cọp
không xong, ông Hƣơng Cả làng Bầu Lòng hỏi thăm và cho đem lễ vật qua làng Gia Bẹ
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(thuộc tỉnh Gia Định) rƣớc thầy nghề võ rất có tên tuổi, tục gọi ông Tám về Bầu Lòng trừ
cọp. Mặc dầu tuổi đã ngũ tuần, nhƣng thầy Tám còn tráng kiện, tay chân gân guốc, đi
đứng gọn gàng, sức ăn còn bằng một thanh niên trai tráng…
Những ngày tiếp đó, dân làng Bầu Lòng sống trong niềm vui và rất tin tƣởng ở
thầy Tám làng Gia Bẹ. Mọi ngƣời dân làng Bầu Lòng đều tỏ ra kính phục thầy Tám, các
viên chức trong ban Hội Tề thay phiên nhau chuyện trò thân mật, trọng đãi thầy Tám, nào
gỏi gà, rƣợu ngon… trong khi chờ cọp xuất hiện.
Vào một buổi chiều, tất cả hƣơng chức tề tựu tại nhà ông Hƣơng Cả dùng bữa cơm
thịnh soạn. Mọi ngƣời đang ăn nhậu vui vẻ, bỗng có tiếng la thất thanh... Mọi ngƣời tức
thì buông đũa, nhìn ra phía ngoài, thấy một con cọp thật to nhảy vào sân và đang nhìn
vào nhà… Lúc bấy giờ, cảnh vật hoàn toàn chìm trong im lặng, tiếng con ruồi bay qua
cũng nghe. Con cọp ngồi xuống chống tó, quẫy đuôi, nhìn vào nhà nhƣ khiêu khích…
Tất cả mọi ngƣời đều nín thở, chờ đợi một sự việc bất ngờ xảy đến với niềm hy
vọng ông thầy Gia Bẹ trổ tài và đánh hạ con cọp… Nhƣng chờ mãi hồi lâu không thấy gì
lạ, họ nhìn lại thì thấy ông thầy Gia Bẹ ngồi chết trân, mặt xanh nhƣ tàu lá, cắt không còn
hột máu, trán rịn mồ hôi... Mọi ngƣời chứng kiến cảnh Thầy Tám Gia Bẹ sợ cọp đến nhƣ
vậy. Họ không thể đứng yên chờ cho cọp chụp, nên họ tự động cùng nhau la hét, đánh
thùng thiếc mõ tre, áp đảo con cọp, trong tƣ thế vừa run vừa sợ. Và rất may, con cọp biết
bị xua đuổi nên đứng lên vƣơn vai, rồi chậm rãi bƣớc đi hƣớng vào rừng và không quên
gởi lại mấy tiếng ―cà-um... cà-um…‖.
Sau giây phút kinh hoàng đó, khi con cọp đã khuất bóng, mọi ngƣời, kể cả ông
thầy Tám Gia Bẹ mới hoàn hồn. Ông thú thật ―ông chƣa bao giờ nhìn thấy con cọp nào to
lớn đến nhƣ vậy‖. Mọi ngƣời nói thầm với nhau ―thầy Tám Gia Bẹ là thầy võ dỏm‖ và tỏ
ra chán nản, không muốn làm ruộng rẫy gì hết…
Trong khi nhiều ngƣời đã có ý định bỏ làng đi nơi khác… thì có ngƣời mách bảo
nên đi rƣớc các thầy võ nghệ song toàn, ở miệt Tân Phƣớc Khánh cũng có lúc gọi là Tân
Khánh hay Khánh Vân. Đó là ông Hai Ất và ông Ba Giá. Nhân chuyến đƣa thầy Tám Gia
Bẹ về làng Gia Bẹ (Gia Định) ông Hƣơng Quản làng Bầu Lòng tìm đến làng Tân Phƣớc
Khánh trƣớc đây thuộc Quận Tân Uyên tỉnh Biên Hòa, nay thuộc tỉnh Bình Dƣơng, để
nhờ ban Hội Tề làng nầy giúp đỡ…
Ban Hội Tề làng Khánh Vân cho ngƣời mời hai ông Ất và Giá trình diện và tỏ ý
muốn ông Ất và Giá đi Bầu Lòng đánh cọp dùm và đƣợc hai ông thầy nghề võ nầy đồng
ý. Thế là Ông Ất và ông Giá về nhà chuẩn bị hành trang cùng đồ nghề (cây roi)
lên đƣờng.
Ông Ất tuổi độ trên ba mƣơi, ngƣời cao lớn, nƣớc da bánh ít, cổ tay no tròn nhƣ
ống tre. Ngƣời ta đồn rằng bắp tay ông chỉ có một cái xƣơng mà thôi, nhƣng chỉ là giả
thuyết chớ chƣa ai dám quả quyết. Lông tay và lông chơn của ông xồm xàm đen trại. Ông
chuyên sử dụng roi trƣờng bằng cây Mật Cật to bằng cái chén đen mun. Ông Giá thì trái
lại, trắng trẻo, mảnh khảnh hơn ông Ất độ một bảy một mƣời. Tay chơn ông cũng liền
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lạc, nhặm lẹ, cũng chuyên sử dụng roi trƣờng. Tài ông Ất ông Giá thì hầu hết mọi ngƣời
biết võ đều kiêng nể. Tuy không phải anh em ruột nhƣng thƣơng nhau còn hơn ruột thịt
và đi đâu cũng có nhau.
Xe bò đi suốt ngày đêm mới về tới Bầu Lòng. Ông Hƣơng Cả lo tiếp đãi nhƣ lần
trƣớc. Ông sai ngƣời lo cơm rƣợu nhƣng cả hai đều từ chối bảo có gì ăn nấy, không uống
rƣợu để tỉnh táo mà đánh cọp vì cọp có thể xuất hiện bất ngờ.
Tuy vui vẻ tiếp đãi, nhƣng trong thâm tâm ông Hƣơng Cả và toàn ban hƣơng chức
Hội Tề cũng đồng tâm sự với Hƣơng Quản trên suốt con đƣờng rừng dài thăm thẳm…
Bữa cơm trƣa vừa xong, ông Ất bảo ông Giá:
- Cọp đâu không thấy; hễ đánh thì đánh phứt đi cho rồi chớ nếu ở đây hoài bỏ hết
công chuyện nhà chịu gì nổi…
Ông Ất vừa dứt lời thì nghe một tiếng ―hự‖ thật to ở ngoài sân, tiếp theo những
tiếng la thất thanh của lũ trẻ và tiếng chó ăng ẳng. Dƣờng nhƣ có linh tánh, nên cọp khi
biết có thầy nghề võ đến là về làng thử sức ngay. Mọi ngƣời còn đang khiếp sợ tìm chỗ
núp rình xem ông cọp khổng lồ thì ông Giá nhanh nhẹn cắp roi trƣờng, nhảy ra sân thủ
thế, còn ông Ất tay chống roi đứng cạnh cửa mạch, tay kia còn cầm tăm xỉa răng nhƣ
ngƣời vô sự đứng coi… Ở ngoài sân, cọp thấy có ngƣời nhảy ra thủ thế, bèn mọp xuống,
rồi bất kể lợi hại nhảy đến chụp đùa. Ông Giá nhẹ nhàng nhảy qua một bên tránh khỏi, rồi
thuận tay ông chỉa một ngọn roi đâm trúng hông cọp khá mạnh. Cọp rống lên một tiếng
nhƣ tức giận lắm, nhảy trở lại chụp liền.
Ông Giá loang roi vun vút, lúc đập lúc quơ, cọp nhảy tới nhảy lui miệng luôn gầm
thét… Bụi bay mù mịt, ở ngoài ngƣời ta coi mê mệt, hết sợ phần nào, họ lần ra khỏi chỗ
núp rồi lần ra sân, xem mê mẫn thích thú. Lúc ấy ông Ất cũng đứng tại cửa mạch mà coi
nhƣ mọi ngƣời, không thèm tiếp tay với ông Giá.
Độ hút tàn điếu thuốc, cọp hộc lên một tiếng, nhảy ra ngoài vòng chiến đấu, nằm
ngửa thủ thế đƣa bốn chân lên trời.
Theo mấy thầy nghề võ nói lại thì đó là miếng ―trâu vằng‖ miếng tổ của cọp. Ai sơ
xuất nhảy vào thì chết. Roi đánh vào thì bị cọp bắt roi, tiện dịp cho cọp đoạt roi, móc
họng địch thủ. Ông Giá thấy cọp thủ thế trâu vằng. Ông cũng không thèm đánh nữa, đứng
chống roi nghỉ cho khỏe. Một hồi lâu, cọp không thấy ông Giá phá miếng nghề của mình
và cọp cũng nghỉ mệt xong, hộc lên một tiếng rồi nhảy trở vô vòng chiến đấu. Ông Giá
vung roi đánh tiếp.
Một lần nữa, dân Bầu Lòng đƣợc dịp xem say sƣa, xem mê man, cát bụi tung mịt
mù không còn phân biệt đƣợc ngƣời và thú. Lúc sau, cọp lại mệt bèn dùng miếng cũ, nằm
ngửa thủ thế trâu vằng. Ông Giá chống roi đứng chờ tái chiến. Theo lời ngƣời xƣa kể lại,
cọp rất giỏi võ. Mỗi lần giao đấu với ai, ngƣời hoặc thú khác, cọp ta đều chú ý học hỏi
những miếng hay, vì thế, nghe có thầy nghề võ ở đâu là tìm đến đấy để thử sức. Càng thử
sức nhiều thì cọp chiến đấu càng giỏi, biết nhiều miếng võ bí hiểm và lẫn tránh các đòn
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rất tài tình. Hễ hơn thì hạ địch thủ, liệu thua thì bỏ xứ đi mất, nhƣng cũng nhớ rất dai mối
thù thất bại chua cay, có dịp là tái đấu đặng rửa hờn. Lần này, chờ cũng không thấy ông
Giá phá miếng trâu vằng, cọp lại trở mình phóng vào vòng chiến đấu. Phen này ông Giá
đánh rất kịch liệt, roi loang nghe vo vo, lúc đánh trật, roi lún xuống đất, bụi cát tung bay,
và không bao lâu ngƣời ta nghe tiếng cọp rống thật to và vọt một cái ra ngoài vòng chiến
toan chạy về rừng. Nhƣng, ngƣời ta nghe cọp rống thêm một tiếng nữa to hơn và dài hơn,
nhìn lại thấy ông Ất đang đứng bên xác cọp, cọp còn vặn mình sắp chết. Tất cả mọi
ngƣời đều không thấy ông Ất đánh cọp. Nhƣng ông Ất đã độ đƣợc đƣờng rút lui của cọp,
nên lúc cọp phóng vào rừng, hƣớng ông Ất đang đứng, ông bèn chống roi phóng mình ra
chận đầu đánh một roi là cọp hết đƣờng tránh né và chịu chết dƣới ngọn roi ngàn cân của
ông. Chờ cọp chết hẳn, ngƣời ta mới dám mon men lại coi. Ông Ất lấy cỏ tranh thui ngay
bộ râu mép cọp rồi mƣợn ngƣời khiêng chất lên xe bò. Ông Giá vấn một điếu thuốc hút
say sƣa… rồi ra giếng xách nƣớc tắm cho sạch bụi chiến trƣờng. Riêng ông Hƣơng Quản
hớn hở ra mặt, lấy thƣớc đo ngang đo dọc coi con cọp đƣợc bao lớn đặng làm ―phúc
bẩm‖ (làm tờ báo cáo lên cấp trên. S.T.). Ông Ất toan xin tỏi đặng thoa mũi bò thì ông
Hƣơng Cả cản lại mà rằng:
- Đâu đƣợc em… Mấy em phải ở lại dùng với qua một chén rƣợu lạt mới
phải chớ…
Ông Ất còn đang lƣỡng lự thì ông Giá bƣớc vào, nghe thế bèn bảo:
- Ờ phải đa, tụi mình ở lại ăn ba hột cơm rồi về. Tôi đói quá đi không nổi đâu.
Cả ba ngƣời cùng cƣời xòa đồng thời toàn thể dân chúng vui mừng hoan nghinh…
***
Thoạt nghe chuyện kể trên đây, tôi cứ tƣởng là chuyện hoang đƣờng. Con cọp đã
từng đƣợc mệnh danh là ―Chúa tể Sơn Lâm‖, có con bệ vệ, nặng đến vài trăm ký… thế
mà vẫn bị hai ông Ất và Giá đánh hạ một cách thê thảm. Sự việc đó đã tạo tên tuổi về võ
nghệ cho làng Bà trà Tân Khánh đến ngày nay. Hầu nhƣ tất cả trai gái của làng Tân
Khánh đều đƣợc cha mẹ khuyến khích học võ, nên ở chợ Biên Hòa vào khoảng năm 1940
có nhiều vụ ẩu đả xảy ra, các chàng trai ma cô sống quanh chợ Biên Hòa, ỷ mạnh hiếp
yếu hoặc sàm sỡ với các cô gái quê ở Tân Khánh chở hàng rau cải đến bán tại chợ Biên
Hòa, đều đƣợc nếm qua nhiều thế đá và cả những đƣờng roi ―Tấn Nhất‖ bằng cây đòn
gánh của các cô gái ―Bà Trà Tân Khánh‖. Tôi có ngƣời bạn gái tên Mai Thị Thanh tự Cô
Sáu Đồng Nguyên (Tiệm vàng Đồng Nguyên, số 8 đƣờng Lê Thánh Tôn Biên Hòa) đã
từng mê võ thuật, nhất là mê 12 thế đá rất hoa mỹ nhƣng rất ƣ là hiểm độc của Võ phái
Bà Trà Tân Khánh, mà lặn lội đƣờng xa, cỡi xe đạp, quá giang đò qua bên kia sông để
qua Tân Ba rồi đi nữa… tìm thầy học võ… Môn phái Bà Trà Tân Khánh (Tân Uyên) đã
làm nên tên tuổi cho Biên Hòa với thuật ngữ là ―Trƣờng Thƣơng Đả Hổ‖ với các võ sƣ
Võ văn Ất tự Hai Ất, Võ văn Giá tự Ba Giá và Võ Thị Vuông tự Năm Vuông. Nhân đây,
tôi cũng cám ơn ngƣời bạn gái của tôi đã một thời dành cho tôi nhiều ƣu ái, chúng tôi hẹn
gặp nhau tại một ngôi nhà ở Tân Lại (Tân Thành Biên Hòa) để ngƣời bạn nầy dạy cho tôi
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vài thế võ phòng thân và thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau ra sông Đồng Nai bơi lội trên
bến sông trăng.
Nhân Xuân về Tết đến, năm Canh Dần…Tôi dựa vào ―Chuyện Cọp Bầu Lòng-Võ
Tòng Tân Khánh‖ của tác giả Sƣu Tầm, đồng thời thêm thắt vài nét liên quan đến Chúa
Tể Sơn Lâm và phái võ Bà Trà Tân Khánh thuộc địa danh Biên Hòa gọi là góp chút vui
văn nghệ... Nếu có điều nào không đúng, mong đƣợc quí đồng hƣơng chỉ giáo cho. Xin
đa tạ và kính chúc quí đồng hƣơng Vạn Sự An Lành trong năm mới…
Nguyễn Kim Lộc
(Chicago, ngày 29-11-2009)

Thơ Thái Thụy Vy

NHỮNG ĐỢT SÓNG PHÙ DU

PHÙ SA SÔNG HẬU

Hỡi gốc phong xưa còn đứng đợi?
Trên bước dặm về gió khẽ ru
Cheo leo trên đỉnh sương mù
Dạ riêng luyến những dặt dìu nhớ thương
Hỡi ánh trăng trong còn sáng dọi
Mặt hồ lóng lánh mỏng sương khuya
Lặng hồn cô lữ ngoài kia
Lối mòn bao ngã còn chia dặm về
Từ đáy thời gian anh trở về
Lắng nghe chấn động những cơn mê
Người xưa sóng mắt lê thê
Nhớ người tha thiết lời thề khói nhang .
Hỏi đá rêu xanh còn ngấn lệ
Hay còn thao thức với thời gian?

Nhà tôi ở Chắc Cà Đao
Ngã ba Sông Hậu lối Gò Ông Khâu
Ai dìa ghé mũi Cà Mau
Chớ quên bắt muỗi cho bậu xé phay
Tôi dìa ngã chợ Cầu Hai
Ăn mắm bù hóc, tàu bay nhớ bòn
Làm sao quên được Chợ Hòn
Cá cơm kho mắm thấm đòn nhớ quê
Ngủ nhà cao cũng mát ghê
Chuột nướng rau ngổ mải mê một đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Tình quê chớm nở một trời quê hương.

Áo ai lệ thấm bàng hoàng
Ngàn sau có nhớ thuở nàng nhuốm hương.
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…của Phƣơng Loan

1. XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN
Thời gian đi qua đong đầy bao kỷ niệm, khi năm tháng lùi xa, kỷ niệm cũ quay về nhiều
lúc khiến ta giật mình xao xuyến mãi không thôi… Tuổi bé thơ tôi vẫn thường mong
tháng ngày qua nhanh, để tôi được thấy mình lớn thêm một chút. Mong sao tóc tôi chóng
dài để tôi có được mái tóc như của chị tôi. Tấm lịch ở nhà, tôi thường bóc đi một lúc thật
nhiều tờ khi ngày chưa kịp đến. Những lần như thế, mẹ bắt gặp, chỉ nhìn tôi cười độ
lượng. ―Mẹ cũng mong cho con gái mẹ chóng lớn thành người‖.
Ngày tháng trôi đi, mẹ tần tảo nuôi tôi khôn lớn và chẳng rõ tự bao giờ, tôi đã trở thành
một cô thiếu nữ như chị ngày xưa. Mái tóc thưa thớt đuôi gà chang nắng nơi đồng quê,
đường làng không còn hoe cháy nữa. Giờ đã mượt dày, đen nhánh, để mỗi lần khi đến
giảng đường tôi cứ buông dài một chút kiêu sa. Bạn bè thân quen trong trường Đại học
Luật khoa, thường gọi tôi bằng cái tên trìu mến: Phương ―tóc dài‖. Ngày tháng cứ trôi
đi, tôi đã có được bao điều ngày xưa từng mơ ước. Nhưng có một điều tôi nào biết: mỗi
ngày với tôi đang ―được thêm‖ là mỗi ngày của mẹ tôi đang mất đi. Bởi vì mẹ đã dành
tất cả những gì mẹ có cho con của mẹ. Mẹ cứ âm thầm, lặng lẽ hy sinh, ngay cả mai tóc
dài đẹp đẽ của mẹ từ thuở thanh xuân, mẹ cũng đã dành tặng lại cho con… Giờ đây, tóc
tôi xanh tha thướt, còn riêng mẹ, mẹ chỉ giữ lại cho mình mái tóc ngả mầu mây… Khi tôi
vô tư giữa bạn bè trong khung trời đại học, thì nơi quê nhà mẹ một mình vất vả, lo toan,
lo cho con gái của mẹ luôn được ―bằng chị bằng em‖ khi sống gần bạn bè. Chỉ mỗi lần
nghỉ hè, tôi mới trở về sống những ngày ngắn ngủi bên mẹ. Khi ấy, mẹ vui lắm. Mẹ lo
lắng cho tôi thật nhiều, từng miếng ăn ngon, giấc ngủ, chuyện trò vui vẻ, như thể hồi nào
tôi còn bé bỏng. Mẹ nấu cho tôi món canh chua, món tôm rim mà ngày xưa tôi rất thích.
Bên tô canh nghi ngút khói và miếng cá kho thơm đậm đà tình mẹ, tôi chợt nhận ra mẹ đã
già, già đi thật nhiều…
Thời gian ơi! Hãy cho tôi được trở về sống với tuổi bé thơ. Xin hãy bay đi màu mây trên
mái tóc mẹ, để trên cõi đời này mẹ vẫn còn sống mãi bên tôi…

2. DÕNG SÔNG ĐỒNG NAI QUÊ NỘI
Đã lâu lắm chưa về thăm quê nội, mái nhà xưa giờ mấy lớp rêu phong? Nội đâu còn ngồi
bên hiên nhặt thóc, chuyện chàng Thạch Sanh đánh rắn đêm đêm không còn vọng bên
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 59

thềm. Dòng sông vẫn chảy, như ngàn đời đã chảy. Ký ức thuở ấu thơ hòa lẫn trong
ráng chiều.
Ôi con sông tuổi thơ, con sông của niềm thương nhớ, con sông chảy giữa đôi bờ xanh
thảm cỏ hoang.

Chiếc ghe câu cá bắt tôm của Nội năm xưa giờ trôi giạt phương nào giữa vô định thời
gian. Bạn bè ta bốn phương trời ly biệt. Cánh diều chao nghiêng trong gió chiều lồng
lộng. Con sông bên lở bên bồi. Nước xoáy những vòng không tròn trịa. Ly rồi hợp, bạn
bè xưa giờ đang ở nơi đâu?
Ôi con sông ta lặn ngụp suốt thời thơ ấu. Đêm bình yên nghe cá đớp mồi, rõ như tiếng
mưa đêm quật lên tàu chuối đầu hồi. Những buổi chiều nắng ấm, cùng bạn học rủ nhau
tắm sông, bơi lội, đùa giỡn thật thích thú. Có những khi cởi đồ, vắt cho khô trước khi về
nhà. Nhưng một lần đã bị con trai bắt gặp, chọc ghẹo làm mắc cở, thẹn thùng. Những
đêm sáng trăng nghe bà kể chuyện, để trong mơ nhìn thấy cô Tiên, chú Cuội, thấy mình
bơi giữa dòng sông cổ tích ngọt ngào. Ôi kỷ niệm! Giữa những tháng năm gian khổ trên
đất khách quê người, dòng sông quê nội vẫn vỗ về, an ủi ta như tấm lòng Nội bao dung.
Nước vẫn chảy, thời gian vẫn trôi, ta lớn lên cùng năm tháng. Bây giờ, nhìn trong gương
đã thấy tóc mình ngả màu mây… biết thuở thanh xuân đã vĩnh viễn trôi qua. Nhưng mãi
mãi, dòng sông Đồng Nai thời ấu thơ vẫn chảy giữa đôi bờ ký ức, bóng dáng Nội vẫn tạc
vào giữa trái tim ta, nhắc ta luôn hướng thiện giữa cuộc đời nhiều cạm bẫy, bão giông.
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Nỗi nhớ mùa đông
………… về Cù lao Phố, Biên Hòa
Trời mùa đông một mình trong quán nhỏ
nắng hanh hanh màu nắng ấm ngọt ngào
cơn gió thoảng lay hàng cây lặng lẽ
cọng lá vàng vẫy gọi gió mùa đông

tôi nhớ đến dáng Ba ngồi tóc trắng
nhớ bóng tre, tàu chuối sứ sau vườn
bến cầu ao loang nắng giữa vườn trưa
cùng nhớ tiếng ve sầu trong tháng hạ

đã nhiều năm nơi này sao vẫn lạ
màu phố xưa mơ đến bóng quê nhà
con đường vắng dẫn vào qua xóm nhỏ
dòng sông êm lờ lững chảy về xuôi

tôi thấy nhớ chiếc cầu đưa qua Phố,
dòng sông êm lờ lững nước triều lên
con đò nhỏ lục bình trôi mấp mé
màu búp hoa tím nổi giữa trời mây
tôi nhớ thoáng xanh xanh bờ dậu cũ
trời quê hương buổi sáng phủ sương mờ
nhớ hương cau thoang thoảng ở vườn xưa
màu hoa bưởi trắng đầy trong nắng ấm

tôi nhớ góc sân nhà xưa rêu mốc,
cánh đồng xa thơm mùi mạ quê hương
con cào cào búng càng ta vói bắt
cánh diều bay chao đảo giữa trời xanh
tôi nhớ lắm con trâu cày nặng nhọc,
nhớ con đường nhớ giếng nước trong sân
nhớ màu xanh lá trúc trước hiên nhà
nhớ góc phản Mẹ ngồi đơm nút áo

tôi thấy nắng quê hương mình đẹp quá
nắng lung linh trên từng mỗi con đường
trên lạch nước chảy qua bờ ruộng cạn
rồi nhảy múa chập chờn trên mái ngói
Trời mùa đông một mình trong quán nhỏ
phố bâng khuâng hiu hắt vắng người đi
vạt nắng vàng cuối chiều rơi rớt xuống
nỗi niềm riêng ru khúc nhớ quê nhà
HuỳnhQuanMinh – 2005

Cầu Gành từ đền Nguyễn hữu Cảnh, Cù lao Phố, Biên Hòa.
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Nhằm chủ trương giới thiệu đến quý đồng hương những trang anh hùng hào kiệt cùng
nhân tài xuất chúng của tỉnh nhà, Ban Biên Tập xin trích đăng bài viết của nhà văn Vĩnh
Hảo dành cho cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên để quý độc giả biết qua và cùng hãnh diện về
những nét tài hoa độc đáo của nhà thơ núi Bửu sông Đồng của chúng ta. BBT.
.

Nguyễn Tất Nhiên
Vĩnh Hảo
Anh nổi tiếng rất sớm. Vì thơ anh đi sớm hơn bƣớc chân còn ngại ngùng bỡ ngỡ của thế hệ trẻ
thời ấy trƣớc sự tràn ngập của văn hóa phƣơng Tây, qua hình ảnh ngƣời lính viễn chinh Mỹ, và
qua phong trào hiện sinh mô phỏng trễ tràng trên đất nƣớc đói nghèo, chiến tranh. Anh mạnh dạn
nói đƣợc tiếng nói của tình yêu tuổi trẻ với sân trƣờng, kỳ thi, chiến tranh, mất mát, hoài vọng,
tuyệt vọng... Chẳng phải sớm gì trong thể loại thơ, mà sớm trong phong cách biểu hiện. Anh
dùng thứ ngôn ngữ của thời đại, rất hiện thực, không đẽo gọt; vậy mà thứ ngôn ngữ ấy bỗng
nhiên mới, lạ, và đƣợc đón nhận nồng nhiệt. Bắt đƣợc giọng thơ tƣơi rói và đầy sức thu hút của
anh, một nhạc sĩ tài danh phổ ngay thơ của anh thành nhạc, làm rung động bao trái tim cuồng
nhiệt yêu đƣơng thời chiến loạn. Vậy rồi thơ anh cất lên thành cơn sóng lớn, vƣợt bờ. Không ai
mà chẳng biết thơ anh, không ai mà không hát nhạc phổ thơ của anh.
Hãy đọc một số bài thơ nổi tiếng đƣợc phổ nhạc mà ai cũng biết; và nên nhớ rằng lúc ấy, Nguyễn
Tất Nhiên chỉ mới xấp xỉ ở tuổi hai mƣơi, để thấy cái tài hoa dị thƣờng của anh:
Khúc Buồn Tình
1.
Người từ trăm năm
về ngang sông rộng
ta ngoắc mòn tay
...trùng trùng gió lộng
(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)
……
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người từ trăm năm
về như dao nhọn
ngọt ngào vết đâm
ta chết âm thầm
máu chưa kịp đổ
(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)
(1970)
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Trong tình yêu, thơ anh táo bạo vay mƣợn những hình ảnh thánh thiện để ví von mình, ví von
ngƣời tình. Có thể nói lối vay mƣợn này là bƣớc khai phá có một không hai của anh vào thời ấy,
khiến thơ anh càng thêm phần đặc dị, ngời sáng, mà lại gần gũi biết bao với tâm tình giới trẻ.
Ma Sœur

Linh Mục

đưa em về dưới mưa
nói năng chi cũng thừa
phất phơ đời sương gió
hồn mình gần nhau chưa?
tay ta từng ngón tay
vuốt lưng em tóc dài
những trưa ngồi quán vắng
chia nhau tình-phôi-thai
xa nhau mà không hay
(hỡi em cười vô tội
đeo thánh giá huy hoàng
hỡi ta nhiều sám hối
tính nết vẫn hoang đàng!)
em hiền như "ma sœur"
vết thương ta bốn mùa
trái tim ta làm mủ
"ma sœur" này "ma sœur"!
(…)
(1971)

(…)
vì tôi là linh mục
không mặc áo nhà giòng
nên suốt đời hiu quạnh
nên suốt đời lang thang!
3.
tín đồ là người tình
người tình là ác quỷ
ác quỷ là quyền năng
quyền năng là tín đồ
tín đồ là người tình
thiêu hủy lầu chuông tôi
(vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian!)
(…)
(1970)

Ðụng chạm, lôi kéo những biểu tƣợng linh thiêng, đƣa vào thơ và đƣa vào tình yêu đời thƣờng.
Vậy mà anh chẳng làm mất lòng ai. Ngƣời ta vẫn cứ thích thú ca hát lời thơ của anh:
Hai năm tình lận đận
1.
hai năm tình lận đận
hai đứa cùng xanh xao
mùa đông, hai đứa lạnh
hơi thở dài như nhau (?)

(em không còn thắt bính
nuôi dưỡng thời ngây thơ
anh không còn luýnh quýnh
giữa sân trường trao thư!)

hai năm tình lận đận
hai đứa cùng hư hao

hai năm tình lận đận
hai đứa đành xa nhau
(…)
(1972)

Anh thoát ra khỏi những hình ảnh và ngôn ngữ thơ chắt lọc, sang cả quí phái của nền thơ truyền
thống. Thơ anh, không cứ là trăng là gió, là bến nƣớc, bờ mây, tóc thề và áo dài bay tha thƣớt,
mái tranh, cây đa hay gốc chuối... (nhƣ thể là ngƣời thơ cứ suốt đời ở nhà quê, cảnh cũ!) mà thay
vào đó là những hình ảnh rất thực của thị thành với "tóc demi garçon", tóc bính, cột điện, với xe
đạp, cà phê, cà phê đá, rạp cải lƣơng, nhà ga và toa tàu, mùa thi với văn bằng... Tự ví mình nhƣ
là một gã ngông cuồng, là ngƣời phá phách, là ngƣời vô đạo, là sa-tăng ác quỷ... nhƣng trên thực
Đặc San Xuân Canh Dần

Trang 63

tế thì anh rất hiền, và trong tình yêu, thƣờng là ngƣời thua cuộc, hoặc tự nguyện chịu thua cuộc.
Trách ngƣời chỉ là trách nhẹ nhàng. Còn lại là trách mình.
Thơ tình của anh vì vậy mà phổ cập, mà thành của chung. Ai đọc cũng thấy, cũng nghe đƣợc
nhân dáng và kinh nghiệm của chính mình trong ấy. Từ thứ tình yêu reo vui, nhảy múa theo nhịp
chân của "cô Bắc-kỳ nho nhỏ" cho đến tình yêu của ngƣời tuyệt vọng... anh nói thay mọi ngƣời
bằng thánh ca của tình yêu.
Nhƣng đặc biệt là lúc khổ đau vì tình, thơ anh chùng xuống, gãy đổ, nát tan... và quả là anh đã đi
thật sớm, trƣớc thế hệ của anh, trong sự cảm nhận cũng nhƣ lối biểu đạt về tình yêu:
Thiên thu
sao thiên thu không là xa nhau?
nên mưa xưa còn giăng ngang hồn sầu
tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập
và một con đường cúp điện rất lâu!
(…)

sao thiên thu không là lãng quên?
nên tình xưa còn cháy âm thầm
tôi đứng như căn nhà nám lửa
và những người thân trốn chạy vội vàng!
(…)
(1970)

Trong thơ lục bát, anh vẫn theo vần nhịp cũ nhƣng lối diễn đạt rất là thảnh thơi, thoải mái, tự
nhiên nhƣ nói chuyện. Ðây, vần lục bát của hơn 30 năm trƣớc:
Nên thời gian ấy ngùi trông

Hôm nay

giọt mưa xanh mấy tuổi nàng
tôi nghe lá rụng như vàng áo xưa

khi không tình não nùng buồn
gót chân ai bỏ con đường nhớ nhung
gót chân ai nhẹ vô cùng
dẫm lên xác-lá-tôi từng tiếng kêu
gót chân ai bước, nhẹ hều
bước qua tôi, bước, hư nhiều thói quen!
(…)
(1974)

hơi tàn tro ấm lần đưa
ba năm khơi lại cũng vừa đủ đau!
sớm, trưa, chiều, tối, ra, vào
người chưa yên nỗi thầm xao xác lòng
nên thời gian ấy ngùi trông
khô như hạt bụi trưa ngừng ngập bay...
(…)
(1970)

Ðó là Nguyễn Tất Nhiên của tuổi hai mƣơi, với TÌNH qua tập Thơ Nguyễn Tất Nhiên; và bây giờ
hãy đọc Nguyễn Tất Nhiên với TÂM qua Tâm Dung. Tập trƣớc đƣợc xuất bản năm 1980 (gom
lại những bài thơ cũ trƣớc năm 1975 và một số ít cuối thập niên 70) khi anh mới vƣợt biên ra hải
ngoại; tập sau đƣợc xuất bản 9 năm sau đó. Tựa tập thơ là Tâm Dung, bao gồm nhiều bài thơ bắt
đầu bằng chữ TÂM (nhƣ Tâm khai, Tâm sân, Tâm hoa, Tâm xuân, Tâm hồng, Tâm hƣơng, Tâm
mƣa, Tâm sƣơng, Tâm ca, Tâm cảm...) đƣợc chính tác giả mở đầu bằng một đoạn rất thâm trầm
về tƣ tƣởng Phật giáo, khiến ngƣời đọc có cảm tƣởng là sẽ đƣợc đọc một tác phẩm về Thiền vậy.
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Nhƣng không. Dù mào đầu nhƣ thế, dù chọn lựa chủ đề và tựa đề nhƣ thế, thơ anh vẫn cứ là thơ,
không phải là tập giáo nghĩa khô khan, cứng nhắc. Chỉ khác là anh đã chững chạc hơn (dĩ
nhiên!), bớt bông đùa hơn, và trải đều lên những trang thơ là cõi lòng bát ngát của anh.
Tâm nguyệt

Tâm duyên

từ gót sen hài em hút dấu
sầu tôi như lá thẫn thờ bay
ví dù lá ngập đường em bước
lá cũng xin đừng bận gót ai...

(…)
mùa hạ anh ra đường
thấy mới tinh tất cả
thấy nắng nôi dịu dàng
đang vuốt ve cây cỏ
thấy cây cỏ dễ thương
đang làm duyên, tóc xõa

từ mắt chia lòng sông cách núi
sầu tôi như bụi khắp không gian
ví dù bụi ố hoen màu trắng
bụi cũng xin đừng vương mắt xanh...
(…)
(06/01/1989)

thấy lửa trời nung ngon
chín bòn bon sự sống
thấy sự sống nhịp nhàng
theo đỏ, vàng, xanh, đỏ...
thấy phố xá từ tâm
đèn cười hoa ba đóa...
(17/01/89)

Rõ ràng là anh đã học ở đâu, từ những vật vô tri, từ ngƣời tình, từ cuộc đời, từ nỗi buồn đau, từ
cơn thất chí, từ niềm tuyệt vọng, từ cơn bệnh tƣởng, từ một nền đạo lý hun đúc tâm anh, hay từ
tất cả những thứ trên: đức khiêm nhẫn và lòng tha thứ, chịu đựng vô cùng:
Tịnh khúc
(…)
buồn ơi...
tôi bỏ tôi rời rã
bất lực làm sao trước cuộc đời
ừ nhỉ, trước giờ tôi chiến đấu
cho niềm bất lực buổi hôm nay!

ừ nhỉ, bây giờ tôi mới biết
ghế bàn nên kính trọng như thầy
bàn ghế dạy tôi điều nhẫn nhục
dạy tôi bình thản thứ tha đời
(13/01/89)

Ðiều anh học đƣợc, làm đƣợc, cũng cho ta học đƣợc. Một tấm lòng khiêm cung, khiêm nhẫn.
Một tấm lòng bao dung, tha thứ, và trên hết, vẫn tiếp tục yêu thƣơng con ngƣời, yêu thƣơng
cuộc đời.
Sau đây là bài Tâm Dung, bài thơ đƣợc lấy đặt tên chung cho tập thơ. Bài thơ đƣợc đặt ở cuối
tập. Không rõ sau bài này, Nguyễn Tất Nhiên còn những bài khác chăng. Nhƣng đọc xong bài
này, tôi nghĩ đời thơ của anh đến ngang đây cũng quá đủ rồi. Không cần phải thêm một bài nào
nữa. Ðây không phải là một bài thơ tuyệt tác của nền văn học nƣớc nhà, mà là lời tỏ tình tuyệt
vời của một tín đồ thuần thành của tình yêu, suốt đời chỉ tận tụy yêu, và tụng đọc bài kinh yêu.
Sau đây là vài trích đoạn:
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Tâm dung
1. có thể nào trẻ thơ sống bên ngoài lòng mẹ? có thể nào anh sống ngoài tầm mắt em?
(...)
5. tình yêu sao mà đau khổ với khổ đau, toại nguyện phải chăng là hạnh phúc? em lý lẽ gần nhau
tình sẽ chết, vậy người ta sinh ra, sống, để làm chi?
6. anh cô đơn ca hát vu vơ lời gì vô ý chỗ đám đông nơi con người dễ dàng phỉ báng kẻ điên
khùng, ấy chết, anh chẳng thể viện lý do cuộc sống vắng em, dù em sẽ tin, nhưng thảm trải dưới
chân có lời nào giải thích? dưới chân tình yêu, anh xin thành khẩn hứa chịu đựng ngang nhau
hết thảy kẻ thân, thù.
(…)
(19/01/89)
Sau đó không thấy thơ Nguyễn Tất Nhiên nữa. Rồi một hôm, nghe tin anh mất. Trên chiếc xe cũ,
đậu dƣới bóng cây, trong vƣờn một ngôi chùa. Ðời anh, lúc nào cũng đi sớm hơn kẻ khác. Ðời
không ruồng bỏ anh, cũng chẳng ngƣời tình nào ruồng bỏ anh (không ai có thể ruồng bỏ một
ngƣời đáng yêu nhƣ thế! mà cũng chẳng ai có thể ruồng bỏ đƣợc một gã yêu tha thiết, yêu miệt
mài, yêu thủy chung suốt đời nhƣ thế!). Chỉ có anh, tự ý đi thật sớm, rời bỏ cuộc đời, để lại một
cõi thơ bát ngát. Không cần phải tội nghiệp cho anh, và đừng tƣởng anh khổ đau cùng tận! Anh
là kẻ hạnh phúc vô cùng tận với tình yêu bất diệt và tấm lòng bao dung hiếm có. Và thơ anh, đã
hóa thân khắp nơi khắp chốn: là ngọn cỏ mềm, là gió mơn man, là dòng sông êm, là bàn ghế lặng
thinh, là đất trời mênh mang vô hạn... Nơi đó, có đủ hƣơng vị của tình yêu cũng nhƣ những hỉ,
nộ, ái, ố... bình thƣờng của một con ngƣời, dù là con ngƣời thi sĩ, hay văn sĩ. Nhƣng tất cả đều
đƣợc dung chứa trong một cõi lòng thật rộng.
Có thể nói, giới hạn giữa sống-chết, qua Tâm Dung ấy, không còn nữa.

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

LỜI HAY Ý ĐẸP:

 Gánh nặng nhất mà người ta mang chính là sự thù hận.
 Một việc bạn không thể tái tạo được, chính là thời gian bạn đánh mất đi.
 Người bạn thân như quả bóng, nếu bạn để bóng bay đi, thì bạn không bao giờ
thấy lại được.
 Cuộc đời quá ngắn ngủi, đừng để thức dậy trong ngày với những tiếc nuối.
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Thơ Nguyễn Tất Nhiên:

Tháng giêng, chim
Nắng ấm chan hòa trên lá biếc
Sớm mai, anh bỗng thấy vui vui
Đêm qua có phải em ngồi học
Cố ý dành riêng chút ngọt bùi?
Đêm qua tới quán em, say khướt
Đành ngủ nhờ qua giờ giới nghiêm
Mắt nhập mắt nhòa anh cũng rán
Nhìn ai chăm chỉ cúi đầu, im
Chia hai tóc buộc ngoan vai áo
Sách vở vô hồn rất thản nhiên
Sách vở vô hồn nên ác độc
Làm rơi nước mắt hỏng thi em!
Nắng ấm chan hòa trên lá biếc
Anh ngồi thả khói thuốc bâng khuâng
Tháng giêng ríu rít bày se sẻ
Đánh thức ngỡ ngàng lũ ngói rong
Tháng giêng, em áo dài trang nhã
Tỉnh lỵ còn nguyên nét Việt Nam
Đài các chân ngà ai bước khẽ
Quyện theo tà lụa cả phương đông!
Nắng ấm chan hòa trên lá biếc
Sớm mai em nhỏ nhắn sang đường
Đôi chim nào đáp trên dây điện
Ngơ ngác nghiêng đầu thật dễ thương
Anh hớp ngụm cà phê (đã nguội)
Lẻ loi cười nụ vẩn vơ đời…
(1/1975)

Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 67

MỘT THUỞ HOÀNG KIM
có những mùa xuân đẹp nghĩa xuân
hài nhung thiếu nữ còn ngập ngừng
như sợ vô tình đau ngọn cỏ
cho bướm hoa choàng ngẩn ngơ mừng
du xuân, cô thoát bước êm êm
cô ngại làm rung muôn tơ mềm?
môi cười trong nắng, lòng e ấp
cho người mơ tưởng, tưởng mơ thêm
du xuân, cô cất gót thanh tân
một rừng mai nở thắm lời dâng
của đất, của trời ưu ái gửi
cho đời thêm đẹp phút phù vân
thiếu nữ vườn xuân ấy chị tôi
một thuở hoàng kim đã xa vời
một thuở hồn hoa chưa bám bụi
tay hái bao nhiêu giấc mộng người...
rồi xuân năm sau chị lấy chồng
bỏ vườn mai rộ, bỏ xuân nồng
rũ phấn hương chìm theo năm tháng
chiều đông còn giữ chút mơ mòng?
Nguyễn Thị Minh Thủy
1973

XUÂN CA
Mùa Xuân có phải
là những giọt sương
long lanh cuối mắt
khi ta nhìn nhau
ngọt ngào nỗi nhớ?
Mùa Xuân có phải
là những nụ hồng
trên cành lá biếc
như môi xinh tươi
chờ người hôn vội?
Mùa Xuân có phải
là những bình minh
ngồi nghe chim hót
lời ru bình yên
trên miền đất lạ?
Mùa Xuân có phải
là những hoàng hôn
cùng mây phiêu lãng
về thăm vườn xưa
làm mưa thấm đất?
Mùa Xuân có phải
là sóng dòng sông
quê nhà, xa lắc
đang vỗ dạt dào
trong lòng êm ả?
Mùa Xuân có phải
là bản tình ca
anh đàn em hát
về quê hương xa
mãi là… tất cả!
Tƣởng Dung
Tháng 12, 2009
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MÙI MẸ HƢƠNG TẾT.

THEO NGƢỜI VỀ BIÊN HÒA
Ngƣời thăm Biên Hòa cho ta thăm với
Ngƣời nhớ bao nhiêu, ta nhớ bấy nhiêu
Ngƣời thăm ƣớc mơ Ngô Quyền nắng gọi
Ta hôn dấu giày chinh chiến quạnh hiu

Một chút chiều chờ tan vào hƣ không
Con mơ ƣớc ngày đừng tắt nắng
Xa lộ lạnh lùng phóng theo đƣờng thẳng
Mà lòng con xa xứ chạy loanh quanh
Mẹ ơi! Gió phả đầy hồn bánh chƣng xanh
Nhớ mùi Mẹ quyện bền trong lá chuối
Mùi thƣơng yêu hồi con chƣa biết nói
Thuở bồng con tay nầy, Mẹ chụm lửa tay kia
Thời gian dài quên đuổi sắc hƣơng đi
Hồn xa quê vẫn đọng hoài hƣơng Tết
Đâu ai biết hƣơng đầu năm trong vắt
Vẫn trộn đầy mùi Mẹ từng quen
Đêm thoáng qua ngày, ngày ngã về đêm
Đông chƣa ngủ yên, Xuân đã chờ mở mắt
Nhƣ ai đem làng quê vùi trong đất
Ngƣời bên nầy bờ cũng nghe Tết dậy hƣơng
Mẹ ơi! Con còn giữ mùi Mẹ y nguyên
Mùi sữa tinh khôi, bồ kết thơm trên tóc
Chiếc áo mới đầu năm con mặc
Lãng đãng một mùi tay Mẹ đơm khuy

Lật góc phố tình có ngƣời trong đó
Mờ mịt rừng xanh ta khóc ta cƣời
Mỗi lần quay về... về từ lửa đỏ
Ta nhặt bóng ngƣời choàng kín reo vui
Ngƣòi thả tung tăng quanh Đài Kỷ Niệm
Sóng nƣớc Đồng Nai đẩy gió hờn ghen
Ta vào Cò Mi gài mìn chờ địch
Ôm con truông mòn, uống cạn sƣơng đêm
Xoay ly cà phê ngƣời cƣời khúc khích
Mắt môi học trò quánh đặc vô tƣ
Ta từ Tân Uyên ta vào Đất Cuốc
Tìm lấy bình yên... đạp nát hận thù
Ngƣời bắt đầu thƣơng, thƣơng màu áo lính
Ta bỏ Thành Kèn cháy cả ruột gan
Biên Hòa xa ngƣời... Biên Hòa thui thủi
Biên Hòa thiếu ta... chồng nỗi ngậm ngùi
Ngƣời về Biên Hòa cho ta thăm với
Bao bạn bè ta ngủ giữa gió sƣơng
Trạch Gầm

Con bên nầy nhớ Mẹ bên kia
Nhƣ xa lộ thẳng đƣờng không sao khác
Chiều nay nhớ nhà xe chở đầy hƣơng Tết
Con chở theo mình mùi Mẹ đầu năm !
TRẦN KIÊU BẠC (California)
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 69

“Cọp Rằn Chƣơng Thiện”
―Cọp Rằn Chƣơng Thiện‖ tên một vở kịch, đƣợc ban kịch Trần Hùng dàn dựng ở
hải ngoại nói về cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Tỉnh Trƣởng Chƣơng Thiện đã bị tử hình sau
khi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, khi miền Nam thất thủ 1975. Ông xuất thân từ
lính cọp ―Biệt Động Quân‖, cũng có thể ông tuổi Dần sinh năm 1938. Lịch sử đã sang
trang, nhƣng thời gian vẫn chƣa xóa mờ đƣợc sự tôn kính và thƣơng nhớ vị anh hùng đã
nằm xuống, cho bao oan khiên và tức tƣởi của dân tộc. Trong khuôn khổ đặc san xuân
Canh Dần, thay vì bàn chữ ―canh cô mồ quả‖ của tuổi Canh Dần lận đận lao đao của bạn
bè cùng trang lứa, xin dành một sự trân trọng nhƣng không thần thánh hóa một nhân vật,
chỉ mong ghi lại tình cảm riêng tƣ nhớ về ngƣời anh, ngƣời lính trung hậu, nghĩa tình:
Hồ Ngọc Cẩn “Cọp Rằn Chƣơng Thiện”.
Vùng đất mang tên anh.
Chƣơng Thiện nổi tiếng một thời ―Tam Kiến Nhứt Chƣơng‖. Bao gồm 4 tỉnh
thuộc miền Tây Nam Phần, gồm Kiến Hòa, Kiến Phong, Kiến Tƣờng và Chƣơng Thiện.
Đặc biệt là với ngƣời lính khi ra trƣờng, muốn về miền Tây gạo thơm cá ngọt, đều phải
―lạnh giò‖ khi nghe nói đến ―Tam Kiến Nhứt Chƣơng‖. Chƣơng Thiện là một địa thế
hiểm nghèo, sông rạch chằng chịt quằn quèo và lung lác đầm lầy. Nằm giữa Cần Thơ,
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Rạch Giá. Nơi chuyển quân của VC đánh phá vùng Hậu
giang và cũng là nơi dừng quân của bộ đội Miền Bắc, xâm nhập vào miền Nam qua ngã
Kampuchia. Khu trù mật Vị Thanh, Hỏa Lựu đƣợc cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm thành
lập, trên tỉnh Chƣơng Thiện vào cuối thập niên 50, hầu tạo sự trù phú cho ngƣời dân quê
nghèo ở đây. Nhƣng vì là vị trí chiến lƣợc, VC đánh phá ngày đêm, cuộc sống ngƣờì dân
ở đây càng khốn khó, trong thành phố lính nhiều hơn dân. Ai đã qua Chƣơng Thiện một
lần, mới biết thƣơng ngƣời dân, ngƣời lính, nhƣ ngƣời viết đã không nỡ bỏ ngƣời lính
của mình. Chiến tranh và mất mát, không biết bao nhiêu ngƣời đã nằm xuống tại Chƣơng
Thiện, trong đó có những ngƣời con của Biên Hòa thân yêu (Cố Chuẩn úy Thanh khóa
8/72 quê Tân Hạnh, sau về Hóa An).
Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, là vị Tỉnh Trƣởng lâu đời nhứt của Chƣơng Thiện, với
một trách nhiệm đầy khó khăn. Vì bao gồm 5 quận, quận Đức Long nằm ngay tỉnh lỳ,
quận Long Mỹ nằm trên con đƣờng độc đạo nối liền từ ngã 3 Cái Tắc, mỗi buổi sáng
quân đội đều phải mở đƣờng, xe cộ mới di chuyển đƣợc về Cần Thơ; còn 3 Quận Kiên
Hƣng, Kiên Long và Kiến Thiện, các viên chức muốn di chuyển phải chờ có phƣơng tiện
không quân, con đƣờng nối liền từ Hỏa Lựu, về Giồng Riềng Rạch Giá cũng không xử
dụng đƣợc. Về mặt hành quân lãnh thổ, ngoài các đơn vị địa phƣơng luôn cần sự trợ lực
của BĐQ, SĐ 21 và SĐ 9 Bộ Binh. Sau mùa hè đỏ lửa 72, các đơn vị BĐQ đƣợc điều
động ra miền Trung, chỉ còn lại Trung Đoàn 31 của Sƣ Đoàn 21 Bộ Binh. Một mặt lo
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 70

toàn vẹn lãnh thổ, trong điều kiện đồn bót thu hẹp, đạn dƣợc khó khăn, phải lo an dân,
học sinh có điều kiện đến trƣờng, dân chúng có điều kiện canh tác, tiểu thƣơng có nơi
buôn bán. Nỗi lo của dân hiền lành cũng là nỗi lo của ông quan đầu tỉnh có tấm lòng với
dân với nƣớc trên ―vùng đất mang tên anh‖.

Năm Dần kỷ niệm
Với cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, tôi là ngƣời Biên Hòa, không phải là đồng hƣơng,
không phải là khóa đàn em của trƣờng Thiếu Sinh Quân hay Quốc Gia Nghĩa Tử, cũng
không phải là quan, lính thuộc quyền. Nhƣng tôi có duyên với 2 lần gặp gỡ, bằng tình
cảm thâm trầm, của một ngƣời anh dành cho một đứa em, chắc hẳn suốt đời không bao
giờ quên đƣợc.
―Hạnh đây phải không? Cố gắng nha em‖
Đây là lời nói của lần gặp gỡ thứ nhì và cũng là sau cùng của Đại Tá Hồ Ngọc
Cẩn. Cũng vào năm Dần cuối năm 1974, tại Bộ Tƣ Lệnh Tiền Phƣơng SĐ21 BB Chƣơng
Thiện. Tôi và một số chiến hữu khác đƣợc Thiếu Tƣớng Nguyễn Khoa Nam Tƣ Lệnh
Quân khu IV, gắn Anh Dũng Bội Tinh cấp Quân Đoàn tại mặt trận. Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn
tách rời hàng sĩ quan cao cấp, đến bên tôi bằng cái vỗ vai thân mật, nhƣ một ngƣời anh
dành cho một đứa em, ông có trí nhớ rất tốt, vì vẫn còn nhớ tên tôi, một sĩ quan cấp thấp,
không dƣới quyền và chỉ gặp một lần. Riêng Thiếu Tƣớng Nguyễn Khoa Nam, tôi đã
từng nghe tiếng là một cấp chỉ huy nghiêm minh và đạo đức, khi ông là Tƣ Lệnh Sƣ
Đoàn 7 BB tại Định Tƣờng. Năm Dần kỷ niệm với sự gặp gỡ 2 vị sĩ quan cao cấp và
xứng đáng của QLVNCH, vì cả hai ông đều chọn cho mình một cái chết, nhƣ lời
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Tuyên Thệ trong lễ ra trƣờng ―Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm‖. Năm Dần kỷ niệm,
trong buổi lễ gắn huy chƣơng không quân cách, không vòng hoa của các em nữ sinh,
không tiệc ăn mừng, nhƣng lòng vẫn vui vì đón nhận huy chƣơng từ cấp chỉ huy cao cấp
tại mặt trận, đến tôi một ngƣời lính quần nhuộm phèn, áo không tên với mùi thuốc súng.
Những ngày tháng sau cùng, vì áp lực nặng nề của địch quân, đơn vị tôi trải dài
tuyến đƣờng xi măng Hà Tiên Rạch Giá, sau rút về Trà Ôn Vĩnh Long bảo vệ vòng đai
Cần Thơ, rồi buông xuôi theo vận nƣớc. Nhớ lại năm Dần kỷ niệm, vẫn khắc ghi hình
ảnh 2 vị chỉ huy khả kính kiên cƣờng trong chiến bại.
Ngƣời lính
Tiểu Đoàn 2/31 Sƣ Đoàn 21 BB là đơn vị của tôi, từ lúc ra trƣờng đến ngày mất
nƣớc, chắc nhờ ơn đất nƣớc Đồng Nai hay mang tuổi Canh Dần, nên tôi là một Sĩ Quan
trẻ lại sống thọ nhất đơn vị. Dù đã có 2 Chiến Thƣơng Bội Tinh và bƣớc chân hành quân
qua các vùng sông Hậu, đứng bên giòng sông Trẹm rừng U Minh Cà Mau, nhớ đến tiểu
thuyết của Dƣơng Hà:
―Giòng sông Trẹm muôn đời vẫn đục
Rừng U Minh muôn thuở còn xanh‖
Hay cất tiếng ca hành quân với gót chân rƣớm máu, bƣớc mòn trên kinh xáng Thị
Đội, nối dài thẳng tấp từ Cờ Đỏ Cần Thơ về Kiên Bình Rạch Giá.
Nói đến ngƣời lính, không làm sao quên đƣợc chân tình của cố Đại Tá Hồ Ngọc
Cẩn, đối với lính cũng nhƣ các đàn em xuất thân từ trƣờng Thiếu Sinh Quân, ông luôn
hƣớng dẫn và giúp đỡ các khóa đàn em, trở thành những cấp chỉ huy tài ba và gƣơng
mẫu. Cũng không bỏ thân xác đàn em nằm lại chiến trƣờng; cố Thiếu Tá Nguyễn Vũ
Địch (Thiếu Sinh Quân) là Tiểu Đoàn Trƣởng Tiểu Đoàn 1/31 SĐ 21 BB, trong cuộc
hành quân chạm địch nặng tại Chƣơng Thiện ông đã tử thƣơng nhƣng thi thể không đƣợc
mang ra khỏi trận chiến, dù không thuộc phạm vi trách nhiệm, nhƣng khi đƣợc tin tức
không tốt của đàn em, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn đã dùng trực thăng trong chuyến bay đêm
mong tìm thân xác của đàn em. Cuối cùng ông cũng cố gắng vận động ngƣời dân địa
phƣơng, mang về thi thể của Thiếu Tá Địch từ vùng tạm chiếm. Còn Chuẩn uý Trần Vĩnh
Khiêm cũng xuất thân từ Thiếu Sinh Quân, cùng đơn vị Tiểu Đoàn 2/31 với tôi, giờ ở
phƣơng nào có còn nhớ đến ngƣời lính ―anh cả Hồ Ngọc Cẩn‖?
Lần đầu vẫn nhớ
Dƣỡng thƣơng đƣợc 2 tuần lễ, tôi rời Biên Hòa xuống Sài Gòn rồi trở lại trình diện
đơn vị tại Chƣơng Thiện. Vì la cà với những ngƣời bạn học cũ Đại Học Minh Đức Sài

Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 72

Gòn, hơn nửa đời lính sống nay chết mai, mê chơi nên trễ phép. Nhờ sự trễ phép tôi mới
có cái duyên gặp đƣợc Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn.
Nhờ có sự quen biết với Cải Lƣơng, đƣợc đi trên chuyến xe nhà tốc hành, của
đoàn Kim Chung khởi hành vào buổi chiều, trên đƣờng đi đến Chƣơng Thiện. Chúng tôi
gồm 4 ngƣời Bác Hƣởng ngƣời Bắc lớn tuổi, một thân hữu ngƣời Bắc của Tiểu khu BH,
soạn giả Ngọc Điệp và tôi. Chúng tôi đến Chƣơng Thiện vào 9 giờ đêm, trong lúc đoàn
Kim Chung đang trình diễn tại nhà lồng chợ. Xe chúng tôi đến và chạy thẳng vào dinh
Tỉnh Trƣởng, một vị sĩ quan cấp Tá của Tiểu khu ra tiếp đón, trong khi tôi mặc đồ lính
mang lon Chuẩn úy của SĐ21 BB. Đƣợc biết bác Hƣởng trong Ban quản trị công ty Kim
Chung, còn soạn giả Ngọc Điệp đi theo tập tuồng cho đoàn Kim Chung đang hát ở đây.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn là ngƣời Bắc, chắc hẳn quan liêu và khó khăn,
nhƣng khi đƣợc mời ra ăn cơm tối với ông bà Tỉnh Trƣởng, nghe đƣợc tiếng miền Nam
của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, không biết có sự liên hệ ân tình nào, Đại Tá Cẩn luôn gọi bác
Hƣởng, ngƣời Bắc có một chân khập khễnh một Đại Ca, hai Đại Ca. Giọng nói của Đại
Tá Cẩn nhẹ nhàng và tình cảm, bà Đại Tá có khuôn mặt nhân hậu nhƣng kín đáo. Trong
buổi ăn tối gồm ông bà Đại Tá Cẩn, 4 ngƣời chúng tôi, nữ nghệ sĩ Mỹ Châu và ngƣời chị
tên Hồng Châu. Suốt buổi ăn, Đại Tá Cẩn luôn tìm cách hỏi chuyện từng ngƣời một, ông
khen tiểu đoàn của tôi đánh giặc giỏi, nhắc đến tên các vị Tiểu Đoàn Trƣởng tài ba, nhƣ
Đại úy Lành, Đại úy Lừng, Đại úy Robert, đồng thời cũng nhắc đến Tƣớng Lê văn Hƣng
từng là Tiểu Đoàn Trƣởng Tiểu Đoàn Sấu Thần 2/31. Riêng về nữ nghệ sĩ Mỹ Châu, Đại
Tá Cẩn hỏi về cảm nghĩ đƣờng xá (hai chị em Mỹ Châu lái xuống Chƣơng Thiện) cũng
nhƣ vai chính trong vở tuồng cô trình diễn. Sau 1975 nữ nghệ sĩ Mỹ Châu có nhiều vở
diễn, đối diện với những vai sĩ quan Ngụy xem là ―cực kỳ hung ác‖ chắc chắn cô sẽ
không tìm thấy qua hình ảnh ―Cọp Rằn Chƣơng Thiện‖ Hồ Ngọc Cẩn. Buổi ăn vẫn kéo
dài hơn nửa đêm, vì biết thân mình cấp thấp, lại vừa uống xong 1 chai Courvoirsier, tôi
xin phép vào phòng nghỉ sớm.
Một hình ảnh trung hậu và nhân ái của cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, tôi vẫn nhớ và
thƣờng kể cho những ngƣời bạn tôi nghe. Đêm đó chúng tôi ngủ trên lầu trong dinh Tỉnh
Trƣởng Chƣơng Thiện, sáng ra đã thấy Đại Tá Cẩn với quân phục chỉnh tề, từ dƣới cầu
thang bƣớc lên đích thân mang thau nƣớc nóng và khăn mời Bác Hƣởng ngƣời Bắc rửa
mặt (vì lúc bấy giờ không có vòi nƣớc nóng) dù rằng có bà Đại Tá và nhiều ngƣời giúp
việc. Hình ảnh đó có thể nói lên con ngƣời của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, dù đầy quyền uy
nhƣng vần giữ tình nghĩa thuở cơ hàn, bằng tâm tình chân thật của mình.
Còn riêng tôi nặng nợ hơn, chỉ gặp nhau lần đầu Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn đã dành cho
tôi một tình cảm đặc biệt. Khi tôi xuống từ biệt xách ba lô ra đơn vị, Đại Tá Cẩn mỉm
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cƣời và đã chuẩn bị riêng cho tôi một phong thƣ, hơn 35 năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ
nằm lòng lời viết của ông. Ngoài bìa thƣ ông gửi cho Tiểu Đoàn Trƣởng của tôi:
Kính gửi: Đại úy Trần Ngọc Điệp
Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2/31
Bên trong thƣ bỏ ngỏ nhƣ sau:
Kính gửi Anh Điệp.
Tôi có thằng em là Chuẩn úy Nguyễn Hữu Hạnh đang phục vụ dưới quyền anh.
Kính mong được anh giúp đỡ và xem nó như một đứa em.
Hẹn gặp. Anh em mình sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Ký tên
Hồ Ngọc Cẩn
Ba mƣơi năm nhìn lại, cũng là 35 năm ngày giỗ của anh, công và tội sẽ đƣợc lịch
sử ngàn năm phán xét, là ngƣời có niềm tin vững mạnh, luôn tin tƣởng vào quyền năng
của Thƣợng Đế, nơi cõi vĩnh hằng chắc anh đã tha thứ cho họ những ngƣời đã cƣớp đi
mạng sống của anh. Anh ra đi trong tiếng thét gầm của họ, ở ngoài xa pháp trƣờng, cũng
còn dân lành nhỏ lệ tiếc thƣơng anh. Nếu anh linh của anh còn luyến tiếc về những ƣóc
mơ chƣa thành đạt cho dân cho nƣớc, cho vùng đất Chƣơng Thiện mang tên anh. Hãy
dùng tâm hồn nhân ái soi sáng và dẫn dắt họ tìm con đƣờng ích nƣớc lợi dân. Thƣơng
nƣớc thƣơng dân luôn là tấm lòng nhân ái của ―Cọp Rằn Chƣơng Thiện‖.
Nguyễn Hữu Hạnh

VUI CƢỜI:
BAY NGAY
Bé còn rất nhỏ hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, có phải các thiên thần có cánh và biết bay không mẹ?
- Đúng rồi con.
- Hồi sáng lúc mẹ đi chợ, con nghe bố gọi chị giúp việc là thiên thần của anh. Thế
bao giờ thì chị ấy bay mẹ?
- Ngay bây giờ đây, con ạ!
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CÂY BƢỞI SAU VƢỜN

Tính từ hôm nay trở đi thì chỉ còn một tuần lễ nữa là Tết Nguyên Đán rồi, vậy mà
theo dự báo thời tiết thì hai ngày nữa là tuyết sẽ rơi, mà lại rơi thật dày; có nơi lên đến
6-7 inches. Tuyết rơi thì chẳng có gì lạ đối với tôi, nhƣng vào những ngày cận Tết nhƣ
bây giờ, thì cũng cảm thấy buồn buồn làm sao đó...
Từ ngày biết sống kiếp tha phƣơng, tôi mới thấy thấm thía bài hát Đêm Đông của
nhạc sĩ Nguyễn văn Đông đã viết hơn 60 năm về trƣớc mà bây giờ mỗi lần nghe lại, là
mỗi lần tôi cảm thấy nhƣ mình quyện theo từng lời ca. Không hiểu những ngƣời đang
sống kiếp tha phƣơng nhƣ tôi, nhƣng may mắn đƣợc sống ở miền nắng ấm nhƣ Cali hay
Texas, có cảm nhận đƣợc nỗi niềm hoài hƣơng của tôi hay không? Mỗi lần nhớ đến quê
hƣơng, ngoài chuyện đau buồn của đất nƣớc, tôi lại nhớ đến thổ sản trù phú từng vùng
của miền Nam Việt Nam. Đã nhắc đến trái cây, thì không ai có thể bỏ qua đƣợc trái
bƣởi, nhất là bƣởi Biên Hòa...
Nếu nói đến cây bƣởi, chắc chắn đối với ngƣời Biên Hòa đó là một cây quá quen
thuộc, quá quen mắt. Chẳng lạ gì để tôi phải kể ra là lá nó xanh nhƣ thế nào, cành nó màu
ra sao hay bông nó trắng nõn nà và thơm ngan ngát hay nực nồng v.v... và v.v... Những
lời kể lể ấy sẽ quá thừa thãi với ngƣời Biên Hòa, vì cây bƣởi gần nhƣ là một thổ sản đặc
biệt đã nuôi sống một phần dân số nơi đây. Nhƣng riêng đối với tôi, một đứa con gái lớn
lên ở một vùng nƣớc không ngọt ngào nhƣ nƣớc sông Đồng Nai, không có ruộng lúa
vàng bao bọc nhƣ núi Bửu Long. Tôi lớn lên giữa hai ngọn núi thật khiêm nhƣợng không
đủ lớn để có thể hát lên câu ―Cao ngất Trƣờng Sơn...‖ mà cũng không nhỏ để gọi là đồi
nên hai ngọn núi ấy không bao giờ có tên, ngƣời dân địa phƣơng chỉ gọi là núi Lớn và núi
Nhỏ mà thôi. Nếu tôi phóng lên chiếc xe Honda dame, chạy vòng quanh núi Lớn có lẽ
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chỉ một giờ đồng hồ là tôi đã ngắm hết cảnh vòng quanh núi Lớn rồi, còn núi Nhỏ thì chỉ
cần nửa giờ đồng hồ thôi. Ở giữa hai núi ấy là một bãi biển xanh rờn êm ả khi trời lặng
gió hoặc giận dữ, gầm gừ khi bão dông. Ngày ba mẹ tôi rời Saigon dời về Vũng Tàu và
nhận nơi nầy làm quê hƣơng, tôi đã trở thành dân nƣớc mặn, có lẽ vì thế nên bản chất tôi
cũng cứng cỏi nhƣ muối biển. Thật vậy, có thứ gì không cứng lại khi đƣợc ƣớp vào muối!
Con cá sắp ƣơn ƣớp vào muối vài giờ là cứng lại ngay, bất cứ các loại rau quả nào, thử
ngâm vào nƣớc muối cũng sẽ cứng chắc lại và giữ đƣợc lâu dài theo năm tháng. Có lẽ vì
lý do đó, chính tôi cũng đã đƣợc ƣớp muối khá lâu, tôi nhớ không lầm là ngày ba mẹ tôi
dời về đây tôi mới vào học lớp Một (ngày xƣa gọi là lớp Năm) tôi đã bơi lội ở Bãi Trƣớc;
một bãi tắm thật đẹp đƣợc che chở bởi hai vách của núi Lớn và núi Nhỏ nên ít khi có
sóng to. Suốt thời thơ ấu của tôi, lúc nào rảnh rỗi là tôi lại ra ngâm nƣớc muối, bơi lội
hàng giờ trong làn nƣớc biển trong xanh mặn chát đó, cho nên muối biển Vũng Tàu đã
ƣớp mặn tôi từ thuở lên năm cho đến khi trƣởng thành và lập gia đình với ông xã tôi bây
giờ, nên tôi mới đủ cứng cỏi mà chịu đựng những gian nan trời đã sẵn dành cho một
ngƣời vợ lính, cộng thêm bản tánh ngang tàng của anh, nửa gàn nửa dở, không một tí
ngọt ngào lãng mạn nào cả, dầu rằng anh đã lớn lên và tắm dòng nƣớc ngọt ngào, trong
mát của sông Đồng Nai...
Hơn 37 năm lặng lẽ trôi, khắc khoải âu lo trong thời chinh chiến, uất hận tủi hờn
sau ngày mất nƣớc. Cuộc đời của ngƣời bị cƣớp nƣớc là những cánh chim phiêu bạt, bay
vòng từ Vũng Tàu đến Mũi Cà Mau, rồi sang Bạc Liêu, Cần Thơ v.v... Cuối cùng rồi
cũng tìm đƣợc bến tự do để đậu, chúng tôi đã đáp xuống miền Đông Bắc Hoa Kỳ và xin
nhận nơi nầy làm quê hƣơng tạm dung để đợi chờ... mà lòng lúc nào cũng trĩu nặng khi
nƣớc Việt vẫn còn bị dày xéo dƣới tay bọn vô nhân, nô lệ hết Nga đếnTàu... Thời gian
lặng lẽ trôi qua, cho mái tóc xanh phai nhạt dần, chuyển thành màu tinh khiết, óng ánh
của sƣơng mai, và chất chứa những dạn dày của cuộc đời. Cám ơn Trời, hai mái đầu lóng
lánh gió sƣơng ấy, giờ vẫn cận kề bên nhau và đang đứng trƣớc một quả cầu thật to với
hàng chữ UNIVERSAL ORLANDO .
Sau hơn một tuần lễ thăm bạn bè và chạy lòng vòng quanh vùng nắng ấm Florida,
trên đƣờng về, anh chợt nhìn thấy ven đƣờng một vƣờn bán cây ăn trái và hoa kiểng, anh
dừng xe và bảo tôi:
- Mình vào kiếm một vài chậu Lan để về biếu bà con.
Theo anh vào vƣờn hoa kiểng ấy nhƣng tôi không tìm đƣợc chậu Lan nào vừa ý
cả, vả lại giá còn mắc hơn là tôi mua ở Home Depot gần nhà tôi nữa. Trời nóng quá tôi
không muốn xem hoa kiểng, nên ra xe mở máy lạnh chờ anh, chƣa nghe hết bản nhạc đã
thấy anh khệ nệ bƣng một cây xanh lá, nhƣng chẳng có nụ hay hoa gì cả tôi hơi ngạc
nhiên, bƣớc vội xuống mở cửa xe cho anh và hỏi:
- Anh mua cây gì mà trông phát chán vậy, chỉ toàn cọng và lá.
Anh trả lời liền:
- Thì cây bƣởi Biên Hòa chớ cây gì.
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Tôi thắc mắc:
- Làm sao anh biết đó là cây bƣởi Biên Hòa?
Anh gắt với tôi:
- Thì ông chủ vƣờn nói với anh đó là cây bƣởi của VN, vậy không phải là bƣởi
Biên Hòa sao?
Tôi tính cãi lại "Bộ hễ nói đến bƣởi VN là chỉ có bƣởi Biên Hòa thôi sao, vùng
Bốn cũng thiếu gì loại bƣởi, chẳng hạn nhƣ bƣởi Năm Roi, cũng nổi tiếng vậy." Nghĩ
trong bụng nhƣng tôi không thèm cãi với anh lúc nầy làm gì, trời đang nóng vả lại tôi
cũng đang mệt mỏi. Vừa phụ anh khiêng cây bƣởi lên xe, tôi chợt nhớ ra vội hỏi:
- Bƣởi có sâu không anh?
Anh trả lời liền:
- Vỏ bƣởi đắng chằng thì sâu nào thèm ăn mà sợ .
Tôi cảm thấy yên bụng gật gù vì lời anh nói nghe có lý. Nhìn nét mặt tin tƣởng của
tôi, anh tủm tỉm cƣời, tôi bắt đƣợc ngay nụ cƣời ấy, và biết chắc là tôi đang bị anh gạt, tôi
chợt nhớ là đắng nhƣ khổ qua và cay nhƣ ớt mà vẫn có sâu, và ông bà mình ngày xƣa vẫn
thƣờng nói ―Rau nào sâu nấy‖ thì cây bƣởi cũng không thoát ra ngoài định luật ấy... Nghĩ
đến đó tôi chợt nhớ lại ngày tiễn chúng tôi đi Mỹ, mẹ tôi có nói một câu mà tôi nhớ mãi:
- Mẹ mừng cho tụi con đƣợc may mắn, rời khỏi nơi mà loài côn trùng gớm ghiếc
nhƣ sâu, bọ đã đứng lên làm ngƣời, và còn nắm trọn vận mệnh đất nƣớc...
Sau câu nói đó là tiếng thở dài não ruột của mẹ tôi, mà không bao giờ tôi có thể
quên đƣợc, tôi lại suy ngẫm cho chính mình, từ bé cho đến khi biết vào bếp phụ mẹ nấu
nƣớng, tôi không bao giờ lãnh việc lặt hay rửa rau, vì tôi quá sợ sâu, hai chữ gớm ghiếc
mẹ tôi đã dùng để chỉ bọn ngƣời sâu bọ ấy cho tôi hiểu rõ hơn, thì ra từ lâu nay tôi cứ cho
là mình sợ sâu chớ thật ra tôi chỉ gớm và tởm chúng mà thôi... Bên ngoài trời nóng nhƣ
thiêu đốt, tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan thật êm, hòa với cái mát dịu từ máy điều hòa
không khí trong xe ru tôi vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng... Đang trong cơn mơ màng, tôi
chợt bổ nhào ra phía trƣớc, và cây bƣởi của anh cũng lăn quay ra thùng xe van, tôi rất
ghét lối chạy nhanh, thắng gắp của anh. Nhƣng đã nói là anh mang tánh gàn thì tốt hơn là
tôi cứ ngậm đắng nuốt cay hơn là cằn nhằn anh, vì có bao giờ thay đổi đƣợc lối chạy xe
cao bồi ấy mà còn tốn hơi, tốn sức gây lộn với anh nữa. Tôi bực bội nên nói trống không:
- Tấp xe vô lề để dựng cây bƣởi lại, gãy cành hết bây giờ.
Có lẽ anh đã nhận ra chiến tranh sắp mở màn, nên làm thinh tấp xe vào lề. Tôi đã
dùng hết tất cả va li, mền gối của tôi tấn quanh cây bƣởi và cho nó dựa sát vào sau lƣng
thân ghế của tôi, chỉ có cách đó là an toàn nhất vì nếu anh có thắng gấp thì cây bƣởi đã có
chiếc lƣng ghế che chở...
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Ba năm về trƣớc, khi ghé nhà anh Thắng và chị Trang ở Cali, tôi đã ngây ngất
nhìn mấy cây bƣởi thật to ở sân trƣớc nhà anh chị, mắt tôi đã căng tròn trƣớc những trái
bƣởi to trĩu cành và ngoài đầu ngọn lá là những chùm hoa trắng thơm ngan ngát.Tôi phải
nói là tôi ngây ngất vì đó là lần đầu tiên tôi thấy cây bƣởi và hƣởng đƣợc mùi hƣơng ngọt
ngào từ những chùm hoa trắng ấy. Tôi vốn sợ sâu ngay từ lúc còn bé nên lớn lên ở tuổi
biết ―cúp cua‖ đi dạo xóm, dạo vƣờn hay đi hái lộc vào đêm giao thừa tôi không bao giờ
tham dự, cho nên từ nhỏ đến ―già‖ tôi mới đƣợc thấy cây bƣởi lần đầu. Riêng anh có lẽ
cây bƣởi đã gợi lại hay đã cuốn hết phần hồn của anh trở về cái thuở còn hẹn hò với ai đó
(không phải là tôi) trong vƣờn bƣởi... Nên khi từ Cali về anh cứ nhắc mãi cây bƣởi của
anh Thắng, chị Trang... và ngày hôm nay anh đã toại nguyện, vì cây bƣởi Biên Hòa đang
dựa vào chiếc lƣng ghế của tôi...
Hơn 18 giờ nối dài từ Florida về Virginia tôi đã nhiều lần vất vả, chêm tới tấn lui
cho cây bƣởi vì tài lái xe ―anh hùng xa lộ‖ của anh. Bực bội và mệt mỏi đã làm tôi mất
thiện cảm với cây bƣởi dầu chƣa trồng nó, vài giờ là anh lại nhắc tôi:
- Em nhớ cho nó thêm chút nƣớc vì trời ở ngoài nóng quá.
Tôi nghĩ thầm trời ở ngoài nóng thì có ăn thua gì, xe đã có máy lạnh, và tự nhiên
chợt nghe tủi cho phận mình vì nãy giờ anh có nhắc tôi uống nƣớc vì trời nóng đâu!!!
Về đến nhà sau hơn một ngày ngồi bó gối trên xe. Tôi duỗi thẳng ngƣời để nghe
tiếng răng rắc của những khớp xƣơng vừa đƣợc dãn ra chạm vào nhau, và chiếc lƣng của
tôi lại đƣợc tiếp giáp với cái êm êm của chiếc nệm, để chợt biết rằng chiếc giƣờng ngủ
thân quen là một thiên đàng nho nhỏ của riêng mình... Chƣa hƣởng trọn vẹn cái thiên
đàng bé nhỏ của tôi, tiếng anh lại vọng vào:
- Em ơi, đã tƣới cây bƣởi chƣa?
Thiên đàng bị phá vỡ, tôi thật sự nổi quạu, ngay lúc bấy giờ chất mặn mòi, chát
đắng của muối biển đƣợc dịp tuôn trào ra khỏi miệng tôi. Tôi nói thật to, vọng ra phòng
ngoài cho anh nghe rõ:
- Anh lấy cái thau thật lớn trong bếp và hứng nƣớc thật nóng tƣới cho nó đi.
Anh hỏi lại:
- Sao phải lấy cái thau lớn và tƣới bằng nƣớc nóng?
Tôi cay cú nói trong tiếng rít của hai hàm răng:
- Thì tƣới cho nó nóng gốc, chết luôn chớ chi!
Tiếng anh im bặt, tôi thì hậm hực sau một ngày mệt mỏi và bực mình...
Bây giờ tôi lại có thêm một đứa con mọn, là cây bƣởi sau vƣờn của tôi, mỗi ngày
trƣớc khi đi làm phải lo tƣới nƣớc cho nó, gặp những ngày nắng gắt trên 90 độ thì chiều
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về phải tƣới thêm lần nữa, ngày tƣới hai lần có khác nào cho con mọn ăn đâu, thật là
phiền... Lâu lâu đứa con mọn ấy trổ thêm một vài lá non thì anh và tôi mừng thêm đƣợc
một chút, cứ thế mà đã gần nửa năm trôi qua... Tháng Chín nhẹ nhàng đến, trời bắt đầu
vào Thu, bây giờ là giai đoạn tôi vất vả hơn vì đứa con mọn nầy. Mỗi sáng tôi đều phải
xem TV để theo dõi thời tiết. Mùa Thu ở Virginia nầy lạ lắm, đôi ba ngày nóng rồi đôi ba
ngày lạnh, có khi ban ngày trời nóng nhƣ mùa hè, đêm đến nhiệt độ hạ xuống lạnh đến
cắt da xé thịt, cây cỏ phải đông đá. Có lẽ đó là luật công bình của tạo hóa cho cây chợt
nóng, chợt lạnh để lá đổi màu, cho mùa Thu thêm lãng mạn, để nuôi dƣỡng các thi nhân
còn tồn tại trên quả địa cầu nầy...
Ngày xƣa, tôi cũng rất yêu mùa Thu, dầu rằng tôi không là thi sĩ, nhƣng ở hoàn
cảnh nầy tôi lại đâm ra sợ mùa Thu, hôm nào biết là trời sẽ lạnh, đi làm về tôi lại phải vội
vã ―lăn‖ cây bƣởi vào nhà. Phải nói là lăn, vì không thể nào tôi bƣng nổi chiếc chậu quá
to và đầy đất. Hôm nào may mắn anh đi làm về cùng lúc thì nhờ anh khiêng phụ, những
lúc chỉ mình tôi thì tôi đành lăn tròn chiếc chậu cho đến tận cửa, rồi mới đẩy nó vào nhà.
Khi trời ấm áp, tôi lại lăn đứa con mọn nầy ra vƣờn để đón nắng mùa thu. Cứ lăn ra lăn
vào nhƣ thế độ hơn chục lần, cho đến giữa tháng Mƣời, khi trời thu đã lạnh tái tê, thì lá
vàng lả tả rơi còn vài cành trơ trụi, khẳng khiu... Đến lúc nầy, đứa con mọn của hai chúng
tôi sẽ ở mãi trong nhà, cho qua hết mùa Đông và gần nửa mùa Xuân mới có thể trở ra
vƣờn... Có thể nói là cây bƣởi BH phải sống nửa năm trong nhà, và nửa năm còn lại mới
đƣợc sống ngoài vƣờn...
Hai năm trôi qua nhƣ thế, đứa con mọn của hai ông bà già cũng không lớn đƣợc
bao nhiêu, nếu cộng tuổi của tôi và anh lại, thì đã hơn một thế kỷ, mà cứ tiếp tục săn sóc
đứa con mọn nầy, chắc chắn là sẽ có ngày bị cụp lƣng...Tôi bắt đầu phàn nàn, vì sự chờ
đợi xem hoa, xem trái của tôi đã mòn theo năm tháng. Dƣờng nhƣ tuổi càng cao, sự kiên
nhẫn càng mất đi vì con đƣờng xuống dốc quá gần, và tƣơng lai thì không bao giờ có
nữa, thì cần gì phải nuôi dƣỡng sự kiên nhẫn. Đôi lần tôi đề nghị với anh, nên cho cây
bƣởi ấy đi, và anh chỉ lặng thinh. Tôi không hiểu anh tiếc tiền, tiếc công hay tiếc cái dĩ
vãng của thuở thiếu thời, những hẹn hò vu vơ bên vƣờn bƣởi... Biết bao nhiêu điều tôi vẽ
ra trong đầu, để có thể cảm thông với anh mà cuối cùng tôi vẫn mù tịt không tìm ra câu
đáp. Ông bà mình ngày xƣa vẫn thƣờng nói, câu ví thật nôm na, thật giản dị: ―Ở trong
chăn mới biết chăn có rận‖.
Thật vậy, tôi chƣa từng ở trong niềm thƣơng, nỗi nhớ của anh, thì tôi không thể
nào hiểu tại sao anh không muốn cho cây bƣởi ấy đi...
Xuân lại đến, tôi kiên nhẫn chờ gần cuối Xuân, khi cây bắt đầu đâm chồi, nẩy lộc
là tôi có thể lăn đứa con mọn nầy trở ra vƣờn sau... Sau sáu tháng ủ rũ trong nhà, nhìn nó
thật thảm thƣơng, những chiếc lá xanh đậm dầy ra, và vƣơng những mốc trăng trắng,
trông thật u buồn. Chỉ sau hai tuần lễ đƣợc đùa cùng nắng gió, đƣợc hấp thụ đầy đủ diệp
lục tố, do ánh sáng mặt trời, nó đã trổ thêm nhiều chồi xanh non mơn mởn, dễ thƣơng.
Tôi lại tiếp tục công việc của ngƣời làm vƣờn kiên nhẫn bón phân và tƣới nƣớc, ngày một
hay hai lần nhƣ những năm vừa qua. Đôi lúc tự hỏi mình đang vun xới cây bƣởi hay đang
vun xới một hình ảnh của quê hƣơng? Chỉ một cây bƣởi cao chƣa hơn 3 feet nầy đã chất
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chứa cả hình ảnh của một Biên Hòa, một tỉnh trù phú với nhiều danh lam thắng cảnh và
nhiều tài nguyên của miền Đông Nam VN... Thôi thì, tôi cũng sẽ cố gắng để duy trì hình
ảnh ấy trong sân sau của vƣờn nhà tôi...
Hôm nay đã cuối Xuân, trời thật ấm, nắng thật rực rỡ để chuẩn bị bƣớc vào mùa
Hè. Mùa mà hầu hết những ngƣời Việt, sống lƣu vong ỏ vùng VA nầy chờ đợi, để nhìn
cây lá đâm hoa kết trái. Những trái ớt hiểm cay nồng, những trái bầu, bí, mƣớp, khổ qua
sẽ lủng lẳng trên những giàn dã chiến bên hông nhà hay sau vƣờn. Cho mọi ngƣời cảm
thấy rằng một mảnh vƣờn VN nhỏ bé đang ở trƣớc mắt mình, trong khi một VN thật sự
thì quá xa vời. Có chăng là nó đang nằm gọn trong trái tim của những ngƣời xa quê
hƣơng và căm thù Cộng sản...
Tôi lững thững ra vƣờn, chăm sóc cây bƣởi nhƣ mọi ngày, tuy nhiên hôm nay là
Chủ Nhật, tôi có quyền đứng ngắm nó lâu hơn. Nhìn những chiếc lá non mơn mởn vƣơn
mình đón nắng, tôi chợt thấy một cành bƣởi bị kẹt giữa hai song hàng rào, cả một chùm
lá to bị gập xuống. Một tay nâng cành, một tay nặng nề từ từ xoay chiếc chậu, cho cành
lá quay về phía tôi. Cành lá vừa thoát ra khỏi sự kềm kẹp của hai song hàng rào, bung
ngƣợc lên và trên ngọn lá... Mắt tôi mở thật to, và có lẽ miệng tôi lúc ấy cũng há hốc lên,
tiếng reo mừng thoát vội ra khỏi cổ họng tôi và vang vọng vào nhà trong:
- Anh ơi, nhanh lên. Ra xem cây bƣởi của mình vừa nở hoa.
Giọng nói tôi lạc hẳn vì vui mừng. Bây giờ tôi mới thấu hiểu tâm trạng của những
ngƣời làm vƣờn, khi cây họ trồng đâm hoa kết trái. Một tâm trạng thật lạ lùng, niềm vui
nhƣ tràn ngập trái tim, nỗi sung sƣớng nhƣ vừa đƣợc món quà gì đó mà mình ao ƣớc đã
lâu. Tôi đặt chiếc mũi mình vào nụ hoa be bé, trăng trắng mới vừa hàm tiếu, mùi hƣơng
thoảng nhẹ cho tôi cảm giác lâng lâng. Để tự thƣởng mình, sau hơn hai năm khổ công
chăm sóc nó, tôi hôn nhẹ lên nụ hoa ấy, chợt nhận đƣợc cảm giác sung sƣớng nhƣ đang
hôn đứa con đầu lòng hơn ba mƣơi sáu năm về trƣớc. Mơ màng, tôi nghĩ đến năm tới, tôi
sẽ có những trái bƣởi Biên Hòa vàng mọng trong dĩa trái cây để cúng ba ngày Tết, cho
những ngày Xuân tha phƣơng của chúng tôi thêm chút hƣơng vị đậm đà của quê nhà .
Springfield VA 2009
Mỹ-Lệ
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THƢƠNG MÃI BIÊN HÒA

Hương Thu biếc đưa ai về lối cũ,
Ngàn dặm xa thương mấy độ Biên Hòa.
Nắng Đồng Nai rực rỡ những mùa hoa,
Màu sông nước long lanh hàng lệ nhớ…

Nắng xôn xao hôn tóc em từ thủa,
Thác Trị An nước bạc nhuộm nắng vàng,
Đình Tân Lân trầm mặc đón Thu sang,
Chuông giáo xứ Tân Mai vào lễ sớm…

Em có thấy mưa bay cù lao Phố?
Nghe đâu đây hương bưởi ngát Tân Triều.
Áo ai bay bên vách đá phong rêu,
Đời đẹp quá núi Bửu Long ngày ấy!

Ôi thương quá những tình sâu nghĩa đậm,
Những thương yêu và gắn bó bao đời,
Những thăng trầm, những kỷ niệm buồn vui,
Những góc phố, hàng cây đầy mê hoặc…

Bước chân chim đưa ta về thơ dại,
Em có mơ những ngày tháng Ngô Quyền?
Mộng trắng trong và áo trắng tinh nguyên,
Chiều tan học nắng vàng say Quốc Lộ.

Từ chinh chiến người đi tràn nước mắt,
Nghe rưng rưng hương bưởi đọng nắng
vàng,
Nắng Biên Hòa bỗng rực rỡ chứa chan,
Nắng thơm ngát, nắng ngàn thương trăm
nhớ…

Đêm xanh ngát những hương mê ngày cũ,
Nghe không em, tiếng xe lửa Cầu Gành,
Nghe không em, tiếng đại bác sang canh.
Và có tiếng F-5 rời phi đạo…
Gió mưa sa trên đôi vai tần tảo,
Ngàn nhớ thương về Tam Hiệp, Chợ Đồn,
Chợ Biên Hòa những ngày đón xuân sang,
Tha thiết quá màu bưởi xanh, dưa đỏ!
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Từ chinh chiến, người đi vào biển nhớ,
Nhớ mười phương và thương mãi Biên Hòa!
Nhã Ý (7-05)
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BIÊN HÕA NHỚ THƢƠNG

Nhớ nơi sanh trƣởng Biên Hòa
Quê hƣơng yêu mến thiết tha đời đời !
Nhớ Cù Lao Phố xanh tƣơi
Bƣởi ngon - cô gái mỉm cƣời đẹp xinh.
Nhớ ngày hội họp cúng đình
Dân làng đóng góp quê mình mến yêu.
Nhớ vui họp bạn thả diều
Đồng Nai tắm mát, mỗi chiều lội bơi.
Nhớ hồ Long Ẩn thảnh thơi
Bửu Phong chùa cổ - khắp nơi nhớ về.
Nhớ vƣờn cây trái sum sê
Tân Triều bƣởi ổi… tình quê ngọt ngào.
Nhớ chùa Đại Giác thuở nào
Lƣu danh sử sách - biết bao lòng thành !
Nhớ sao kỷ niệm cầu Gành
Chợ Đồn đầu cá hấp hành thật ngon !
Nhớ cầu Rạch Cát héo hon
Thƣớt tha tà áo, gót son nhịp đều.
Nhớ ngôi trƣờng cũ mến yêu
Nguyễn Du tiểu học - có nhiều bạn thân.
Nhớ lắm ngôi đình Tân Lân…
Ngô Quyền trung học góp phần hiển vinh!
Nhớ thƣơng những bậc anh linh
Xả thân giúp nƣớc - quên mình vì dân.
Nhớ hoài các bậc tiền nhân…!

Minh Lƣơng Trƣơng Minh Sung
Cali.ngày 02/11/2009
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Quận Dĩ An, vùng đất an lành của Biên Hòa vẫn không quên một người lính,
đứa con cưng đã đem lại thanh bình cho quận nhà trong khói lửa.

“Ông Quận Thủy Quân Lục Chiến”
Nguyễn Minh Châu.
Viết về một ngƣời không quen biết,
chƣa một lần tiếp xúc đối với tôi là cả một
vấn đề nan giải. Nhƣng Trung tá Nguyễn
Minh Châu là một nhân vật đặc biệt, đã
chiếm đƣợc cảm tình của tôi từ những ngày
còn trong trại tù Cộng sản, qua những lời
tâm tình của các bạn tù. Tôi đƣợc nghe một
ít chuyện về ông, đã cảm thấy ngƣỡng mộ
rồi, nay đọc "Tâm tình một thế hệ" của ông
lại càng khâm phục hơn. Ông sinh ra và lớn
lên trong chiến tranh nhƣ bao ngƣời cùng thế
hệ. Đến năm 1954 ông bắt đầu nhập cuộc và
trở thành một sĩ quan ƣu tú của quân đội
VNCH.
Sau những tháng ngày tập huấn gian
khổ ở quân trƣờng, rồi dự huấn luyện ở Fort Benning Hoa Kỳ. Trở về nƣớc ông đã sát
cánh cùng đồng đội, chiến hữu, chiến đấu rất can cƣờng, gieo rắc trong lòng địch quân
nỗi lo sợ, khi nghe đến tên binh chủng thiện chiến Thủy Quân Lục Chiến của ông. Tình
cảm của ông đối với đồng đội thật thắm thiết, đến bây giờ ông vẫn còn nhớ:
"... Từ sĩ quan và hạ sĩ quan, cán bộ đến binh sĩ Tiểu Đoàn 3 đều có rất nhiều kinh
nghiệm chiến trường, chiến đấu rất gan dạ. Vị Đại Đội trưởng luôn luôn sát cánh bên tôi,
trong các trận mạc lúc tôi làm Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 3 là cựu Trung tá Lê Bá Bình,
lúc đó là Trung úy Đại Đội Trưởng Đại Đội 2. Sau khi tôi rời Binh chủng TQLC, ông ấy
lên chức vụ Tiểu Đoàn Phó rồi đến Tiểu Đoàn Trưởng và được biết trong các trận đánh
ở cầu Đông Hà, đơn vị của ông đã tiêu diệt rất nhiều chiến xa T54 của địch.
Tôi vẫn còn nhớ và thương tiếc hai vị sĩ quan rất gần gũi tôi, đã hy sinh lúc còn quá trẻ
là cố Trung úy Long, Trung đội trưởng Đại Đội 4 đã tử trận ở Ba Dừa Bến Tre năm
1964, ông bị trúng một viên đạn AK 47 ngay má trái xuyên qua ót và ngã quỵ trên người
tôi. Khi tôi bế ông, Trung úy Long còn trân trối nhìn tôi một cách tức tưởi. Và cựu Đại úy
Vũ Mạnh Hùng, Đại đội trưởng đã anh dũng hy sinh ở cầu Bình Lợi, trong trận tấn công
một Tiểu Đoàn Việt Cộng kỳ Mậu Thân đợt hai. Ông bị một viên đạn oan nghiệt kết liễu
đời ông, một cách đột ngột không một lời trăn trối.
Tôi cũng thương nhớ một số các hạ sĩ quan và binh sĩ của Tiểu Đoàn 3 TQLC, chiến đấu
rất gan dạ đã anh dũng hy sinh nơi trận mạc khắp bốn vùng chiến thuật. Tôi rất bùi ngùi
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 84

thương tiếc Hạ sĩ nhứt Liễn, sau lên Trung sĩ đã tử trận ở miền Trung. Ông là người đã
theo chăm nuôi săn sóc, lúc tôi nằm mê man trên giường bịnh ở quân y viện Đồn Mang
Cá Huế, không có một người thân bên cạnh, vì lúc ấy vợ tôi sắp gần ngày sanh cháu gái
út không thể bay ra thăm tôi được..."
Gót giày Saut của ngƣời lính hào hùng Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Minh Châu,
đã in trên khắp các nẻo đƣờng quê hƣơng, từ miền Nam nƣớc ngọt cây lành, đến miền
Trung non cao biển mặn. Dù đời lính luôn đối đầu với vất vả hiểm nguy, ông vẫn còn giữ
đƣợc chút tình riêng:
"... Đặc biệt những vùng nầy có rất nhiều đồi sim trái ngọt dịu và hoa sim màu tím rất
đẹp, nên khi đóng quân nơi đây, binh sĩ có máu văn nghệ hay hát bài’ Những Đồi Hoa
Sim’, làm anh em chiến sĩ tạm quên đi nỗi nhọc nhằn, vất vả của chiến trường. Mỗi lần
hành quân qua những đồi sim, tôi thường hay ngắt những cánh hoa sim tím, ép vào bản
đồ hành quân để về tặng vợ tôi. Có khi tôi nhìn những cánh hoa sim ép khô, mà nghĩ
không biết những đóa hoa sim nầy có về đến tay vợ mình không? Hay là cũng trở về
―trong hòm gỗ trên phủ lá quốc kỳ?‖ Chắc các bạn cũng có lúc có những ý nghĩ nầy... "
Sau những lần vào sanh ra tử, lập đƣợc nhiều chiến công hiển hách và bị thƣơng
lần thứ ba, ông phải ngậm ngùi rời chiến tuyến lui về hậu cứ, sát cánh cùng các chiến sĩ,
âm thầm ngày đêm bảo vệ xã ấp: Nghĩa Quân và Địa Phƣơng Quân với chức vụ Quận
Trƣởng quận Dĩ An:
"... Sau một năm dưỡng bịnh tôi được bổ nhiệm làm Quận Trưởng Dĩ An. Về đây tôi vẫn
tiếp tục chiến đấu, nhưng với cuộc chiến nhỏ bé bên cạnh các chiến sĩ ĐPQ và NQ. Họ là
những chiến sĩ âm thầm, ngày đêm có nhiệm vụ bảo vệ xã ấp. Họ không được trang bị
đầy đủ vũ khí, quân trang, quân dụng tối tân như những chiến sĩ đàn anh thiện chiến, và
cũng ít được báo chí hay truyền thanh truyền hình nhắc tới, nhưng họ cũng là những
chiến sĩ rất can cường trong những trận chạm trán với lực lượng Việt Cộng địa phương
và trong những cuộc hành quân triệt hạ hạ từng cơ sở của chúng.
Cuộc sống của họ rất nghèo, vất vả với đồng lương ít ỏi, con cái của họ ăn không no mặc
không ấm nhưng họ vẫn vui vẻ hăng say làm tròn nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống ấm no cho
dân làng. Nhà của họ là những gầm cầu hay những connex trong đồn bót nơi mà họ phải
canh gác ngày đêm. Mạng sống vợ con họ cũng rất nguy hiểm, vì địch luôn rình rập tấn
công họ bất cứ lúc nào. Tại đây tôi cũng bị thương một lần rất nặng, hiện nay viên đạn
còn trong phổi. Đây là lần thứ tư tôi bị thương trong đời binh nghiệp.
Đến năm 1970, tất cả hạ từng cơ sở và lực lượng địa phương Việt Cộng đều bị tiêu diệt,
dân chúng sống vui vẻ thanh bình và làm ăn phát đạt. Các sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ
Địa Phương Quân và các Nghĩa Quân Viên được tưởng thưởng rất nhiều Anh Dũng Bội
Tinh. Các sĩ quan và hạ sĩ quan Bộ Chỉ Huy Chi Khu đều phục vụ tích cực, Đại úy Hậu
Trưởng ban 2 rất giỏi về tình báo đã từ trần trong trại cải tạo miền Bắc sau năm 1975.
Đại úy Võ và Đại úy Liểng Trưởng Ban 3 trước và sau, cũng đã giúp tôi rất nhiều trong
vấn đề thảo kế hoạch hành quân, hiện nay 2 ông đã qua Mỹ theo diện HO sau khi bị đày
ở miền Bắc..."
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Ông gắn bó và sống với dân Dĩ An nhƣ tình thân ruột thịt, dân Dĩ An quý ông nhƣ
một đứa con cƣng. Bảy năm ông có mặt ở quận Dĩ An là những ngày tháng thanh bình,
an ninh cho dân chúng trong quận. Ông lên kế hoạch hành quân đánh bắt những tên Việt
Cộng nằm vùng, mà trƣớc đó chúng đã hoạt động mạnh mẽ, gây khó khăn cho chính
quyền tiền nhiệm rất nhiều. Dân địa phƣơng ƣu ái và ngƣỡng mộ đặt cho ông biệt danh
"Ông Quận Thủy Quân lục Chiến".

Dĩ An 1974
―Kiếp sống là một chuỗi dài sầu tủi.
Vui là bao, chỉ luống những ưu phiền‖
Nguyễn Minh Châu
Đầu năm 1974 ông đƣợc điều về làm Quận Trƣởng quận Đức Hòa. Tài năng và
kinh nghiệm chiến trƣờng của ông, cùng các vị chỉ huy anh hùng đã lập đƣợc nhiều chiến
công, gây tổn thất lớn lao cho các Tiểu Đoàn Việt Cộng xâm nhập từ phía bên kia sông
Vàm Cỏ Đông.
Đầu năm 1975 khi trở lại giữ chức Quận Trƣởng Dĩ An lần thứ hai, dân trong
vùng vui mừng đón rƣớc "Ông Quận Thủy Quân Lục Chiến" trở về mái nhà xƣa. Nhƣng
chỉ đƣợc 1 tháng, miền Nam thất thủ theo lệnh đầu hàng của Tổng Thống hai ngày
Dƣơng văn Minh. Vì "Thời thế thế thời phải thế", ông và các chiến hữu đành ngậm ngùi
rút khỏi Dĩ An:
"... Nhưng sáng hôm nay, khi chúng tôi đi ngang qua khu phố chợ Dĩ An, đông đảo dân
chúng ngậm ngùi đứng nhìn chúng tôi đi qua, tôi cảm thấy xấu hổ mà muốn độn thổ vì
nay mình là lính bại trân. Thoáng nhìn nét mặt u buồn của đồng bào, tôi biết là họ đang
âm thầm, lặng lẽ tiễn đưa và từ giã chúng tôi trong sự nghẹn ngào, thương tiếc! Anh em
chiến sĩ chúng tôi buồn lắm vì phải bỏ họ lại trong tình thương, nỗi nhớ..."
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 86

Sau 30-4-75 là bắt đầu một sự đổi đời bi thảm, các thành phần quân cán chính của
chính phủ miền Nam, đã phải hứng chịu sự trả thù dã man của phe chiến thắng. Ngoài
việc bị lƣu đày nơi chốn rừng thiêng nƣớc độc, lao động khổ sai nhọc nhằn, mà bụng thì
đói triền miên, không biết bao nhiêu ngƣời đã phải bỏ mình trong các trại tù Cộng Sản.
Khi những ngƣời tù đƣợc thả ra, đã là những xác thân tàn tạ vì già yếu và bệnh tật, ông
Nguyễn Minh Châu cũng không ngoại lệ. Khi thoát ra khỏi nƣớc và đến đƣợc bến bờ tự
do, dù thƣơng tật ông vẫn cố gắng vƣơn lên,
gầy dựng cho vợ con một đời sống vững chắc trong xã hội Mỹ. Giờ đây, trong lứa tuổi
"thất thập cổ lai hy" ông còn đƣợc niềm vui, là sống giữa tình thƣơng của gia đình , bạn
bè và đồng đội năm xƣa:
"...Kết cuộc tôi nhận thấy lúc còn trai trẻ chúng ta lo chống giặc Cộng Sản, không bao
giờ vui hưởng được cuộc sống an bình, hơn nữa chúng ta là lính chiến trường thì mấy khi
hưởng được cái hạnh phúc sum hợp êm ấm bên vợ con. Bây giờ đến tuổi già phải chống
lại bệnh tật xảy đến cho chúng mình.
Viết bài nầy lòng tôi cảm thấy xao xuyến và thương tiếc những chiến sĩ cùng đơn vị đã hy
sinh cho tổ quốc thân yêu và cũng luyến nhớ nhiều kỷ niệm khó quên trong đời lính cùng
chung trong một đơn vị chiến đấu, hoặc làm việc chung trong một cơ quan.
Xin thân mến chúc các niên trưởng và chiến hữu sức khỏe tốt để hưởng tuổi về hưu thật
an nhàn hạnh phúc. Dưới đây là những dòng thơ than thở của vợ tôi muốn nói lên một
ước mơ được trở về thăm quê hương trong cảnh thanh bình và thật sự được tự do,
dân chủ.‖
Trả Ta Sông Núi
Sông sâu nƣớc chảy muôn đời
Tuổi ngƣời Trời đã định rồi thời gian
Lòng sầu non nƣớc muôn đời không phai
Gẫm đi gẫm lạị tháng ngày
Trông mong chim én mang về mùa Xuân
Buồn thay tuổi đã xế chiều
Chẳng ai đòi lại Núi Sông cho mình
Bây giờ vẫn đợi vẫn trông
Trả ta Sông Núi ƣớc mơ cuối đời.
Tuyết Nga
***
Ông Nguyễn Minh Châu là một tấm gƣơng kiên cƣờng đáng kính, tôi rất hân hạnh đƣợc
biết ông có hai trang Web để trao đổi thơ văn, ôn lại những kỷ niệm chiến trƣờng, buồn
vui đời quân ngũ và chia xẻ với nhau đời sống mới nơi xứ ngƣời. Mời quý vị ghé vào
trang nhà của ông để hiểu thêm về ngƣời sĩ quan khả kính này.
www.minhchausoibien.tripod.com
www.minhchau-soibien.blogspot.com
Xin trân trọng giới thiệu.
Nguyễn văn Lợi
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TRẦM MẶC HOA HUYỀN
NHỚ EM, MÙA THU BIÊN HÒA

BIÊN HÒA ƠI! XIN TẠ LỖI CÙNG NGƢỜI

Gió thoảng nhẹ thềm khuya rơi chiếc lá
Mùa Thu về buồn quá phải không em?!
Mùa Thu về thương những giọt nắng mềm
Trong mắt biếc em yêu chiều tan học

Cứ hẹn mãi mà chưa về thăm được
Nhớ Biên Hòa hoa bưởi thoảng hương đưa
Nhớ Đồng Nai xanh biếc những bóng dừa
Nhớ Cầu Mới, Công Viên mùa phượng đỏ

Mùa Thu về hương bưởi thơm trên tóc
Tóc thề bay gió lộng giữa trời mơ
Đêm Đồng Nai ngấm nghé bóng trăng chờ
Hoa bưởi rụng trắng mùa thơ diễm tuyệt...

Nhớ Hãng Dầu, nhớ Cầu Đen một thuở
Ngồi đợi chờ ghe chở mía Miền Tây
Có cô em da trắng dáng gây gầy
Tóc thề xõa bay bay chiều lộng gió

Thuở học trò ta yêu em tha thiết
Yêu như điên - Yêu đến nỗi dại khờ
Cửa nhà em len lén nhét bài thơ
Rồi thấp thỏm đứng chờ ngoài đầu ngõ

Nhớ cái lần rủ em đi dạo phố
Em ngập ngừng mắc cỡ bước theo sau
Nhớ quán kem mờ ảo ánh đèn màu
Môi ngọt lịm - Nụ hôn đầu - Em bật khóc!...

Ta hoảng sợ khi xôn xao tiếng gió
Ta giật mình nghe chó sủa trong sân
Ta nôn nao chờ đợi bước giai nhân
Nhưng vắng bặt!...Bao lần đều thất vọng!...

Nhớ trường cũ Ngô Quyền thời đi học
Nhớ bạn bè giờ lưu lạc ngàn phương
Nhớ người em Đệ Tứ Trần Thượng Xuyên
Ngày hai buổi chung đường về Lân Thị

Đời lính chiến ta xa rồi tuổi mộng
Xếp bút nghiên theo nhịp bước quân hành
Chôn cuộc tình thầm kín giữa rừng xanh
Ngày về phép - Em theo chồng biệt xứ!

Cuối năm học theo chồng đi mất biệt
Gái miệt vườn mà cũng biết đổi thay
Đành vậy thôi, thời áo trắng thơ ngây
Đời tay trắng! Nên tình bay...Tình lỡ!...

Ta đâu nói yêu em mà trách cứ
Chỉ trách thầm bông bưởi trổ trái mùa
Để bây giờ ta là kẻ chịu thua
Tình câm nín nên tình đành dang dở
Tàn cuộc chiến, ta xa lìa quê cũ
Nơi xứ người Thu đến nhớ về em
Nhớ vườn ai hoa bưởi rụng trắng thềm
Nhớ phố cũ - Nhớ Biên Hòa da diết

Giờ ta vẫn nhớ hoài mùa hoa bưởi
Áo thư sinh, màu mực tím, sân trường
Nơi xứ người, tóc rối điểm màu sương
Nhớ cố quốc từng đêm hồn thao thức

Mùa Thu về hai phương trời cách biệt
Lá bên nào cũng vàng úa như nhau!
Bên thềm khuya chênh chếch bóng trăng sầu
Nhìn lá rụng, nghẹn ngào mơ cố xứ!...
.
TMHH
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Cứ hẹn mãi mà chưa về thăm được
Biên Hòa ơi! Xin tạ lỗi cùng người
Bao năm rồi còn lận đận nổi trôi
Nơi đất khách đành ngậm ngùi lỗi hẹn!
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TẠP BÚT

BIÊN HÒA ƠI! SAO NHỚ QUÁ!
Cái nhớ của tôi lập lại nhiều lần vào những thời điểm khác nhau. Nhớ Biên Hòa là
điều có thật, hay nói cách khác là không giả dối chút nào.
Đó là những lần một mình vào siêu thị sau giờ làm việc, chiều nắng hơi nhạt, gió
hơi lạnh, một mình lang thang trong chợ. Chỉ một mình lang thang, tôi bắt gặp Biên Hòa
trong tầm mắt mình, tôi sờ Biên Hòa trong tay mình, tôi ngửi đƣợc Biên Hòa qua mũi
mình qua hàng trái cây có những trái bƣởi vàng rất đẹp. Nhất là khi thấy những trái bƣởi
nho nhỏ dáng quen thuộc nhƣ mình đã biết hồi năm nào còn thơ ấu. Bà Nội tôi thƣờng
bảo tôi ngƣời ta gọi đó là bƣởi Ổi, chỉ to hơn trái ổi xá lỳ một chút, dáng mảnh khảnh dễ
thƣơng nhƣ cô con gái mới lớn, còn e ấp, mắc cỡ, mỗi khi ai nhìn vào ngực chƣa bằng
trái bƣởi ổi của mình. Bƣởi Ổi thơm lắm, mà bƣởi tôi thấy trong siêu thị bên nầy không
thơm bằng. Mỗi lần Tết, Bà Nội tôi chƣng bƣởi lên bàn thờ là mùi thơm bay xa lắm, tôi
ngồi học bài xa bàn thờ cũng ngửi đƣợc. Mùi thơm đƣợc giữ lâu qua đêm rằm tháng
Giêng vẫn còn nguyên và có khi còn đậm đà hơn trƣớc Tết. Tôi phải dài dòng nhƣ thế để
có ý nói rằng hƣơng bƣởi đã là một phần trong trí nhớ tôi qua nhiều năm xa quê cũ.
Đến khi về sống tại Biên Hòa tôi thƣờng thấy loại bƣởi nhỏ nhắn nầy. Tôi mua về
để trong phòng là thấy đời nhƣ tƣơi thêm, và hình nhƣ học bài mau thuộc thêm.
Thử hỏi, trong lòng tôi có bƣởi, trái tim tôi có bƣởi, thì khi nhìn thấy bƣởi sao
không nhớ Biên Hòa? Không nhớ mới là chuyện lạ!
Từ hồi nào không biết, tôi tự xếp nỗi nhớ ấy vào loại NHỚ CÓ ĐIỀU KIỆN, tức là
mỗi khi thấy bƣởi là nhớ Biên Hòa, hay có nhìn thấy bƣởi tôi mới nhớ! Xin đừng đánh
giá tôi hạn hẹp hay hời hợt, bởi lúc nào lòng tôi cũng đầy ắp Biên Hòa và ngập tràn
hƣơng bƣởi.
Tôi tự an ủi và thấy an tâm khi nhớ lại điển xƣa tích cũ: Nỗi nhớ thƣờng đi đôi với
ngoại cảnh và điều kiện. Chúng ta đã biết câu thơ đầy tình cảm qua điển tích Trung Hoa:
―Gió Thu một tiếng bên tai
Thuần lư sực tỉnh nhớ mùi Giang Nam‖
Đó là chuyện ông quan Trƣơng Hàn thời Trung Hoa cổ, ngƣời đất Giang Nam,
trấn nhậm nơi xa, đến khi gió Thu về gợi nhớ mùi rau thuần và mùi cá lƣ là những thức
ăn hồi nhỏ, coi nhƣ đặc sản ở quê ông. Nỗi nhớ quê làm ông xao xuyến, chịu không nổi
đến độ từ quan mà về quê để có dịp gặp lại và thƣởng thức món đặc sản quê nhà bấy lâu
xa cách. Tôi nghĩ gió Thu và mùi thức ăn đặc sản đã làm cho ông nhớ lại quê xƣa nhƣ là
điều kiện cần thiết vậy.
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Phải nói rằng nỗi nhớ quê nhà không hình dáng, không cân đo đƣợc, mịt mùng sâu
thẳm, mà làm lòng ngƣời nôn nao một nỗi nhớ quay quắt. Cả loài vật cũng vậy, câu ―Việt
điểu Sào Nam Chi, Hồ Mã Tê Bắc Phong‖ là một thí dụ. Chuyện xƣa Ngựa Hồ Chim
Việt, hay Chim Việt Cành Nam, Ngựa Hồ Gió Bắc tƣởng không xa lạ gì mới mọi ngƣời,
nhƣng cũng nên nhắc lại: Chu Thành Vƣơng nhận con chim của Vua nƣớc Việt dâng lên,
vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy con chim trong vƣờn ngự vẫn chọn cành cây phƣơng
Nam mà làm tổ. Hay con ngựa của Rợ Hồ dâng cho Hán Vũ Đế, mỗi khi nghe gió bấc về
thƣờng ngoảnh mặt về phƣơng Bắc để hí vang!
Thì ra, hoàn cảnh và điều kiện làm ngƣời ta và cả loài vật đều nhớ nhà theo cách
riêng cũng không lạ. Còn tôi, khi có dịp thấy trái bƣởi hay tình cờ nghe mùi hƣơng bƣởi
là nhớ Biên Hòa đến xao xuyến cả lòng!

Dẫu nỗi nhớ Biên Hòa là mịt mùng, là sâu thẳm, tôi vẫn nhƣ cuốn hút vào những
nơi đặc biệt có nhiều kỷ niệm hay những dấu ấn đầy tình ngƣời. Tôi muốn nhắc đến
trƣờng Ngô Quyền trƣớc hết. Đó là thời vàng son của thời mới lớn, biết suy nghĩ và nhất
là biết yêu. Đó là những kỷ niệm mà cả đời không bao giờ tìm thấy đƣợc. Ở đâu đó, trong
ký ức mỗi ngày càng mờ nhạt, thì hình ảnh ngôi trƣờng xƣa càng đậm nét. Tôi thấy lại
thầy Hiệu Trƣởng Phạm Đức Bảo với chiếc Lambretta 2 màu cùng thân hình vạm vỡ và
mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, Thầy vẫn thƣờng cầm cái roi đi rảo quanh sân trƣờng xem có
đứa nào không mặc đúng đồng phục để chào cờ không? Nỗi lo khi gặp Thầy lúc đó bây
giờ là nỗi nhớ khó nói bằng lời! Lời giảng bài của thầy Phiên (Toán), thầy Cát (Toán),
thầy Lang (Pháp văn), thầy Chƣớc (Anh Văn), cô Oanh ( Sử Điạ), thầy Bích (Triết) , thầy
Phúc (Lý Hóa) ngày nào vẫn đầy uy lực trong tôi. Đó là những nhịp cầu đầu tiên đƣa tôi
vào đời mà bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy cần mang ơn đến trọn đời. Tiếng xe Lam và
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tiếng lao xao của đám đông nữ sinh trƣớc giờ học, áo trắng và giày không cao gót vẫn là
nỗi ám ảnh mỗi khi nhớ lại trƣờng xƣa. Tôi đã chìm trong tiếng lao xao đầy quyến rũ ấy
để tìm ra một tà áo trắng để nhớ nhung và yêu mến để khi rời xa tuổi học trò, chỉ còn lại
một vết sẹo thật sâu bên ngực trái. Tôi chỉ học ở Ngô Quyền năm cuối bậc Trung Học,
nếu dài hơn và lâu hơn, không chừng khuôn ngực tôi, cả bên trái và bên phải chập chùng
những vết sẹo không bao giờ lành lặn! Những lời Thầy Cô giảng dạy mê hoặc tôi đã
đành, mà những tà áo trắng, vài tiếng guốc khua nhẹ êm và len lén đã khơi trong tôi niềm
nhớ nhung khôn xiết. Ngô Quyền ơi! Trƣờng vẫn còn đó, dù đã qua bao thay đổi, nhƣng
tìm đâu đƣợc thời xanh tóc và thấy đâu đƣợc kỷ niệm vàng theo thời thơ ấu đã lùi xa?

Tôi sống ở Biên Hòa lâu hơn thời gian tôi đi học. Tôi đã đi đến những nơi xa và
nơi gần của Biên Hòa, những ngõ ngách, những đƣờng rộng đƣờng hẹp, những vƣờn cây
trái và tiếp xúc đƣợc nhiều giới trong xã hội, nên tôi có thể nói rằng Biên Hòa là nơi đất
lành mà chim cần tìm ra để đậu và ngƣời cần tìm đến để sinh sống và làm ăn. Những năm
chiến tranh dai dẳng, Biên Hòa vẫn không nổ ra những trận giao tranh lớn và Biên Hòa
vẫn không chịu hậu quả nặng nề do chiến cuộc gây ra. Phải chăng đất đai, phong thổ, hay
vị trí chiến lƣợc đặc biệt cùng sự phù hộ của các Đấng Thần Linh đã cho Biên Hòa sự
vững vàng nhƣ thế? Thật là khó lý giải để thuyết phục một trăm phần trăm, nhƣng có một
điểm mà tôi cho là có thể tác động tới mọi thứ, đó là TÍNH CÁCH CỦA NGƢỜI BIÊN
HÕA (viết hoa). Phải thành thật và công bằng mà nói, ngƣời Biên Hòa rất hiền hậu và
chân thật trong đời sống, sinh hoạt lẫn giao tiếp! Đó là tôi nói về cái thời xƣa của Biên
Hòa còn sau nầy, tôi không biết. Ngƣời Biên Hòa bình dị nhƣng không kém phong lƣu
trong đời sống! Trong đối xử với nhau, mọi ngƣời đều khoan hòa, không cự cãi quá mức.
Nói năng từ tốn, không nóng vội, ngƣời Biên Hòa ăn không to miếng, ăn không nghe
tiếng, không gắp lia lịa, mà nhai kỹ và không nuốt ừng ực, không húp sì sụp. Ngƣời Biên
Hòa ít khi to tiếng với hàng xóm. Đi không vội mà bƣớc chân vững vàng và đĩnh đạc làm
ngƣời Biên Hòa đầy vẻ chững chạc, tự tin hơn. Phụ nữ chỉ mỉm cƣời nửa miệng cũng làm
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điêu đứng biết bao anh hùng. Gặp chuyện vui quá, ngƣời Biên Hòa cũng không cƣời to
tiếng, có giận hờn, nguời cũng không la lối om sòm. Tôi xin kể một chuyện hồi tôi còn ở
đó, cũng lớn xộn rồi. Tôi kêu một anh bán cà rem trạc độ tuổi tôi vì định mua cà rem.
Anh ta bƣng thùng cà rem tới, nhƣng tôi đổi ý không mua! Tôi thấy sắc mặt anh ta hơi
đổi khác, tôi hơi lo, nhƣng anh vẫn nói trong hơi thở điều hòa và bằng một giọng vừa
phải: ―Sao không mua ―anh Hai‖, cà lem tui ngon lắm mà!‖. Tôi biết ngay là ngƣời bán
cà rem là dân Biên Hòa chánh hiệu, nếu không, tôi sẽ không đƣợc yên đâu! Một chuyện
khác là tôi có ngƣời quen là Cô Giáo ở Biên Hòa. Một ngày không hên, nhà Cô bị trộm
viếng. Tên trộm vừa lấp ló ở chuồng gà thì bị cô bắt gặp. Cô chỉ từ tốn hỏi ―Ăn trộm
hả?‖. Chỉ ba tiếng nhẹ hều nhƣ vậy mà tên trộm hoảng sợ hết hồn trong hai giây, chắc là
một giây ngạc nhiên và một giây cảm động, rồi bẻ giò lái, chạy bén gót, bỏ lại trƣớc
chuồng gà một chiếc dép đứt quai! Nếu còn ở lại, có khi đƣợc Cô giáo hỏi thêm ―Mạnh
giỏi không‖, thì chắc mừng hết lớn nổi!
Ngƣời Biên Hòa nhƣ thế, hỏi sao tôi không thƣơng không nhớ chứ?
Đã ra vùng ngọai ô Thành phố Biên Hòa thì mới thấy rõ cái dễ thƣơng của vùng
đất dễ sống nầy. Tôi đã đi từ sƣơng sớm tới tối mịt mới về nhà. Tôi đã lội cùng khắp, tất
nhiên là chƣa thể đi hết, và đã thấy Biên Hòa đẹp biết bao! Gần nhất là Cù Lao Phố, Cầu
Gành hay xa hơn nữa là Bửu Long, Châu Thới hoặc Tam Hiệp, Long Thành… Đó là
sƣơng, là nắng, là màu mỡ thiên nhiên, là sức sống trào dâng, và cũng là muôn vàn
khó nhọc.

Cù Lao Phố
Ở đâu cũng thấy nhiều mảng xanh mát rƣợi đến không ngờ. Những cây bƣởi tàng
xanh, bày những chùm hoa trắng làm xao lòng ngƣời thăm viếng. Trong những mảnh
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vƣờn gia đình con con, ngƣời ta trồng đủ loại rau hay hoa cỏ với nhiều màu sắc mà ngƣời
nhìn nhƣ thấy thỏa mãn con mắt hơn là nghĩ đến dạ dày! Cây, hoa, trái là thơ là nhạc mà
những nốt tròn trắng hay những âm giai rời trải từ xa đến gần nhƣ một dải lụa thon mềm
trên vai một bậc quý phi. Mọi ngƣời đến đây và trở về đều mang theo mình một cảm xúc
khó quên về một Biên Hòa màu mỡ đầy hƣơng vị quê hƣơng. Sự hẹp hòi không bao giờ
tồn tại đƣợc ở Biên Hòa mà nơi đó có sự hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài, không gian
tham, lừa lọc. Nhà nầy lúc túng cùng có thể sang láng giềng mƣợn lon gạo về ăn, xin bó
củi về nấu, xin bó hoa về chƣng hay xin bó rau muống về luộc. Chuyện nhỏ mà! Tôi đang
mơ màng về bƣởi, một tác nhân làm nên ―Nỗi Nhớ Biên Hòa‖ trong tôi mỗi khi vào siêu
thị. Ở đâu cũng bƣởi, trong vƣờn nhà, bên cạnh sông, ngoài ngõ, trong sân, trên xe Lam
và trong chợ …
Bƣởi làm cảm xúc dâng cao, bƣởi gây nỗi nhớ nhà thêm đầy, và bƣởi cho tình
ngƣời thêm ngọt. Tôi miên man với bƣởi, tôi nhớ Bà Nội tôi qua hƣơng bƣởi và tôi nhớ
Việt Nam mến yêu qua hình bƣởi quen thuộc quê nhà!
Nhìn lại sông Đồng Nai, ở khúc nhớ Biên Hòa, tôi lại nghĩ đến những ngày tuổi
xanh đầy mơ mộng. Tôi đã tắm nơi khúc sông nầy, đã bơi theo nghĩa bóng, những hình
ảnh con gái xinh xinh trên bờ sông bên bồi bên lở. Tôi đã một mình đứng lặng trên Cầu
Mát để có những vần thơ vu vơ vô nghĩa mà bây giờ đọc lại thấy ngƣợng ngùng! Sông
Đồng Nai bao dung và luôn rộng mở tấm lòng với du khách. Tôi chƣa thấy một đáng tiếc
nào xảy ra nơi khúc sông tôi ở cạnh trong suốt thời gian xƣa nên tôi kết luận không vội
vàng nhƣ thế. Đồng Nai đồng nghĩa với nƣớc trong gạo trắng, với đồng xanh bát ngát và
ruộng lúa mùa vàng, là nôi Mẹ ấm lòng, là cây bƣởi trắng hoa, là hƣơng cau trầu
thơm ngát!

Tôi lan man nghĩ đến sƣơng và nắng ở Biên Hòa. Sƣơng sớm màu khói nhang rất
đẹp. Sƣơng chiều màu đậm hơn và làm ngƣời ta yếu lòng khi ngắm lâu! Qua màn sƣơng
ấy, tôi mơ màng nghĩ đến một mối tình tuổi trẻ nông nổi dễ tan vỡ nhƣ màn sƣơng và
cũng từ màn sƣơng đó tôi nghiệm ra rằng những bàn tay Mẹ tảo tần qua một nắng hai
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sƣơng không dễ gì tan trong lòng những ngƣời con hiếu để. Nắng từ Biên Hòa hắt ra
cũng mang một sắc thái khác thƣờng. Đứng từ bên nầy sông nhìn qua bên kia, chúng ta
thấy con nắng (xin lập lại là con nắng, không phải cơn nắng) nhảy múa nhƣ reo vui cùng
thiên hạ.
Nắng reo từ tà áo bà ba yêu kiều thiếu nữ, nắng ríu rít theo những giọng cƣời của
cô gái chèo đò, nắng đùa vui với hạt lúa vàng, nắng xôn xao với những gia đình nhỏ bé
và sum họp một cách thân tình và dễ mến. Những giọt nắng chiều chảy xuống, đong đƣa
trên những nhịp Cầu Gành là bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên mà không phải nơi nào
trên Tổ quốc ƣớc mơ mà có đƣợc.
Tôi đã đi hơi xa về nỗi nhớ Biên Hòa? Không đâu! Tôi vẫn còn bình tĩnh để thấy
quanh mình những dấu kỷ niệm không dễ phai về một nơi tôi đã sống qua!
Trong chúng ta, mỗi ngƣời mang một số phận, mỗi trí óc một suy nghĩ, nhƣng tôi
tin lòng hoài hƣơng thì chỉ có một, hay ít ra cũng giống nhau nhƣ là một. Tôi nhớ Biên
Hòa có thể bằng chi tiết khác những đồng hƣơng, nhƣng trong tôi, và trong lòng những
ngƣời đồng hƣơng yêu quý đó chỉ có một Biên Hòa.
Bây giờ thì xa lắm rồi với vô vàn kỷ niệm cũ, chúng mình gặp nhau bây giờ chỉ là
để có dịp nhắc lại thôi, chứ Biên Hòa vẫn xa và nằm ngoài tầm tay của chúng mình. Cho
nên tôi vẫn hằng ao ƣớc có một thành phố Biên Hòa thật gần gũi và luôn nằm trong tầm
tay với. Làm một Biên Hòa trên không gian ảo chăng? Nên lắm chứ! Tôi lại ao ƣớc có
một Website về Thành phố Biên Hòa thống nhất, không cần ở hai nơi nhƣ Texas hay Cali
hay nhiều nơi khác bởi Biên Hòa dù trời có lở, đất có long thì vẫn muôn đời là một, là nơi
dấu yêu cần đƣợc luôn nhắc nhớ, tôn trọng và giữ gìn. Có Website, dù là ảo nhƣng mỗi
lần mở ra là thấy Biên Hòa một bên với trƣờng xƣa bạn cũ, với tiếng cƣời nói thật vui của
bạn bè, tiếng ồn ào của bến xe Lam, tiếng vọng chuông chùa ƣu tƣ trầm vắng buổi chiều,
hồi chuông ngân giáo đƣờng buổi sớm, hay nỗi vắng im của quán cóc cà phê lẻ loi mà
không cô độc, hay tiếng ì ầm của sóng nƣớc Đồng Nai chảy hoài nhƣ không bao giờ cạn.
Gần nhất, tôi ao ƣớc có lần đƣợc trở về thăm lại Biên Hòa, một mình cũng đƣợc, hay với
ai đó mà tôi có cảm tình đặc biệt càng hay!
Về để nhìn lại ngôi trƣờng xƣa đã làm mình lắm lần nhung nhớ, để thấy tình ngƣời
vẫn còn, tình Thầy Trò vẫn y nguyên, để ngửi lại trọn vẹn mùi hƣơng bƣởi toát ra từ
những chùm hoa trắng tinh nở sớm bằng đất Biên Hòa, bằng nƣớc Đồng Nai,và qua sự
chăm bón của những bàn tay Biên Hòa chính hiệu, không cần vay mƣợn hƣơng bƣởi Mỹ
hay Mễ ở nơi xa ngoài Tổ quốc nầy.
Không biết đêm nay tôi còn thao thức và trăn trở với nỗi nhớ Biên Hòa
hay không?
TRẦN KIÊU BẠC.
( Lập Đông 2009)
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Ngày Tết và các món ăn hai Miền
Hàng năm, khi cây cối ngoài vƣờn bắt đầu đâm chồi, nảy lộc, chim hót ríu rít trên cành
nhƣ báo hiệu mùa Xuân tới, lòng tôi không khỏi bâng khuâng nhớ đến những ngày Tết
nơi quê nhà.
Vào những ngày cuối Đông khoảng 23 tháng Chạp (ngày đƣa Ông Táo về Trời) khắp nơi,
từ thành thị đến thôn quê, mọi nhà thi nhau lo sắm sửa, dọn dẹp, sơn phết nhà cửa để đón
Xuân. Phố xá thật tƣng bừng. Chợ Tết thì đủ các hàng bánh mứt, trái cây, hàng hoa thì ôi
thôi trăm hoa đua nở, các chậu cúc đại đóa, vạn thọ, thƣợc dƣợc, những giò lan, thủy tiên
gọt cắt gọn gàng, và đặc biệt là hoa mai, những cành đã đƣợc hun gốc, đang chớm nở lá
non cùng những nụ hoa bum búp rồi đây sẽ nở thành những đóa mai vàng rực rỡ.
Đào, mai tƣợng trƣng cho mùa Xuân. Nhƣng hoa đào ở Việt Nam thì hiếm và rất đắt,
riêng hoa mai, vào những ngày gần Tết bày bán ngập trời, vàng rực cả khu chợ hoa ngày
Tết. Hoa mai thật đẹp, cánh hoa mong manh màu vàng lợt điểm những nhụy hoa vàng
thẫm chen lẫn những chiếc lá xanh non. Nhớ thời thơ ấu, vào những ngày cận Tết, tôi
thƣờng hay cùng các bạn vào rừng chặt những cành mai đem về thui gốc cho mai nở kịp
vào sáng mùng Một. Mai nổi bật giữa các hoa quỳnh, cúc, thƣợc dƣợc, mẫu đơn v.v...
Xuân về hoa nở khắp nơi. Nhà nào cũng phải có ít nhất vài bình hoa chƣng vào ngày Tết.
Hoa ngày Tết của Mẹ tôi gồm: 2 bình lay-ơn đỏ cắm hai bên hình Phật Tổ, 2 bình hoa
huệ cắm trên bàn thờ ông bà, 2 chậu cúc đại đóa màu vàng để trƣớc cửa ra vào, trên bàn
ăn mẹ để một cành đào bum búp nụ hoa chen lá, còn trƣớc cửa nhà thì mẹ mua vài chậu
vạn thọ bày dọc theo hành lang…
Khoảng 25-26 Tết là mẹ tôi bắt đầu bận rộn sắm sửa. Mẹ sắm Tết rất tỉ mỉ và chu đáo,
Tết của mẹ phải đầy đủ: bánh chƣng, thịt mỡ, dƣa hành, dƣa cải, thịt đông, giò lụa, chả
quế, nem chua, lại thêm giò thủ nhai lựt xựt, đậm đà lẫn với tiêu sọ và nấm mèo. Nhờ phụ
giúp Mẹ nên tôi cũng học đƣợc vài món ăn ngày Tết của Miền Bắc:
BÁNH CHƢNG
Cứ đúng 28 tháng chạp là Mẹ tôi cùng các bác ở gần rủ nhau đi chợ Tân Mai mua lá
dong, thịt, đậu gạo nếp và các gia vị để về gói bánh chƣng. Ba tôi xin cơ quan chở cho 1
xe củi về nấu bánh. Mẹ mua sẵn 1 cái thùng sắt tây làm nồi nấu, Ba làm cho mẹ 1 cái lò,
Ba đào sâu xuống đất một tí, bên trên bày 3 cục gạch làm chân, quây chung quanh thùng
nấu bánh bằng những tấm tôn để gió không làm bạt lửa bánh sẽ hấy (sống). Ba đóng cho
mẹ 1 cái khuôn bằng gỗ rất vuông vức (20cm x 20cm).
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Lá dong rửa sạnh để ráo, gọt bớt sóng lá cho mỏng, lau sạch để sẵn hoặc có thể đo lá cho
vừa khuôn bánh, cắt lá và xếp, Mẹ mua cây tre về tƣớc làm giây lạt, dây lạt trƣớc khi gói,
phải đƣợc ngâm nƣớc cho mềm. Nếp vo thật sạch, xong trộn muối vào nếp, xóc cho đều.
Đậu xanh cà sẵn, ngâm, và đãi đậu cho kỹ. Nếp và đậu xanh phải đƣợc vo và đãi thật
sạch đến khi nƣớc trong thì bánh mới để lâu đƣợc, xào hành tím cho thơm, đổ hành, mỡ
và muối vào trộn đều, vắt đậu xanh thành từng nắm, để sẵn. Thịt rửa ráo, cắt thành từng
miếng có bản rộng và dày từ 2.5 cm đến 3 cm. Ƣớp thịt với hành tím xắt mỏng, muối
tiêu, để độ 2 giờ cho thịt thấm gia vị mới ngon.
Trƣớc khi gói bánh, đặt 2 sợi dây lạt theo hình chữ thập dƣới khuôn bánh. Đặt 4 lá dong.
Lá đƣợc xếp đôi theo chiều dài sống lá, cạnh xếp đôi đƣợc đo bằng cạnh khuôn bánh, ta
có thể xén lá nhỏ hơn 1 hay 2 ly cho lá dễ lọt vào khung. Đong một chén nếp đổ vào, dàn
cho nếp nằm đều vào các góc, bóp dẹp nắm đậu xanh để trên nếp, kế đến miếng thịt để
nằm gọn vào giữa, sau đó đến một lớp đậu xanh, lấy tay đè cho thịt và đậu chặt xuống.
Sau cùng, múc một chén nếp đổ lên trên, lùa nếp vào 4 góc cho thật chặt, xếp một lớp lá
trên mặt nếp, rồi xếp từ từ các lớp lá dong xuống. Rút khuôn bánh ra khỏi tay bên trái, cột
sơ hai dây lạt, sau đó lấy khuôn bánh ra khỏi tay, sẽ cột thêm dây và xiết chặt bánh,
thƣờng bánh đƣợc xiết 3 dây dọc, 3 dây ngang. Xếp bánh vào thùng đổ ngập nƣớc.
Đặt thùng lên bếp, xếp bánh cho vừa thùng, đừng chật quá, vì khi nếp nở thì bánh sẽ to
ra, nếu chật quá, bánh sẽ tức và nứt, rồi đun củi liên tục, tùy theo bánh lớn hay nhỏ. Khi
thấy nƣớc trong thùng vơi đi, phải đổ nƣớc sôi vào cho ngập bánh, nếu không bánh sẽ bị
sƣợng. Bánh chín vớt ra, để cho ngay, thật cân bằng lên miếng ván bằng phẳng xếp bánh
lên trên rồi đặt vật nặng để nén bánh, bánh chƣng không nhƣ bánh tét, bánh chƣng phải
đƣợc nén cho thật kỹ thì mới rền, bánh mới chặt và để lâu đƣợc. Ở nhà hàng, vì làm nhiều
nên không kịp nén kỹ, có khi mua về, vừa bóc ra là bánh đã đổ nhớt thiu rồi. Vì thế, nén
bánh cũng rất quan trọng trong cách gói bánh chƣng. Bánh làm khéo là nhờ ở những góc
bánh phải vuông, lá xanh mƣớt, nhân bánh bùi béo, bánh có hƣơng vị đặc biệt của lá
dong và thịt mỡ. Nói chung, bánh chƣng vẫn là món bánh đặc biệt của những ngày Tết
dân tộc ở miền Bắc.
Thú vui nhất của chúng tôi là những đêm ngồi canh nấu bánh, mỗi nhà một nồi. Trời hơi
lành lạnh, bên ngọn lửa bập bùng, chúng tôi quây quần chung quanh nồi bánh, mỗi ngƣời
một sinh hoạt, Mẹ và các bác hàng xóm thì trải chiếu trên sàn gạch tàu trong sân, vừa
nhai trầu, vừa chuyện vãn, chị tôi và các bạn của chị kẻ đan áo, ngƣời đọc truyện, tôi và
mấy cô bạn cùng xóm đồng trang lứa hợp đoàn ca hát theo tiếng đàn của các anh hàng
xóm hay hát theo nhịp bài hát của radio vọng ra, trong nhà thì ba tôi và các bác trai đang
bày bàn đánh tổ tôm, bên cạnh là 1 khay cháo gà thơm phức...
Đó là món bánh chƣng của mẹ. Ngày hôm sau chúng tôi lại lo đến các món chả lụa, chả
quế, nem chua, thịt đông, và đặc biệt nhất là món giò thủ của mẹ cũng không kém phần
lách cách và tỉ mỉ, món giò thủ của mẹ tôi thì tuyệt.
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GIÒ THỦ

Thịt đầu heo gồm tai, mũi, da heo, Ngâm rửa thịt trong một thau nƣớc nhỏ có pha loãng 1
muỗng cà phê phèn chua tán nhuyễn, cạo rửa kỹ cho đến khi thịt trắng hồng, xả kỹ lại với
nƣớc lạnh, để ráo. Luộc chín thịt, để nguội, xắt miếng thật mỏng. Nấm mèo, tỏi, hành tím
lột vỏ băm nhuyễn, tiêu hột giã cho bể thành hạt lớn và ít tiêu xay, đƣờng cát, muối.
Trộn chung thịt, và tất cả gia vị. Bắc chảo cho thịt vào, để nhỏ lửa, xào đều tay và liên tục
cho đến khi thấy thịt chảy nhựa ra và quánh lại với nhau, nêm lại với chút muối, tiêu.
Chuẩn bị gói giò trong khi thịt xào còn đang nóng.
Mẹ tôi dùng loại lon sữa bò khui cả hai đáy. Để đứng lon khuôn hình ống, lót bao nylon
sạch vào trong, chừa phần miệng bao ra ngoài, cho thịt còn đang nóng vào bao nylon ở
trong lon và phải nén cho thật chặt tay, thịt ém cho đầy hơn miệng lon một chút rồi dùng
dây nhợ chắc hoặc cao su sợi cột thật sát và chắc miệng bao lại, dùng vật nặng nhƣ tấm
thớt đè dằn lên mặt thịt sao cho bảo đảm thịt sẽ đƣợc nén chặt. Khi ăn cắt ra từng khoanh
tròn, ăn kèm với củ kiệu, dƣa hành, ớt ngâm và dƣa món, giò thủ ngon khi các thức
quyện lại với nhau, đủ màu, không rời rạc, nêm nếm vừa vặn, có vị cay, dòn. Đó là phần
cỗ mặn, sang đến món ngọt.
Món ngọt thì có nồi chè kho, đấy là thứ đậu xanh đãi vỏ nấu nhừ, nhƣng không nhão, tô
lại với đƣờng rồi đổ ra cái mâm gỗ, trên mặt rắc vừng, thêm vào các món mứt hạt sen,
mứt măng cầu, mứt dừa, v.v mà chị em chúng tôi đã xúm xít lại làm mấy ngày trƣớc. Cỗ
bàn nhà tôi mấy ngày Tết bày đầy bàn mà ăn thì chẳng bao nhiêu.
Đó là những năm ăn Tết ở quê nhà, từ ngày sang Mỹ thì Mẹ cũng phiên phiến giản tiện
rất nhiều, vì không đủ phƣơng tiện, và bây giờ thì mẹ đã 96 tuổi rồi, mẹ đang ngồi xe lăn,
Mẹ cũng không còn sức lực để bày vẽ nhƣ ngày xƣa nữa. Còn chúng tôi thì tất bật nơi xứ
lạ cũng không làm sao theo nổi những phong tục tập quán quá xƣa cũ cho đầy đủ đƣợc.
Vả lại, năm nào cũng thế, Tết ta hay rơi vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai Dƣơng
Lịch, là mùa Đông ở Mỹ, cho nên Tết nhất càng tẻ nhạt, lạnh lẽo thêm vì chúng ta đang
chơi vơi nơi xứ lạ quê ngƣời. Ngƣời Tây Phƣơng không ăn Tết Nguyên Đán, cho nên vào
những ngày này chúng tôi đều phải đi làm.
Ngày chƣa lập gia đình, những ngày trƣớc Tết, tôi hay cùng các bạn, quây quần làm bánh
mứt, đi chợ mua vải sắm sửa may quần áo mới. Sáng mùng Một sau khi mừng tuổi ba mẹ
và cúng lạy Tổ Tiên xong, chị em tôi và các bạn rủ nhau đi lễ chùa. Đây là dịp cho chúng
tôi chƣng diện khoe quần áo mới, áo dài lụa, quần tơ trắng, chân mang hài thêu, với chiếc
nón bài thơ quai bằng lụa mỏng cột nơ hai bên để 2 cánh dài dài bay phất phơ mỗi khi gió
thổi, chúng tôi đón xe Lambretta lên núi Bửu Long, nơi đây có Ngôi Chùa Bửu Phong,
chúng tôi vào lễ Phật và xin xâm.
Gia đình tôi từ Hà Nội vào Nam 1954. Chẳng biết duyên đâu đƣa đến, thế là em gái Hà
Thành không biết ăn giá mà cũng can đảm theo chàng Nam Kỳ, chính hiệu trai Biên Hòa
về Dinh. Những ngày mới về nhà chồng, tôi chỉ biết nấu cho chàng những món ăn bằng
hột vịt thôi (hột vịt 7 món). Tội chàng nhà tôi lắm, cƣới nhằm cô vợ dở ẹc cho nên phải
cắn răng chịu đựng, thƣơng chồng tôi bắt đầu tập tành nấu các món Nam.
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Năm đầu tiên ăn Tết với gia đình chàng, tôi theo chị chàng đi sắm sửa thức ăn ngày Tết,
ngoài các món mứt mà tôi đã làm, chị còn mua thêm thèo lèo, táo tàu, cà na. Trái cây thì
các loại cam sành, quýt đƣờng, bƣởi ổi, bƣởi đƣờng, bƣởi thanh, 1 cặp dƣa hấu thật to
bày bàn thờ chính, còn mấy cặp vừa vừa bày bàn thiên, cúng giao thừa v.v... Qua đến
hàng hoa, chị lựa 2 chậu cúc đại đóa, mấy chậu vạn thọ để trƣớc cổng nhà, vài chục bông
huệ, một cành mai đã đƣợc hun gốc để cắm vào cái bình vại thật to dựng ở góc nhà, chị
dặn ngƣời bán hoa đợi đến 30 Tết đem lại nhà cho chị.
Sang phần món ăn thì chúng tôi mua: bánh tráng, kiệu, giá tƣơi về làm dƣa, gà để cúng
mùng Ba Tết, cá lóc, thịt bắp đùi về kho nƣớc dừa, mua thêm vài con cá trê còn sống đem
về rộng trong khạp để nƣớng lụi, ăn với bánh tráng và rau sống. Tuy rất bỡ gỡ với những
món ăn lạ, nhƣng từ từ tôi cũng hấp thụ đƣợc nhiều món Nam rất ngon, mà sau này mỗi
khi về thăm gia đình, cả nhà đều yêu cầu tôi vào bếp trổ tài nấu các món miền Nam cho
mọi ngƣời thƣởng thức. Món thịt kho nƣớc dừa của chị chồng tôi rất công phu, ngon và
thật hấp dẫn.
THỊT KHO TÀU
Thịt heo rửa sạch cắt miếng vừa vừa bằng 2 hoặc 3 đốt ngón tay. Bắc nồi lên bếp, đổ vào
nồi 1 ít dầu ăn, một muỗng canh đƣờng rồi thắng đến khi màu vàng sậm thì bỏ thịt vào
tao cho đều, cho muối, nƣớc mắm vào xào chung cho thịt xăn, xong đổ nƣớc dừa tƣơi vào
cho ngập thịt, bỏ tí đƣờng, đợi sôi thì hớt bọt, rồi vặn nhỏ lửa để nƣớc khỏi trào ra nồi,
khi nƣớc dừa cạn gần bằng thịt thì nêm nếm lại cho vừa ăn, đừng mặn quá, vì đây là món
thịt kho ngọt. Cứ châm thêm nƣớc dừa vào nồi kho cho đến khi nào thịt nhừ thì xong.
Quan trọng nhất là phải thƣờng xuyên hớt bọt. Món này đặc biệt của ngƣời miền Nam ăn
vào ngày Tết với giá làm chua. Khi thịt chín có màu đỏ hồng hồng trông thật hấp dẫn,
vừa mềm, vừa béo, vừa thơm.
Ngoài thịt, cá lóc kho nƣớc dừa, còn có thêm một miếng thịt luộc để cuốn với bánh tráng,
rau sống, một nồi khổ hoa nhồi thịt và tôm tƣơi v.v... Không hiểu sao mƣớp đắng lại có
tên là khổ hoa, mà đã là khổ thì tại sao vào ngày Tết nhà nào cũng có 1 nồi khổ hoa dồn
thịt, bộ không sợ khổ cả năm hay sao?
Món mà tôi thích nhất là bánh tét, tuy tƣơng tự nhƣ bánh chƣng, nhƣng đòn bánh tét nhỏ,
xinh xắn, có vị bùi béo của đậu, mùi thơm ngầy ngậy của nƣớc dừa, khi ăn thì cắt từng
khoanh dễ dàng, ăn tới đâu khoanh tới đó, chứ không phải mở nguyên cái nhƣ bánh
chƣng. Chị chồng tôi gói bánh tét ngon lắm, các con tôi mê nhất bánh tét của Cô Hai, vì
ham ăn nên tôi cũng ráng tập tành theo công thức của chị:
Ðậu xanh nấu chín, tán nhuyễn. Ðể nguội đem xào với chút dầu và hành, sau đó nắn
thành từng phần nhân với thịt ba rọi hay mỡ đã ƣớp chút gia vị tùy theo sở thích. Nếp
đem trộn với nƣớc cốt dừa, nêm nếm tí muối cho vừa ăn. Trải lá ra, đổ nếp ra giữa lá dàn
đều cho nhân vào giữa, cuốn lại vén khéo hai đầu bánh. Cột chặt. Nếu làm bánh chay thì
khỏi cần thịt heo.
Ðem luộc khoảng 3 tiếng, thỉnh thoảng trở bánh cho đều, Làm bánh tét ít tốn thì giờ và
nấu nhanh hơn bánh Chƣng.
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Thế là từ chiều 30 cho đến hết ngày mùng Hai thì bày những món vừa nấu xong lên bàn
Thờ, trƣớc cúng Ông Bà, sau là cả nhà quây quần lại ăn uống.
GỎI GÀ
Sang đến Mùng 3 là ngày Đƣa Ông Bà thì cúng gà, ngoài các món thịt, cá kho, món
chánh là gà luộc, lấy nƣớc nấu cháo, gà đem xuống lọc bỏ xƣơng, xé nhỏ da và thịt trộn
chung với hành tây, nƣớc cốt chanh hay dấm, ít muối, tiêu trộn đều để khoảng 5 phút cho
gia vị ngấm. Rắc rau răm, ớt bằm, bày ra đĩa, (có ngƣời lại xé gà trộn với bắp cải bào
nhuyễn cho đỡ ngán).
Xuân tha hƣơng buồn lắm, ngồi nhớ lại những mùa Xuân năm xƣa, nhớ ngày còn thơ,
nhớ thời học sinh, nhớ liên miên về rất nhiều kỷ niệm.
Sang năm mới, lại lên thêm một tuổi, trẻ con mau lớn, mình thì đang đi dần vào những
năm tháng tuổi vàng. Mùa Xuân nơi đây không có nắng ấm, không đi hái lộc đầu năm,
không quần là, áo lƣợt để sang thăm hỏi chúc tụng nhau, trẻ con cũng không xôn xao mặc
quần áo mới đi chúc Tết bà con họ hàng để đƣợc những bao lì xì đo đỏ bỏ túi cho vui. Ôi
còn thiếu biết bao nhiêu hƣơng vị mùa Xuân nơi quê nhà mà nơi đây làm sao có đƣợc?
Tết không nhộn nhịp tƣng bừng hàng hoa, hàng bánh mứt, trái cây v.v... Mặc dù ở đây,
hàng năm Cộng Đồng ngƣời Việt cũng cố gắng tổ chức các buổi chợ Tết, họ cũng bày
những hàng quà, hàng bánh mứt, hàng hoa, nhƣng không có vẻ náo nhiệt của ngày Xuân
quê nhà. Những thức ăn không biết xuất xứ từ đâu và đã đƣợc nấu từ bao giờ, có khi từ tủ
lạnh mới đem ra hấp, nấu lại. Mua về bày biện chƣa kịp ăn đã thiu, mốc, không
dùng đƣợc.
Nhớ những năm cùng bạn bè tung tăng đi lễ chùa vào ngày Mùng Một, xin xâm cầu cho
gia đạo, sự học hành và phƣớc đức, ở đây, không có khung cảnh đó, Tết mà vẫn phải đi
làm, phải vật lộn với những cơn gió bấc lạnh buốt thịt da, lặn lội qua làn tuyết rơi phủ
khắp các nẻo đƣờng. Tết trong không khí cô liêu, vắng vẻ, nhà nhà đóng của im lìm,
không ai để ý đến ai, vô tƣ nhƣ ngƣời xa lạ.
Tôi đang mơ màng nhớ đến kỷ niệm thời xƣa Mẹ với những món ăn cổ truyền và phong
tục ngày Tết giữa hai miền Nam Bắc trong gia đình tôi, bao nhiêu kỷ niệm chợt hiện về
thì giật bắn ngƣời.
Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,
Lòng đắm say bao nguồn vui sống
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng.
Lại ông chồng tôi với cái máy hát, làm tôi tỉnh ngƣời, trở về với thực tế. Dòng đời trôi
chảy, "nhập gia tùy tục". Thôi thì ráng thích nghi với hoàn cảnh để mà vui sống. Còn
phong tục tập quán của mình nếu giữ đƣợc vẹn toàn là một điều đáng quý, nếu không, thì
còn đƣợc bao nhiêu ráng duy trì bấy nhiêu. Điều cốt yếu là cho con cái của mình, những
đứa con đang lớn dần và đang sống nơi đây có chút khái niệm về phong tục tập quán, để
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chúng vẫn còn biết nghĩ đến cội nguồn, đến Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, nhớ đến những
tập tục cổ truyền, tìm về quây quần bên những ngày giỗ ngày Tết, dâng những lời chúc
tụng Ông Bà, Cha Mẹ vào mấy ngày Xuân cũng an ủi lắm rồi.
Nhƣng lòng cũng thật buồn, vì hình ảnh gợi nhớ đó trong lòng tôi, chỉ là hình ảnh mùa
Xuân trong những ngày tháng cũ. Mùa Xuân xa xƣa đã in hằn trong tâm hồn tôi bao
nhiêu năm và vì thƣơng nhớ đó, đã đƣa chúng tôi trở về một lần vào dịp Tết 2001, hầu
mong tìm lại không khí Tết ấm cúng quê nhà cùng hƣởng lại những hƣơng vị ngày Tết
năm xƣa, nhƣng chúng tôi đã vô cùng thất vọng. Vì tất cả đều thay đổi.
Tết quê nhà đã mất đi thật nhiều phong thái, không còn thanh khiết, thuần túy nhƣ ngày
xƣa, mặc dù vẫn các gian hàng buôn bán tấp nập, màu sắc sặc sỡ, nhƣng đƣờng phố ngập
ngƣời, bụi bặm tung bay, phố xá chen chúc, ngƣời ngày xa xƣa nay đâu mất hết, các con
đƣờng, các ngã tƣ cũng đều đổi mới, tất cả vẻ thanh thản hồn nhiên không còn nữa, đã
thay vào đó những bộ mặt xa lạ. Tận cùng trong tâm tƣ, tôi thật ngỡ ngàng và thấy nhƣ
đang mất mát thật nhiều, không có cảm giác quyến luyến, háo hức của lúc sửa soạn bƣớc
lên máy bay vƣợt ngàn hải lý tìm về bến xƣa nữa.
Nhƣng thôi, về thăm một lần cho biết, để rồi lòng tôi miên man, bồi hồi, thầm hy vọng
một ngày nào đó, Biên Hòa sẽ trở lại nhƣ xƣa, với dòng sông Đồng Nai hiền hòa, trong
làn gió vi vu thổi phớt ngang hàng dừa rung rinh trong nắng. Chúng tôi sẽ dẫn đàn con
cháu, về thăm nơi chôn nhau cắt rốn của mình, để cho bọn trẻ nhớ đến nguồn gốc ngày
xƣa và nhìn đƣợc mảnh đất thân yêu ngày nào và biết đƣợc chúng từ đâu đến.
Virginia, Xuân Canh Dần
Kiều Oanh Trịnh

Hãy trao cho nhau nụ cười
Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng tr m
bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ
giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác. Một nụ cười - vốn liếng tuy nhỏ
bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao
tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ.
-Sƣu tầm trên Net
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MÙA XUÂN XA RỒI
Ai về Tân Hạnh ghé
Hóa An.
Chợt nhớ mùa xuân nỗi
muộn màng.
Biên Hùng ngõ tắt
không cùng bước.
Sao lại theo về hướng
Nguyễn Du.

Đã bao xuân rồi xa
cố nhân.
Hương cau hương bưởi
luống bâng khuâng.
Người xưa cảnh cũ
còn trăn trở.
Chỉ tiếc… rằng em
không dấn thân.

Ngõ vắng nhà em sao
chẳng xa.
Nhớ nụ hôn xưa quá
đậm đà.
Men ngọt bờ môi còn
trên má
Mơ chốn địa đàng bước
thăng hoa

Phương xa xứ lạ bước
viễn du.
Cali nắng ấm với
sương mù.
Ai biết rằng ai
hình bóng cũ.
Cũng chỉ… vì em chẳng
phiêu lưu.

Nguyễn Hữu Hạnh

Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 102

Xuân Ca-Li Nhớ Xuân Biên-Hòa
Xuân về chốn ấy xa xăm
Ca-Li trời lạnh âm thầm buồn thƣơng
Mai vàng trƣớc ngõ cạnh trƣờng
Xuân không về đƣợc lòng buồn chứa chan
Bao năm đếm lá thu vàng
Đông qua, Xuân đến muôn vàn nhớ thƣơng
Tình mình hai ngã đôi đƣờng
Xuân về lòng thấy vấn vƣơng nỗi buồn
Nhớ về quê cũ lệ tuôn
Xa nhau hai lối tình trƣờng cách ngăn
Cùng nhìn nhau một ánh trăng
Nhƣng xa vạn dặm đêm tàn mình em
Tiếc thƣơng càng nhớ buồn thêm
Giao thừa bên ấy nhớ đêm chúng mình
Đi chùa lễ Phật cầu duyên
Đôi ta sớm đƣợc chung thuyền qua sông
Sông xƣa nƣớc chảy xuôi dòng
Xuôi ra biển cả nhƣng lòng cách ngăn
Ca-Li Xuân đến, Xuân tàn
Em không về đƣợc miên man nỗi buồn...
Võ thị Tuyết
12/2/2009
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Trường Sa, bậc Tiền Nhân đã có công khai phá.
Niềm tự hào của Quân Dân miền Nam trước 1975.
Bây giờ là niềm đau, nỗi nhục cho cả một dân tộc.

TRƯỜNG SA: NHỮNG DẤU CHÂN KỶ NIỆM
Sau mùa hè đỏ lửa 1972, tôi đƣợc dịp đi cùng nhiều phái đoàn sinh viên Sàigòn thăm
viếng đảo Phú Quốc, đảo Thổ Châu, vùng núi Thất Sơn tỉnh Châu Đốc, Đà Lạt, Nha
Trang và Huế. Đặc biệt là chuyến viếng thăm các anh chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến
đang gìn giữ cổ thành Quảng Trị, một thành phố ở địa đầu của giới tuyến, mà quân đội ta
đã tái chiếm vài tháng trƣớc đó. Trong hơn hai tháng sinh hoạt tại Huế, chúng tôi giúp
phần phụ trách tổng kiểm kê dân số ngƣời dân Quảng Trị di tản về Huế tạm sinh sống.
Chính nhờ sự kiểm kê chính xác dân số tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phƣơng cung
cấp thực phẩm cũng nhƣ nhà cho dân tạm trú chu đáo hơn và nhƣ vậy tiết kiệm ngân quỹ
cho Quốc Gia. Hè 1974 sắp đến, anh em sinh viên đề nghị một chuyến du lịch táo bạo và
đầy nguy hiểm: Thăm viếng các anh chiến sĩ đang đồn trú tại quần đảo Trƣờng Sa.
Chút tình cho Trƣờng Sa
Sau khi Trung Cộng đánh chiếm đảo Hoàng Sa vào ngày 19-1-1974, vùng đảo Trƣờng Sa
đã trở nên sôi động và hầu nhƣ chiến tranh có thể bùng nổ tại đó bất cứ lúc nào. Chính
quyền tỉnh Phƣớc Tuy đƣa quân đến trấn giữ để bảo vệ lãnh thổ, hai tháng sau đó vùng
biển Trƣờng Sa đã trở lại yên ổn. Chúng tôi đến Bộ Tƣ Lệnh Hải Quân trình bày về
chuyến thăm viếng chiến sĩ đồn trú tại hải đảo và đƣợc Bộ Tƣ Lệnh chấp thuận. Bộ Tƣ
Lệnh Hải Quân cung cấp đầy đủ phƣơng tiện di chuyển và thực phẩm cho chuyến đi.
Mục đích của chúng tôi là đem niềm vui đến với các anh chiến sĩ và mang đến các anh
những món quà thiết thực nhất cho cuộc sống tại hải đảo. Ý nghĩa của chuyến đi rất cao
đẹp và hấp dẫn, nhƣng chuẩn bị cho đầy đủ và chu đáo thì cũng là một mối lo cho anh em
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sinh viên chúng tôi. Ngay sau đó, chúng tôi đã đến những cơ sở xuất nhập cảng thực
phẩm, để xin họ cung cấp cho chúng tôi một số thực phẩm khô nhƣ: mì gói, lạp xƣởng,
nƣớc mắm, bánh, kẹo, kem và bàn chải đánh răng, thuốc lá. Khi biết đƣợc mục đích cao
đẹp của chúng tôi đối với các anh chiến sĩ, đang đồn trú vùng đất xa xôi nhất của đất
nƣớc, những hãng sản xuất tặng cho chúng tôi rất nhiều thực phẩm ngoài sự dự đoán của
chúng tôi. Đặc biệt, hãng nhập cảng rƣợu tặng cho phái đoàn 10 thùng rƣợu Napoléon.
Thật quí giá vô cùng.
Một chuyến hải hành
Tổng số sinh viên tham dự là 62 ngƣời, thêm phái đoàn báo chí của Tổng Cục Chiến
Tranh Chính Trị 6 ngƣời, với sự hƣớng dẫn của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Trong
62 sinh viên tham dự có 25 nữ và 37 nam. Sinh viên Văn khoa tham dự đông đảo hơn,
còn có một số sinh viên đến hải đảo để nghiên cứu về địa chất cũng nhƣ những sinh vật
đang sống trên các đảo. Ngoài ra chúng tôi thành lập một đoàn văn nghệ với đầy đủ nhạc
cụ... Ngày đi đƣợc ấn định là 10 tháng 5-1974, ngày về sẽ là ngày 25 tháng 5-1974. Đúng
7 giờ sáng, anh em trong ban tổ chức chúng tôi có mặt tại bến Bạch Đằng phía bên trái
của Bộ Tƣ Lệnh Hải Quân.
Tàu HQ 15 đã đậu tại bến Bạch Đằng không biết tự bao giờ. Bạn bè từ từ đến, tay bắt mặt
mừng vui vẻ. Ai ai cũng mang túi xách, riêng đoàn văn nghệ thì mệt hơn, phải đùm đề
thêm đàn, kèn, trống, máy móc và loa phóng thanh. Những thùng quà đã đƣợc các anh
lính Hải Quân đƣa xuống tàu trƣớc đó. Hai phái đoàn Luật khoa và Văn khoa có đầy đủ
cờ và biểu ngữ riêng của họ. Tàu nhổ neo vào lúc 9 giờ sáng, xuôi dòng sông Saigon ra
biển. Thời tiết hôm ấy thật đẹp, nắng ấm và mát mẻ. Anh em sinh viên không ai bị say
sóng, ngƣời nào cũng tƣơi vui và thích thú. Chiếc tàu từ từ nhẹ nhàng lƣớt sóng. Đứng
trên boong tàu, mỗi ngƣời trong chúng tôi, ai ai cũng có một thời gian ngắn với tâm tƣ
lắng đọng, ngắm nhìn màu xanh của biển, đang mơ mộng hoặc đang ƣớc nguyện, một
điều gì đó tốt đẹp cho tƣơng lai; hoặc đang hồi tƣởng những kỷ niệm đẹp, trong những
lúc đi lang thang trên hè phố Saigon bên cạnh ngƣời tình. Trong giây phút đó, một bàn
tay để nhẹ trên vai tôi, tôi quay lại thì đó là Kim Oanh, một ngƣời bạn gái rất thân với tôi.
Chúng tôi đã quen nhau từ khi chập chững bƣớc chân vào ngƣỡng cửa trƣờng đại học
Luật khoa vào mùa Thu năm 1967. Một ngôi trƣờng cổ kính, cũ kỹ nhƣng rất thơ mộng
dƣới hàng cây dài bóng mát. Trong những năm qua, bất cứ cuộc du ngoạn nào, Kim Oanh
luôn luôn tham dự, giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong những thành công tốt đẹp. Nàng là con
gái Tây Đô của vùng đồng bằng sông Hậu, còn tôi là con trai xứ Bƣởi sông Đồng Nai...
Chúa đảo Trƣờng Sa
Buổi chiều nắng đẹp ngày 12-5-1974 tàu đến đảo Song Tử Tây. Nơi đây là Bộ Chỉ Huy
tiền phƣơng của Tiểu đoàn Trinh Sát Mãnh Sƣ 371. Tôi không nhớ rõ lúc ấy là mấy giờ,
nhƣng sau khi những chiếc Cano đƣa chúng tôi lên đảo thì trời đã tối. Những chiến sĩ trên
đảo đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón phái đoàn sinh viên và báo chí. Độ hơn 40 chiến sĩ
đứng trƣớc mặt chúng tôi, một anh lính trẻ bƣớc ra ngỏ lời chào mừng phái đoàn. Đêm
hôm ấy trăng tròn và sáng thay thế cho ánh đèn trên hải đảo, vì vậy chúng tôi cũng không
nhận rõ gƣơng mặt của anh lính trẻ ấy là ai. Anh tự giới thiệu: "Tôi, Trung úy Đỗ Công
Thành, Chỉ Huy Trƣởng Tiểu đoàn Mãnh Sƣ 371, đại diện anh em chiến sĩ đồn trú tại
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đây, xin gửi lời chào mừng phái đoàn sinh viên và báo chí đến thăm viếng". Tiếng vỗ tay
vang lên cùng với tiếng chuyện trò trong không khí vui vẻ nhộn nhịp. Và không ai chú ý
gì đến anh lính trẻ đƣợc gán cho cái danh hiệu Mãnh Sƣ Chúa đảo vẫn còn tiếp tục nói.
Sau khi chấm dứt những lời chào mừng, anh đến bắt tay từng ngƣời một. Khi ấy tôi mới
nhận ra anh sĩ quan trẻ ấy là bạn học cùng lớp với tôi tại trƣờng trung học Ngô Quyền.
Chúng tôi mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, sau nhiều năm xa cách mỗi ngƣời một ngã, từ khi
rời ghế trƣờng trung học Ngô Quyền Biên Hòa.
Sau đó, Chúa đảo đãi cho phái đoàn một buổi ăn tối thật ngon gồm: Cơm đƣợc nấu tại
đảo, thịt hộp, khô cá mà chính các anh lính phơi làm khô trƣớc đó. Trong bữa cơm, Trung
úy Thành kể: "Sau khi Hoàng Sa đã bị Trung Cộng tiến chiếm thì chính quyền tỉnh
Phƣớc Tuy (Bà Rịa) vội vàng đƣa Tiểu Đoàn Trinh Sát Mãnh Sƣ 371 ra trấn giữ. Xuất
quân ngày 27 tháng 2 năm 1974 tức mùng 2 Tết đến quần đảo Trƣờng Sa.
Quân số của Tiểu đoàn đƣợc bổ xung đầy đủ khoảng 200 ngƣời, đƣợc chia ra đóng giữ 6
trong số 11 đảo lớn gồm: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Trƣờng Sa, Sinh Tồn, và An
Bang. Đảo Nam Yết nằm giữa các đảo Sơn Ca, Sinh Tồn và Trƣờng Sa cho nên tôi cho
đặt hậu cứ tại đây gồm có trạm Y Tế và trung tâm Truyền Tin. Những đảo nầy nằm cách
nhau độ 100 hải lý. Riêng đảo Song Tử Tây ở hƣớng Bắc của quần đảo Trƣờng Sa, gần
Hoàng Sa…, nếu Trung Cộng từ Hoàng Sa tiến quân xuống hƣớng Nam sẽ chạm súng
với quân đội ta ở Song Tử Tây trƣớc. Vì vậy, Bộ Chỉ Huy tiền phƣơng đƣợc đặt tại đảo
nầy. Song Tử Tây và Song Tử Đông đƣợc coi nhƣ là anh em sinh đôi, có chu vi gần bằng
nhau và cách nhau độ 5 hải lý. Đảo Song Tử Đông, đảo Vĩnh Viễn, đảo Loai Ta và đảo
Thi Tƣ do Phi Luật Tân chiếm đóng từ lâu. Đảo lớn nhất là Itu Aba do Đài Loan làm chủ.
Đài Loan đã lập trung tâm huấn luyện ngƣời Nhái tại đây từ lâu lắm rồi. Sau khi đặt chân
lên đảo Song Tử Tây, tiểu đoàn Mãnh sƣ đã chạm súng ngay với quân đội của Phi Luật
Tân. Tiểu đoàn đã đẩy lui quân đội Phi chạy ngƣợc trở về đảo Song Tử Đông. Sau khi
Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, lợi dụng thời gian lộn xộn đó, Phi Luật Tân muốn tiến
chiếm đảo Song Tử Tây của ta, nhƣng chúng đã bị đẩy lui. Hƣớng về phía Nam của đảo
Trƣờng Sa là đảo An Bang. An Bang là đảo nhỏ nhất, mỗi lần thủy triều lên là nƣớc biển
ngập toàn đảo, vì thế quân đội ta không thể đóng quân tại đảo nầy đƣợc. Do đó chỉ chờ
khi lúc thủy triều xuống, tôi và một số anh lính đến thám sát đảo nầy. Chú em út An Bang
nầy khỏe re, vì sống rất xa các anh chị, cho nên nếu các anh chị có bị Trung Cộng tiến
đánh thì còn lâu lắm mới tới đứa em út nầy bị ăn đòn. Vì vậy, cái tên An Bang xem nhƣ
là một sự an bài của Thƣợng Đế".
Dấu chân kỷ niệm
Buổi tối đầu tiên trên đảo thật vui, Chúa đảo tổ chức đốt lửa trại. Anh nói, chung quanh
đảo nầy có nhiều vọng gác, nhƣng đêm nay tất cả đều bỏ ngỏ để tất cả anh em tụ tập cùng
vui. Toán văn nghệ sinh viên trổ tài, ca, múa, nhảy... cùng với tất cả anh em chiến sĩ quay
quần bên ngọn lửa bập bùng. Chúa đảo là một nghệ sĩ lãng mạn, anh trổ tài ngâm thơ,
vừa đàn Guitar vừa hát làm rung động nhiều trái tim của các nữ sinh viên. Đã hơn 4 giờ
sáng, chúng tôi vẫn còn vui đùa, vài anh sinh viên lăn ra ngủ từ bao giờ.
Sáng sớm hôm sau 14-5-74, Trung úy Thành đƣa chúng tôi đến thăm viếng bia chủ
quyền, của Việt Nam Cộng Hòa tại đảo Song Tử Tây. Anh kể, từ khi đến đây, khi rảnh,
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anh và đồng đội xây bằng xi măng bia chủ quyền nầy. Tôi nhớ trên bia có khắc những
dòng chữ: Việt Nam Cộng Hòa, tỉnh Phƣớc Tuy, Tiểu Đoàn Mãnh Sƣ 371, ngày Đại Đội
đến, và phù hiệu Mãnh Sƣ. Đúng vào lúc nầy, phái đoàn sinh viên tặng Tiểu đoàn một
tấm Plaque để lƣu niệm với những dòng chữ: Quần đảo Trƣờng Sa, lƣu niệm hè 1974,
Sinh Viên Viện Đại Học Sàigòn.
Trung úy Thành cám ơn phái đoàn, anh nói, chính anh sẽ gắn tấm lƣu niệm nầy lên bia
chủ quyền tại đây. Hôm nay là một ngày nắng ấm, bầu trời trong xanh, gió mát, thật đẹp,
thật lý tƣởng. Chúa đảo đƣa chúng tôi đi tắm biển. Đây là bãi biển nơi hoang dã, các sinh
vật sống tự nhiên. Những con Vích đẻ trứng từng cụm trên bãi biển dọc theo những bụi
cây. Mỗi lần sóng đánh, nƣớc dâng lên mang theo rất nhiều cá, chúng tôi chỉ rƣợt theo
đâm cá bằng những cây nhọn. Sò, ốc, rùa... thì nằm đầy trên bãi cát. Nữ sinh viên thích
thú nhất là tha hồ chọn nhiều vỏ sò, ốc thật đẹp. Xa xa chúng tôi nhìn thấy Chúa đảo, anh
chàng nghệ sĩ "beau" trai đang từng bƣớc, từng bƣớc thầm, lang thang bên cạnh ngƣời
đẹp Văn Khoa. Buổi chiều trên hoang đảo, cặp trai gái từng bƣớc bên nhau nhƣ một đôi
tình nhân yêu thƣơng thắm thiết. Cặp tình nhân nầy đã quên mất bạn bè, và họ cũng
không biết là bạn bè đang nhìn về họ và cƣời to lên...

Các anh lính trên đảo nấu cơm cho chúng tôi ăn. Bữa ăn tối hôm nay đặc biệt có thêm cá
tƣơi nƣớng trui, chim quay, ốc sò nƣớng vĩ, trứng Vích luộc... nhất là có rƣợu Napoléon
đƣợc ƣớp lạnh dƣới nƣớc, thật tuyệt. Sau buổi cơm tối, Trung úy Thành đem thƣ phân
phát cho các anh lính. Trung úy Thành cho biết, hàng tuần đều có một chuyến tàu tiếp tế
lƣơng thực, thuốc men, nƣớc uống, mang thƣ đến và chuyển thƣ về đất liền.
Các anh lính dựng lều, lấy Poncho làm giƣờng cho phái đoàn nghỉ ngơi. Tôi đƣợc dịp
tâm sự cùng nhiều anh lính trẻ. Có anh đang nhớ những bạn bè nơi quê nhà, lúc trẻ cùng
nhau đi bộ cắp sách đến trƣờng, đi bắt cua, bắt cá nơi đồng ruộng. Có anh đang nhớ
ngƣời yêu, có anh đang nhớ về ngƣời vợ vừa mới cƣới vài tháng... Có anh nói, tôi nhớ tô
phở gà Hiền Vƣơng, hay tô phở xe lửa đâu đó ở Saigon. Có anh tâm sự với tôi, ở đây
buồn quá giống nhƣ ở tù trên hoang đảo, ở tù trong tự do, không phải tác chiến và không
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chết!!! Một anh lính vừa đọc thƣ xong, với gƣơng mặt buồn bã, đến tâm sự với tôi, anh
nói: Tôi vừa đọc thƣ của em gái tôi cho biết là Mẹ tôi bịnh nặng đang nằm tại bịnh viện,
bà ao ƣớc trông tôi về phép thăm bà. Trong thƣ có đoạn: "Má sợ Má không còn sống
đƣợc lâu nữa, Má mong muốn đƣợc gặp con lần cuối..." Tôi thấy thƣơng cho anh lính
trong hoàn cảnh đau khổ nầy. Tôi đến nói lại với Trung úy Thành, yêu cầu Trung úy nếu
có thể đƣợc cho anh lính ấy về phép để thăm Mẹ anh ta. Trung úy Thành lặng thinh,
gƣơng mặt cúi xuống trầm ngâm, tỏ vẻ cảm động, anh nói "Tôi sẽ cố gắng cho anh lính
ấy về phép khi tàu tiếp tế đến đây". Những ngƣời khác buồn buồn thì rủ nhau lái những
chiếc Cano lƣớt sóng, hay đi bắt cá về nƣớng ăn... Cà phê và thuốc lá cũng chỉ có giới
hạn, thay thế vào đó các anh đi đào củ sâm về nấu nƣớc uống. Các anh tự an ủi cho chính
mình và nói "Uống nƣớc sâm cho mát, không nở bề ngang cũng nở bề dọc...". Có những
anh thích làm thơ, ca hát, hoặc chẻ cây để làm những kỷ vật, âm thầm lặng lẽ sống cho
qua ngày tháng... Trung úy Thành cho biết những ngày đầu tiên đặt chân lên đảo, anh em
rất cực khổ, không chỗ ở, gió rất mạnh, lạnh buốt, bão đến thƣờng xuyên, ban ngày vừa
căng lều để ngủ thì ban đêm bị gió cuốn đi mất.
Sau đó, Công Binh đến xây nhà tiền chế cho Đại đội trú ngụ. Hiện tại (1974) không có
dân sinh sống trên quần đảo nầy. Anh nói, vì mặt đất chỉ cao hơn mặt nƣớc biển từ 4 đến
6 thƣớc, nên mỗi lần thủy triều lên cao thì nƣớc biển có thể bao phủ hết cả đảo. Hơn nữa
không có nơi nào có thể đào giếng có nƣớc ngọt, nếu có chỉ lờ lợ, mằn mặn. Trên đảo có
những nơi có thể trồng rau, hoặc những loại cây khác. Có nhiều cây dừa rất cao, có lẽ là
do những trái dừa trôi dạt lên đảo mọc lên từ lâu lắm rồi. Đặc biệt dây sâm mọc rất nhiều
khắp mọi nơi trên đảo. Nếu dân chúng sống tại đây bằng nghề chài lƣới, đánh cá thì họ
cũng không có tàu lớn để đem cá về đất liền. Sáng sớm hôm sau, Trung úy Thành và một
vài anh em lính tiễn đƣa phái đoàn đi đến thăm những đảo khác, anh nói, vì nhiệm vụ nên
anh không thể theo phái đoàn. Vả lại, tại mỗi đảo đều có quân đội đồn trú tại đó tiếp đón.
Sau khi rời đảo Song Tử Tây, tàu HQ 15 trực chỉ về hƣớng Nam đƣa chúng tôi đến đảo
Nam Yết. Đứng trên boong tàu nhìn lại, tôi thấy đảo Song Tử Tây rất nhỏ, với hình trăng
lƣỡi liềm hai đầu cong và nhọn. Một mảnh đất nhỏ bé của quê hƣơng, từ xƣa Tổ Tiên
chúng ta vào thế kỷ thứ 17, các vị Vua thƣờng phái lính đến thăm viếng. Và tôi cảm thấy
buồn, không biết bao giờ tôi có dịp trở lại đây. Chiếc tàu từ từ rời xa, những ngọn dừa
cao ngất cũng từ từ rời khỏi tầm mắt của tôi... Hồi tƣởng lại những gƣơng mặt của các
anh lính không lâu trƣớc đó, những gƣơng mặt buồn, bùi ngùi cảm động khi tiễn chúng
tôi tại boong tàu. Các anh là những chiến sĩ vô danh, những ngƣời hùng đang gìn giữ và
bảo vệ mảnh đất của dân tộc Việt. Ngày hôm sau chúng tôi đến đảo Nam Yết. Các quân
nhân tại đây vất vả lắm mới đƣa tất cả chúng tôi lên đảo. Đây là hậu cứ của Tiểu Đoàn
cho nên lính trên đảo nầy khá đông, thêm một số lính Công Binh đang làm đƣờng và xây
những căn nhà cho lính trú ngụ. Đảo nầy có mặt đất cao hơn, bằng phẳng và khô ráo.
Chúng tôi đã từng đi dạo trên những con đƣờng mòn chạy dọc chung quanh đảo. Tại đây
có rất nhiều cây dừa đẹp lắm, có cây nhàu, một loại cây có thể nấu nƣớc uống. Tại đây có
một sân bóng chuyền. Các anh lính rủ nhau ra chơi banh, phía Sinh Viên cũng lập thành
đội banh để đấu với đội banh của các anh lính. Dĩ nhiên đội banh chúng tôi mỗi trận đều
thua thảm bại...
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Sau đó chúng tôi đƣợc đƣa đến thăm đảo Sinh Tồn trong thời gian ngắn. Riêng đảo An
Bang chúng tôi không ghé đến vì đảo nầy nhỏ, mặt đất thấp, nƣớc ngập nhiều nơi. Và đảo
cuối cùng mà chúng tôi thăm viếng là đảo Trƣờng Sa. Đảo Trƣờng Sa là đảo có nhiều bụi
rậm, nhiều cây dừa, địa thế đất cao, khô ráo và đẹp hơn. Chúng tôi đƣợc dịp đi chung
quanh đảo, đảo nầy có hình tam giác, đoạn dài nhất của đảo độ 1000 mét. Vì vậy, Công
Binh bắt đầu xây một đƣờng bay 800 mét, nhiều đƣờng mòn lớn, xe có thể chạy đƣợc.
Trên đảo nầy tôi thấy có trồng nhiều rau để ăn nhƣ : rau muống, dền, hành lá, rau lang,
bầu, mƣớp, bí, bắp. Tại đây có giếng nƣớc ngọt, nhƣng không ngon nhƣ nƣớc trong đất
liền. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vừa xây xong một cầu tàu, vì vậy việc di chuyển từ
tàu lên đảo rất nhanh và tiện lợi. Tôi thấy trên đảo có nhiều công sự phòng thủ vững chắc
với những bao cát chung quanh, một đài khí tƣợng rất cao. Hiện tại có một đại đội lính
đồn trú, một số ngƣời nhái, và một đơn vị công binh đang hoạt động.
Đặc biệt trên đảo nầy có nhiều căn nhà nhỏ mà toán công binh vừa xây xong. Vì có
phƣơng tiện đầy đủ nên phái đoàn chúng tôi ở tại đảo nầy lâu hơn. Chúng tôi có những
ngày sống trên đảo Trƣờng Sa thật thú vị, vui vẻ. Chung quanh đảo là những bãi cát
trắng, nƣớc biển trong xanh, thật đẹp không khác gì mấy so với đảo Thổ Châu và Phú
Quốc mà chúng tôi đã có dịp đến. Chúng tôi đƣợc tự do tắm biển, đi khắp mọi nơi trên
đảo mà không sợ thú hoang nào. Những ngày có sự hiện diện chúng tôi trên đảo, đảo
Trƣờng Sa trông giống nhƣ một làng quê hẻo lánh, ngƣời ngƣời qua lại, nhộn nhịp...
Một năm sau, vào những ngày đầu của tháng 5-1975, khi chiếc tàu HQ 502 đƣa những
ngƣời di tản đến hải cảng Subic Bay của Phi Luật Tân, tôi đƣợc dịp ngang qua vùng biển
Trƣờng Sa. Tôi nhớ lại, một năm trƣớc cũng vào thời gian nầy, tôi và các bạn sinh viên
đang sinh hoạt trên những đảo nầy. Chúng tôi có hẹn nhau là sẽ gặp lại tại đây vào mùa
hè năm nay. Bây giờ tôi đã nhận ra là ƣớc mơ sẽ không bao giờ thực hiện đƣợc. Lòng
mình cảm thấy buồn, đau đớn, tủi hận... mất tất cả rồi!!!
Nhƣ một lời nhắn nhủ
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã gần 35 năm rồi, không biết các anh lính trẻ đồn trú tại
đảo Trƣờng Sa và các bạn sinh viên bây giờ đang ở đâu? Nguyễn Kim Oanh, ngƣời bạn
gái thân nhất của tôi, đã từng chia xẻ những vui buồn với tôi trong suốt khoảng đời trai
trẻ bây giờ đang sống nơi nào, Cần Thơ hay Sidney, Cali hay Paris...? Mặc dầu mái tóc
đã đổi màu, nhƣng tôi hy vọng là tất cả chúng ta vẫn khoẻ, sống vui, và sống có hạnh
phúc. Mãnh Sƣ Chúa Đảo hiện đang sống tại thành phố tráng lệ đầy ánh đèn màu của tiểu
bang Nevada. Riêng tôi đang sống tại vùng đồi núi nắng ấm của miền Nam Cali. Hỡi các
bạn của tôi, mặc dù chúng ta không hẹn đƣợc ngày trở lại đảo Trƣờng Sa, nhƣng Trƣờng
Sa vẫn trong tim chúng ta và quần đảo Trƣờng Sa vẫn mãi mãi là của dân tộc Việt Nam.
Xin tất cả chúng ta liên lạc với nhau qua địa chỉ email: truongsa1974@yahoo.com.
Đỗ Hữu Phƣơng
(Viết theo trí nhớ) California, Dec. 09-2009.
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Bác Sĩ Nha Khoa

TR„N THÎ OANH









Nha khoa tổng quát
Chữa răng ngƣời lớn và trẻ em
Tiểu giải phẫu nha khoa
Nhổ răng
Trám răng
Lấy gân máu
Làm răng giả các loại
Tẩy trắng răng một giờ

9938 Bolsa Ave., Suite 106
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 531 – 1192
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GÁNH TRẦU MỸ-HỘI
Thƣơng nhớ gởi về quê Mỹ-Hội
Dòng đời thắm thoát bấy nhiêu năm
Bao mùa mƣa nắng bao thay đổi
Mà bóng ngƣời xƣa vẫn bặt tăm.

Thƣơng em bịn rịn bƣớc không đành.
Công danh đeo đuổi chi mà khổ
Đã lỡ bon chen chốn lụy phiền
Chƣa kịp đến ngày tin Mẹ mất
Gánh trầu giờ trĩu nặng vai em.

***
Thuở xƣa Mỹ-Hội êm đềm quá
Cây trái sum suê đủ bốn mùa
Phƣớc Lý về ngang Thành Tuy Hạ
Nhà em ở dƣới rặng cau thƣa.
Nhà em có Mẹ già gầy yếu
Ba mất từ em mới biết đi
Mẹ bán thúng trầu lƣng buổi chợ
Nuôi em khôn lớn tuổi xuân thì.
Ngày ấy anh về thăm Mỹ-Hội
Qua phà Cát Lái ghé Long Tân
Tìm em trƣa nắng tan phiên chợ
Thăm Mẹ thăm em đã mấy lần.
Con gái miệt vƣờn, không trang điểm
Nhƣng em rất đẹp, tánh ngoan hiền
Má hồng, mắt biếc, làn môi thắm
Giúp Mẹ gánh trầu buổi chợ phiên.
Anh trai tỉnh lỳ ra trƣờng lớn
Ăn học, làm quen nếp thị thành
Hai đứa cùng nhau chung ƣớc hẹn
Chờ anh đi kiếm chút công danh.
Mỗi bận trở về thăm xóm cũ
Ra vƣờn gom hái lá trầu vàng
Trầu cau chung gánh - chung duyên nợ
Đủ nghĩa cho tình ta chứa chan.

Anh về lần ấy, hay lần cuối
Ngồi kế bên em xếp liễn trầu
Chợt thấy bàn tay gầy guộc quá
Lần đầu xao xuyến nụ hôn nhau.
Anh đốt trầm hƣơng xin khấn Mẹ
Sau này đƣợc kết nghĩa trăm năm
Em làm nội trợ, nuôi con nhỏ
Thôi gánh trầu, thôi những nhọc nhằn.
Rồi buổi quê hƣơng tàn cuộc chiến
Anh xa thành phố, sống trên rừng
Mƣời năm dày dạn cùng sƣơng gió
Ai hẹn ngày về giữa gió sƣơng?
Mỹ-Hội cũng thay từng cảnh sống
Chợ phiên cần gạo, chẳng mua trầu
Cau khô, trầu héo, buồn trong thúng
Vƣờn cũ thƣa dần những bóng cau.
Em có khi nào qua Cát Lái
Bến phà đứng đợi một bên bờ
Nƣớc sông cuồn cuộn xuôi dòng nhớ
Những mảng lục bình theo sóng đƣa?
Nhƣ mảng lục bình trong nƣớc xoáy
Không về trở lại bến sông xƣa
Dòng đời xô dạt anh xa mãi
Mà bóng ngƣời thƣơng chẳng nhạt mờ.
***

Gặp nhau rồi lại xa nhau nữa
Căn dặn đừng quên sớm trở về
Em đứng bên bờ sông Cát Lái
Nhìn theo nhƣ níu bóng ngƣời đi.
Chiếc phà tách bến, dòng sông rộng
Nƣớc xoáy lao chao đám lục bình
Run rẩy những chồi hoa tím tím
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Biết có ai về quê Mỹ-Hội
Nhắn dùm ngƣời cũ mấy lời thăm
Giờ thân viễn xứ còn trôi nổi
Xin hiểu lòng nhau - tạ lỗi lầm.
DƢƠNG QUÂN
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Nhân tài xứ bưởi Biên Hòa

Thi sĩ & Học giả
Đằng Phƣơng Nguyễn Ngọc Huy

Biên Hòa xứ bƣởi thƣờng đƣợc ca ngợi là vùng "đất lành chim đậu". Đặc biệt về mặt
phong thủy, Biên Hòa có rất nhiều địa danh tứ linh bao hàm Long Lân Quy Phụng. Điển
hình nhƣ núi Bửu Long, đình Tân Lân, cù lao Rùa, bàu Phụng... Dƣới có giòng sông
Đồng Nai ngọt ngào, trên có núi Bửu Long linh thiêng, nên đời đời đã tạo ra biết bao
nhiêu anh hùng hào kiệt cho dân tộc Việt; cũng nhƣ hun đúc ra khá nhiều nhà thơ nổi
tiếng, đóng góp trên diễn đàn văn chƣơng. Nhƣng khách quan mà nói, Đằng Phƣơng
(1924 -1990) là thi sĩ đầu tiên của xứ Bƣởi đi vào văn học sử, với những bài thơ ái quốc
nổi tiếng, đƣợc giảng dạy trong học đƣờng nhƣ bài thơ "Anh hùng vô danh":
Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước
và nhiều bài thơ quen thuộc ái quốc hùng tráng tƣơng tự nhƣ: Ngày tang Yên Bái, Ngọn
đuốc Việt Nam, Quyết sống, Lời sông núi, Anh hùng đất Việt, Lẽ sống, Thanh niên Việt
Nam, Việt Nam thống nhất, Nƣớc Việt trƣờng tồn… Toàn bộ cuộc đời của nhà thơ Đằng
Phƣơng khá ly kỳ. Năm 17 tuổi đã bắt đầu sáng tác đƣợc những bài thơ nổi tiếng nêu
trên. Đến lứa tuổi đôi mƣơi, xuất bản tập thơ ái quốc đầu tiên mang tên Hồn Việt (nxb
Đuốc Việt 1950). Vì lúc đó dƣới thời thực dân Pháp, nên phải giấu danh tánh thực của tác
giả. Sau đó đặc biệt cả hai miền Nam Bắc, đều giảng dạy những dòng thơ ái quốc đó
trong học đƣờng và ai cũng tƣởng là tác giả vô danh. Mãi đến lúc tròn 60 tuổi, tác giả cho
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tái bản tập thơ Hồn Việt (nxb Thanh Phƣơng Paris 1984). Không ai ngờ nổi, thi sĩ Đằng
Phƣơng lại là một học giả nổi tiếng của miền Nam về hoạt động văn hóa, giáo dục, báo
chí và chính trị. Ông là dân Biên Hòa, quê ở Tân Uyên. Đó chính là Giáo sƣ Nguyễn
Ngọc Huy. Một niềm hảnh diện lớn lao của Biên Hòa xứ Bƣởi chúng ta.
I . Tiểu Sử Cố Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc Huy
Sanh vào ngày 2 tháng 11 năm 1924, quê tại Mỹ Lộc, quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa.
Văn bằng:
- 1963: Tiến Sĩ Chánh Trị Học, Trƣờng Đại Học Luật Khoa & Kinh Tế Paris. Luận án:
―Đề tài ngƣời ƣu tú trong tƣ tƣởng chánh trị Trung Quốc cổ thời‖
- 1960: Cao Học Chánh Trị, Trƣờng Đại Học Luật Khoa & Kinh Tế Paris.
- 1959: Cử Nhơn Luật Khoa và Kinh Tế, Viện Đại Học Paris.
- Tốt nghiệp Viện Nghiên Cứu Chánh Trị Đại Học Paris.
- Tự học thi đậu bằng Tú Tàị.
- Học sinh trƣờng Pétrus Trƣơng Vĩnh Ký, thi đậu bằng Trung Học. Một trong học sinh
đậu xuất sắc nhứt tại Đông Dƣơng (xem phim tài liệu về Thân Thế & Sự Nghiệp Giáo sƣ
Nguyễn Ngọc Huy / Câu Lạc Bộ Đằng Phƣơng thực hiện năm 2007).
Chức vụ:
 Trong Ngành Giảng Huấn:
- Từ 1976: Phụ khảo tại Trƣờng Đại Học Luật Khoa Harvard (Hoa Kỳ).
- 1965-1975: Giáo Sƣ Chánh Trị Học và Luật Hiến Pháp ở Học Viện Quốc Gia Hành
Chánh tại Sài Gòn, Trƣờng Đại Học Luật Khoa và Khoa Học Xã Hội tại Cần Thơ,
Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm tại Sài Gòn, Trƣờng Đại Học Luật Khoa tại Huế. Ngoài ra còn
giảng dạy tại các Trƣờng Đại Học Đà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Đức, Minh Trí... và ở Trƣờng
Cao Đẳng Quốc Phòng, Trƣờng Chỉ Huy Tham Mƣu Cao Cấp, Trƣờng Đại Học Chiến
Tranh Chánh Trị.
- 1967-1968: Khoa Trƣởng Luật Khoa và Khoa Học Xã Hội tại Cần Thơ.
 Trong Chánh Quyền:
- 1973 và 1968-1970: Nhơn viên phái đoàn tham dự thƣơng thuyết Hòa Đàm Paris.
- 1967: Hội Viên Hội Đồng Dân Quân.
- 1964: Đổng Lý Văn Phòng Phủ Phó Thủ Tƣớng Đặc Trách Bình Định.
 Hoạt Động Chánh Trị:
- Từ 1986: Hội Viên Ủy Ban Danh Dự của Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ VN Tự Dọ
- Từ 1981: Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ƣơng Liên Minh Dân Chủ Việt Nam.
- 1973-1975: Đồng Chủ Tịch Liên Minh Quốc Gia Dân Chủ Xã Hội (gồm 6 đảng).
- 1969-1975: Tổng Thơ Ký Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến.
- 1964-1990: Thành lập đảng Tân Đại Việt và là lãnh đạo đảng cho đến năm 1990.
- 1945-1964: Đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng và tham dự Ủy Ban Chấp Hành Trung
Ƣơng năm 1948.

Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 113

Tƣởng Lục:
 WHO'S WHO đông bộ Hoa Kỳ, ấn bản lần thứ 18, 1981-1982.
 Giải thƣởng của Viện Đại Học Paris trao luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất trong năm.
Chuyên Môn:
 Luật Hiến Pháp, Tƣ Tƣởng Chánh Trị, Định Chế Chánh Trị, Bang Giao Quốc Tế.
 Thông thạo ngôn ngữ Việt, Pháp, Anh và Hán văn.
Tác phẩm:
 Tiếng Việt:
1. HỒN VIỆT, thơ, Sài Gòn, 1950, tái bản ở Paris năm 1984.
2. QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT (Quyển A), Việt Publisher, Canada, 1990.
3. DÂN TỘC SINH TỒN, chủ thuyết của Đại Việt Quốc Dân Đảng, đƣợc bổ túc, phong
phú hóa và thâu nhận các nguyên tắc tự do dân chủ, (2 quyển), Sài Gòn, 1964.
4. DÂN TỘC HAY GIAI CẤP?
5. BIỆN CHỨNG DUY XẠO LUẬN (Trào phúng).
6. CÁC ẨN SỐ CHÁNH TRỊ TRONG TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP KIM DUNG, Thanh
Phƣơng Thƣ Quán, San Jose, Hoa Kỳ, 1986.
7. HÀN PHI TỬ: bản dịch ra Việt ngữ tác phẩm của Hàn Phi, nhà lý thuyết trứ danh của
học phái Pháp Gia Trung Quốc, (2 quyển), Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974.
8. LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT CHÁNH TRỊ, Cấp Tiến, Sài Gòn, 1970-1971.
9. ĐỀ TÀI NGƢỜI ƢU TÖ TRONG TƢ TƢỞNG CHÁNH TRỊ TRUNG QUỐC CỔ
THỜI, bản dịch Luận án Tiến sĩ viết bằng tiếng Pháp, Cấp Tiến, Sài Gòn, 1969.
10. Tên Họ Ngƣời Việt Nam. Mekong-Tỳnạn, California, USA
- Cùng viết với Gs Trần Minh Xuân (2 cuốn 11 và 12 trong danh sách này):
11. Hiệu đính và chú thích LỤC SÖC TRANH CÔNG. Đi tìm tác giả và dụng ý chánh trị
trong tác phẩm. Mekong-Tỳnạn, California, USA, 1991.
12. HỒ CHÍ MINH: TỘI PHẠM NHƠN QUYỀN VIỆT NAM. Mekong-Tỳnạn,
California, USA, 1992.
 Tiếng Pháp:
13. POUR UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE DÉFENSE DU MONDE LIBRE
CONTRE L'EXPANSION COMMUNISTE, Alliance Pour La Démocratie Au Vietnam,
Paris, 1985.
 Tiếng Anh:
14. THE LÊ CODE: LAW IN TRADITIONAL VIETNAM, bản dịch ra tiếng Anh và chú
thích bộ QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT, tục danh LUẬT HỒNG ĐỨC của nhà Lê (14281788), Ohio University Press, Hoa Kỳ, 1987 - cùng viết với Gs Tạ Văn Tài và Gs Trần
Văn Liêm 15. A NEW STRATEGY TO DEFEND THE FREE WORLD AGAINST COMMUNIST
EXPANSION, Alliance For Democracy In Vietnam, 1985.
16. PERESTROIKA OR THE REVENGE OF MARXISM OVER LENINISM, Việt
Publisher, Canada, 1990.
Cùng viết với Gs Stephen B. Young (2 cuốn 16 và 17 trong danh sách này)
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 114

17. UNDERSTANDING VIETNAM, do T.D.T. Thomason xuất bản, The Displaced
Persons Center Information Service, Bussum, The Netherlands.
18. THE TRADITION OF HUMAN RIGHTS IN CHINA AND VIETNAM, Yale
Southeast Asia Studies, The LẠC VIỆT Series, New Haven, CT, USA, 1990.
Bài Đăng Báo:
 Tiếng Việt:
- 1947-1990: Bài nhận định Tình Hình Thế Giới Trong Tháng Vừa Qua, cùng nhiều bài
báo về văn hóa & chánh trị Việt Nam trên nhiều tờ báo tiếng Việt ở trong và ngoài nƣớc,
nhƣ TỰ DO DÂN BẢN, ĐƢỜNG MỚI, MEKONG-TỲNẠN, SAIGON, THẰNG MÕ,
HỒN VIÊT, HƢỚNG VIỆT, DIỄN ĐÀN VIỆT NAM, CẤP TIẾN, DÂN QUYỀN, LỬA
THIÊNG, QUỐC PHÕNG, ĐUỐC VIỆT, THANH NIÊN...
 Tiếng Pháp:
- LA FRANCE ET LE VIETNAMIEN PARTISAN DE LA DÉMOCRATIE
LIBÉRALE, trong ĐƢỜNG MỚI, Pháp Quốc, số 4, 1985.
- LE CODE DES LÊ, nhận xét về bản dịch bộ luật nhà Lê ra tiếng Pháp của Ông
Deloustal và về niên biểu ấn hành của bộ luật này, trong BULLETIN DE L'ÉCOLE
FRANCAISE D'EXTRÊME ORIENT, Quyển LXVII, Pháp Quốc, 1980.
 Tiếng Anh:
- Cùng viết với Gs Tạ Văn Tài: THE VIETNAMESE LEGAL TEXTS, trong THE LAW
OF SOUTH-EAST ASIA, Quyển 1, THE PRE-MODERN TEXTS, do M.B. Hooker xuất
bản, Butterworth & Co, 1986.
- LIMITS ON STATE POWER IN TRADITIONAL CHINA AND VIETNAM, trong
THE VIETNAM FORUM, Ban Nghiên Cứu Đông Nam Á Châu của Đại Học Yale, Hoa
Kỳ, số 6, Hè-Thu 1985.
- THE MING CODE IN VIETNAMESE LEGAL HISTORY: ITS INFLUENCE ON
THE VIETNAMESE CODES AND OTHER LEGAL DOCUMENTS, trong MING
STUDIES, số 19, Thu 1984.
- ON THE PROCESS OF CODIFICATION OF THE NATIONAL DYNASTÝS PENAL
LAWS, trong THE VIETNAM FORUM, Ban Nghiên Cứu Đông Nam Á Châu của Đại
Học Yale, Hoa Kỳ, số 1, Đông-Xuân 1983.
- THE PENAL CODE OF VIETNAM'S LÊ DYNASTY, trong STATE AND LAW IN
EAST ASIA, để kỹ niệm ngày Ông Karl Bunger trí sĩ, do Dieter Eikemeier và Herber
Franke xuất bản, Otto Harrassowitz, Weisbaden, 1981.
Thuyết Trình:
· VAI TRÕ HỒ CHÍ MINH TRONG DIỄN TIẾN CỦA TÌNH TRẠNG NHƠN QUYỀN
TẠI VIỆT NAM, HỘI THẢO VỀ ĐỀ TÀI ―CON NGƢỜI VÀ DI SẢN CỦA HỒ CHÍ
MINH‖ tại Điện Luxembourg (Trụ sở Thƣợng Nghị Viện Pháp), trong 2 ngày 25 và
26-5-1990.
· CHÁNH SÁCH QUỐC PHÕNG CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM tại Đại Học Không
Quân Hoa Kỳ, Colorado Springs, ngày 11-4-1988.
· KINH NGHIỆM CỦA HOA KỲ TẠI VIỆT NAM, Đại Học Không Quân Hoa Kỳ,
Colorado Springs, ngày 12-4-1988.
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· CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NỀN AN NINH Á CHÂU tại Đại Học Monash,
Melbourne, Öc Đại Lợi, ngày 17-9-1987.
· LIÊN MINH LIÊN SÔ - CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NỀN AN NINH CỦA ĐÔNG
NAM Á CHÂU, Hội Thảo Bàn Tròn do Hội Đồng An Ninh Quốc Tế tổ chức ở Bangkok
từ ngày 6 đến 8-7-1986.
· TRẬN CHIẾN ĐẤU CUỐI CÙNG VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM:
1973-1975, Hội Thảo do Đại Học Glassboro tổ chức trong ngày 7 và 8-4-1986.
· VIỆT NAM DƢỚI ÁCH CỘNG SẢN, Hội Thảo tại Đại Học Harvard, ngày 23-111981, sau đƣợc Đại Học George Mason đăng trong bài nghiên cứu về VN.
· THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM VÀ CÁC NƢỚC ĐÔNG DƢƠNG VÀ GIẢI PHÁP
CHO CÁC VẤN ĐỀ DO CÁC NƢỚC ẤY GÂY RA, Đại Học Minnesota, 3-10-1981.
· NGUYÊN NHƠN VÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC MIỀN NAM VIỆT NAM SỤP ĐỔ
NĂM 1975, tại Đại Học Washington ở Seattle, 1980.
Giáo sƣ Nguyễn Ngọc Huy qua đời vào ngày 28-7-1990 tại Paris hƣởng thọ 66 tuổi,
mang lại tiếc thƣơng vô vàn cho mọi ngƣời mến mộ. Không những cho riêng ngƣời Việt,
mà ngay cho cả ngƣời ngoại quốc. Có lẻ lần đầu tiên một người Việt Nam qua đời, được
chính Tổng Thống Hoa Kỳ đương nhiệm - ông George Bush - chia buồn và lên tiếng ca
ngợi là một nhân vật tận tụy phụng sự cho dân tộc Việt với tấm gương sáng ngời cho thế
hệ mai sau (xem: Nhà Chí Sĩ Thời Đại: Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy / Câu Lạc Bộ Đằng
Phương xuất bản năm 2003 / trang 11).
II. Một hiện tƣợng hiếm có
Kể từ đó cứ đến độ giữa hè vào dịp cuối tháng bảy, ở quốc nội và tại hải ngoại; âm thầm
hoặc công khai đều có Lễ Tƣởng Niệm Cố Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc Huy. Nhƣ vậy, tính
đến nay đã gần 20 năm rồi. Một thời gian quá dài, để thử thách mức độ thực lòng thƣơng
nhớ của quần chúng, đến một nhà lãnh đạo đã nằm xuống. Sự ra đi vĩnh viễn của Giáo Sƣ
Huy vào ngày 28 tháng 7 năm 1990, xảy ra đúng vào lúc thế lực cộng sản đang trên đà
gục ngã tại Đông Âu. Bây giờ sau gần 2 thập niên, nhìn lại toàn bộ thấy tiếc nuối đã mất
một cơ hội hiếm có trong đời, để xoay chuyển dân chủ hóa đƣợc cho VN. Rỏ ràng lúc đó
không có yếu tố cấp lãnh đạo uy tín và sáng suốt; với tầm vóc cở Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc
Huy, nên không ai đƣa ra đƣợc kế hoạch hữu hiệu nào cả và để rồi tình thế thuận lợi vuột
mất đi.
III. Công trình sáng tác
Nhìn lại, Giáo Sƣ Huy để lại một công trình sáng tác đồ sộ, gồm hàng chục tác phẩm lẩy
lừng trải dài trên nhiều lãnh vực khác nhau. Điểm rất lạ là suốt đời Giáo Sƣ Huy hoạt
động tranh đấu, lãnh đạo đoàn thể, đấu trí chống chỏi các thế lực độc tài, rồi lại bị bịnh
ung thƣ kéo dài gần 10 năm, vậy mà vẫn có thể viết ra đƣợc quá nhiều những tác phẩm
độc đáo.
Vào ngày 4.8.1990 tại Austerlitz (Hoà Lan), Bác Sĩ Trần Ngọc Quang (Pháp) đã ca ngợi
kiến thức uyên bác, hầu nhƣ lãnh vực nào giáo sƣ Huy cũng thông suốt. Mà quả thực vậy,
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nhìn lại toàn bộ các tác phẩm của ông đã cho thấy rõ điều đó. Chỉ nội trong quyển ‗‗Quốc
Triều Hình Luật‘‘ dầy 263 trang đƣợc dẫn chứng 478 lần rút từ trên 100 quyển sách. Còn
quyển Perstroika (Anh, Pháp) dầy 497 trang với 639 dẫn chứng của trên 200 tác phẩm
ngoại quốc.
Có lẽ nhờ kiến thức uyên bác, trí nhớ hiếm có, lối làm việc đam mê khác thƣờng bất kể
không gian thời gian và nghị lực phi thƣờng, Giáo Sƣ Huy viết đƣợc nhiều tác phẩm bất
hủ nhƣ vậy. Ông còn rất nhiều dự định sáng tác, và khi ra đi ông còn để lại nhiều di cảo.
Trong những năm cuối cùng ông thƣờng tâm sự, nếu có thì giờ rảnh rỗi thì cứ mỗi tháng
có thể viết xong một tác phẩm. Mặc dù trách nhiệm đè nặng trên đôi vai gầy, ông đã cố
gắng viết đƣợc các tác phẩm giá trị đã liệt kê trong phần tiểu sử phía trên. Trong đó có 6
tác phẩm đƣợc coi là đắc ý nhứt:
Thơ Hồn Việt
Đây là tác phẩm đầu tay đƣợc Giáo sƣ Huy, qua thi hiệu Đằng Phƣơng trân quý và hãnh
diện nhứt. Bao gồm những bài thơ đầy lòng ái quốc, thể hiện rõ lý tƣởng của giáo sƣ
Huy, từ lúc thiếu thời dấn thân vào con đƣờng tranh đấu đến khi lìa đời. Những bài thơ
―Anh Hùng Vô Danh‖, "Ngày tang Yên Bái"... đã đƣợc chọn giảng dạy tại học đƣờng và
đã trở thành những vần thơ lịch sử nổi tiếng của Dân Tộc Việt.
Dân Tộc Sinh Tồn, Chủ Nghĩa Quốc Gia Khoa Học
Qua kinh nghiệm đau thƣơng, tổ chức bị phân tán khi lãnh tụ Trƣơng Tử Anh bị thất
tung, Giáo Sƣ Huy đã dụng tâm, suy nghĩ, điều chỉnh chủ thuyết lại để thâu nhận các
nguyên tắc tự do và dân chủ hợp hiến; phù hợp với tiến trình nhân loại. Ông đã dứt khoát
bác bỏ đƣờng lối lãnh tụ chế, vì nhận thấy sẽ đƣa đến thảm họa độc tài.
Ðề Tài Ngƣời Ƣu Tú Trong Tƣ Tƣởng Chánh Trị Trung Quốc Cổ Thời
Là luận án Tiến Sĩ của Giáo Sƣ Huy và đƣợc chấm xuất sắc nhứt trong niên khóa 19621963 tại Viện Ðại Học Paris.
Các Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung
Thoạt nhìn thì đây là quyển sách chỉ nhằm giải trí. Nhƣng thực sự Giáo Sƣ đã dụng tâm
lớn lao khi viết tác phẩm này. Ai cũng biết, nhờ hành văn kể chuyện đầy hấp dẫn và bố
cục kết cấu tinh vi, truyện kiếm hiệp của Kim Dung đã lôi cuốn cả hàng tỷ độc giả trên
thế giới. Ngay tại Việt Nam hầu nhƣ đa số đã có thời say mê kiếm hiệp Kim Dung. Vì
vậy lợi dụng qua đề tài hấp dẫn này Giáo Sƣ Huy muốn trình bày, giải thích lợi hại của
đƣờng lối chính trị (nhứt là tai hại của chủ trƣơng độc tài) và từ đó đƣa ra thông điệp
chính trị với đề nghị cụ thể, nhằm đạt đƣợc mục tiêu mang lại yên vui hạnh phúc cho
ngƣời dân. Tác phẩm này đƣợc ghi nhận bán chạy nhứt với xuất bản lần thứ tƣ tại Hoa
Kỳ, Pháp và Öc.
Quốc Triều Hình Luật
Ðây là bộ sách bách khoa bao gồm nhiều lãnh vực văn hóa lịch sử Việt Nam. Qua thời
gian dài nghiên cứu, Giáo Sƣ Huy khám phá ra ai là tác giả thực sự của Bộ Luật Hồng
Ðức và từ triều đại nào phát sinh tinh thần giáo điều, đã làm một dân tộc Việt Nam thông
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minh, can đảm, quật cƣờng nay phải chịu thảm cảnh đất nƣớc tan nát nghèo đói. Trong di
bút cuối cùng, đƣợc đọc tại Hòa Lan vào ngày 4 tháng 8 năm 1990, Giáo sƣ Nguyễn
Ngọc Huy ƣớc mong khi đất nƣớc đƣợc thanh bình, thì lập tức lui về quê nhà viết sách,
phân tích rõ ràng tại sao một dân tộc có lịch sử oai hùng mà lần lần lụn bại, đến nỗi nay
trở nên một trong vài quốc gia nghèo nhất thế giới.
Perestroika
Sự kiện lãnh tụ Liên Xô Gorbachev thay đổi chính sách làm đảo lộn tình hình thế giới.
Ðiều này đã dẫn tới cuộc cách mạng tại các xứ cộng sản Ðông Âu và chắc chắn sẽ làm
chủ nghĩa cộng sản độc tài, tan biến trong tƣơng lai để Việt Nam sẽ thoát khỏi gông cùm
cộng sản. Giáo Sƣ Huy đã phân tích tiên đoán rõ ràng trƣớc trong tác phẩm này. Theo lời
Gs Cao Thế Dung, đây là một tác phẩm rất quan trọng của Giáo Sƣ Huy qua 2 thứ tiếng
(Anh, Pháp), để góp vào diễn đàn tƣ tƣởng chánh trị quốc tế.
Một giai thoại hi hữu là bản thảo "Tên Họ Ngƣời Việt Nam", bị thất lạc lúc Giáo Sƣ Huy
qua đời và ai cũng tƣởng rằng bị mất luôn tài liệu quý giá này. Chúng tôi tiếc lắm, vì biết
rõ Giáo Sƣ Huy đã bỏ rất nhiều thì giờ nghiên cứu biên khảo tác phẩm này. Có lần Giáo
Sƣ nhờ chúng tôi tìm kiếm một số danh tánh của các nhân vật nổi tiếng, có ý nghĩa giải
thích đƣợc nguồn gốc tên họ xuất phát ở Âu Châu. Chúng tôi đã sƣu tầm và dịch ra gửi
đến cho Giáo Sƣ xử dụng. Bất ngờ gần 10 năm sau, có lẽ nhờ sự hiển linh của hƣơng hồn
Gs Huy, nên Tiến Sĩ Nguyễn Văn Trần (Paris) tình cờ có đƣợc bản thảo và giao lại nhà
xuất bản Mekong-Tỳ Nạn in phổ biến. Chúng tôi nhận đƣợc sách tặng và rất cảm động;
đọc thấy lại kỷ niệm năm xƣa qua những dẫn chứng với tên họ của các nhân vật nổi tiếng,
nhƣ Tổng Thống Freiherr von Weizsaecker, Nữ vô địch quần vợt Steffi Graf, Bộ Trƣởng
Nội Vụ Zimmerman, Nam vô địch bơi lội Michael Gross...
IV. Con Ngƣời Đằng Phƣơng, Nguyễn Ngọc Huy.
Tình Yêu Tổ Quốc.
Lớn lên với tâm tình nồng nhiệt cho quê hƣơng, năm 21 tuổi ông đã dứt khoát gia nhập
đảng cách mạng để tranh đấu tự do cho đất nƣớc. Từ đó cho đến hơi thở cuối cùng, con
ngƣời Nguyễn Ngọc Huy hiến dâng trọn vẹn cho Dân Tộc Việt Nam. Những vần thơ Hồn
Việt đầy rung động đã đƣợc ông gởi gắm vào tâm tình nồng nàn ấy. Vì tình yêu tổ quốc,
con ngƣời tài hoa lỗi lạc đó chọn một cuộc sống đạm bạc, đơn giản và đầy gian nan thử
thách. Ông đã đi rất nhiều nơi, xuất hiện biết bao nhiêu lần trên diễn đàn và hội nghị quốc
tế, để bênh vực chính nghĩa ngƣời Việt Tự Do.
Tình Yêu Gia Đình.
Trong buổi lễ ra mắt tập thơ Hồn Việt tại California (Hoa Kỳ), có thính giả hỏi về bài thơ
tặng bạn Ngọc Ðiệp phải chăng dành cho bạn gái. Giáo Sƣ Huy đã cho biết đó chỉ là
ngƣời bạn cùng tranh đấu. Với giọng thổn thức đẩm lệ, ông còn cho biết trong đời ông
chỉ có một tình yêu cho một ngƣời đàn bà duy nhứt. Ðó là ngƣời vợ (nhủ danh Dƣơng
Thị Thu) đã qua đời vào năm 1974 (tai nạn tại bải biển Vũng Tàu) và một tình yêu nữa là
cho Tổ Quốc Việt Nam mà thôi. Khi bà Huy qua đời, mặc dù lúc đó còn ở tuổi trung niên
đầy danh vọng và tài hoa, Giáo Sƣ Huy ở vậy nuôi con, tôn thờ hình ảnh ngƣời vợ hiền
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cho đến chết. Thật là trƣờng hợp hạn hữu. Đặc biệt hơn nữa, ông để lại ƣớc nguyện đƣợc
hỏa táng để sau này tro tàn mang về Việt Nam, thổ táng trộn cùng xƣơng cốt của ngƣời
vợ hiền năm xƣa.
Tình Nghĩa Thâm Sâu.
Một điểm nổi bật nhứt của Giáo Sƣ Huy là đƣợc mọi cộng sự viên kính nể và thƣơng yêu
thật sự. Thực là hiện tƣợng hiếm có trong thời đại đầy nhiễu nhƣơng và đổ vỡ này. Tiền
bạc, danh vọng, ông chả còn gì trong tay để lôi cuốn dẫn dụ ngƣời khác cả. Nhƣng rất
nhiều ngƣời đã hết lòng hết dạ hy sinh thời giờ, tiền bạc và hạnh phúc gia đình để đi theo
ông. Có nhiều chủ quan khác nhau, nhƣng chắc chắn một điều là họ đặt niềm tin thực sự
vào con ngƣời Nguyễn Ngọc Huy. Một con ngƣời chân thành không hề chủ trƣơng bá
đạo, đặt tình yêu Tổ Quốc lên trên hết và luôn luôn có tình nghĩa thâm sâu với các cộng
sự viên đồng hành.
Tấm Lòng Quảng Đại và Tận Tụy.
Hoạt động tích cực trong lảnh vực chính trị với nhiều tranh chấp va chạm, nhƣng dù
trong hoàn cảnh nào, Giáo Sƣ Nguyễn Ngọc Huy cũng luôn luôn giữ đƣợc nét mặt hòa
nhã, với nụ cƣời vui vẻ từ tấm lòng chân thành mà ra. Từ năm 1982 bị mắc bịnh ung thƣ,
tuy vậy ông cố gắng kiềm chế không để tâm tình nóng nảy bộc lộ. Cuối cùng, biết sức
mình sắp tàn, Giáo Sƣ Huy đã ráo riết làm việc không ngừng, chạy đua với tử thần để cố
ráng làm tròn trách nhiệm trƣớc tổ quốc. Di sản tƣ tƣởng của ông để lại bàng bạc trong
các tác phẩm. Giáo Sƣ Huy là ngƣời chủ trƣơng tự do dân chủ thực sự, quyết liệt chống
đƣờng lối lãnh tụ chế, độc tài (dù là loại độc tài yêu nƣớc mà các xứ chậm tiến thƣờng ca
ngợi). Ông đã đƣa ra bài học Bắc Mỹ và Nam Mỹ cũng đƣợc độc lập. Bắc Mỹ chọn con
đƣờng tự do dân chủ thực sự nên đã thành cƣờng quốc, dân chúng sống hạnh phúc ấm no.
Trong khi đó Nam Mỹ chủ trƣơng độc tài yêu nƣớc, rốt cuộc đến nay vẫn còn xảy ra đảo
chánh hỗn loạn chính trị, dân chúng sống trong áp bức bất công.
Ngoài ra ông âu lo nhiều về tinh thần giáo điều, đã thấm sâu vào huyết quản dân tộc Việt
Nam, đƣa đến nạn chia rẽ, kỳ thị (tôn giáo, địa phƣơng, chủng tộc...) làm đất nƣớc càng
ngày càng suy vong.
Tuy vậy, Giáo Sƣ Huy đặt rất nhiều hy vọng vào tƣơng lai, vì nọc độc đó đã phát hiện
đƣợc thì sẽ tuyệt trừ đƣợc. Ông đã từng tâm sự, tin chắc đất nƣớc Việt Nam mai này sẽ
đƣợc tự do dân chủ và thế hệ tƣơng lai sẽ tài giỏi hơn, xây dựng đƣợc một đất nƣớc ấm
no hơn thế hệ của ông.
Có lẽ đó chính là biểu tƣợng rõ ràng cho tinh thần Nguyễn Ngọc Huy, lúc nào cũng đầy
quyết tâm và lạc quan hƣớng về tƣơng lai dân tộc. Dù khen hay chê, phải khách quan
nhìn nhận trong cùng hoàn cảnh thời đại này, chƣa ai dám chắc làm đƣợc nhiều việc tốt
đẹp hơn ông. Một ngƣời Biên Hòa xứ Bƣởi đã dám sống tận tụy một tay chăm sóc mọi
việc lớn nhỏ, cho đến nỗi kiệt sức trút hơi thở cuối cùng. Thật khó tìm lại đƣợc một tấm
gƣơng tài đức vẹn toàn và cung cúc tận tụy hy sinh cho đại cuộc nhƣ vậy trong cõi đời
đầy nhiễu nhƣơng này.
Trần Nguyên
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NGUYỄN NGỌC HUY VẪN SỐNG
Ngƣời đã chết nhƣng tên Ngƣời vẫn sống
Là tấm gƣơng cho tôi mãi noi theo.
Những vần thơ, ôi tuyệt! Tuyệt làm sao!
Tập “Hồn Việt” với “Ngày Tang Yên Bái”
“Anh Hùng Vô Danh”, bài thơ bất tử
Viết cho tôi hay tất cả mọi ngƣời?
Một bài thơ thoang thoảng vẻ ngậm ngùi
Nhƣng hùng khí luôn căng tràn mạch sống.
Ngọn đuốc thắp lên cuộc đời, hành động
Nguyễn Ngọc Huy, một thi sĩ Đằng Phƣơng
Ý chân thành, không trau chuốt lời văn
Nhƣng có sức hút tôi vào tranh đấu.
Những vần thơ thuộc lòng thời thơ ấu
Vẫn âm vang nhƣ vừa học hôm qua
Đoạn đầu đài, liệt sĩ thứ mƣời ba
Đầu rơi rụng, máu tuôn dòng bất khuất.
Nguyễn Ngọc Huy một mẫu ngƣời yêu nƣớc
Và thƣơng dân đến hơi thở cuối cùng.
Viết về Ông, tôi khóc cạn lệ lòng
Thƣơng biết mấy một ngƣời vì dân tộc.
Cả cuộc đời hy sinh cho đất nƣớc
Phút lâm chung còn… vẫn tự trách mình
“Không phụng sự giang san nhƣ ý nguyện”(1)
Tôi hãnh diện về Ông, ngƣời Biên Trấn
Một anh hùng vùng đất quận Tân Uyên.
Thế Nhân
(28-7-2006)
Cƣớc chú:
(1) thơ của Đằng Phƣơng Nguyễn Ngọc Huy
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HÌNH ẢNH BIÊN HÕA

Đài Kỷ Niệm

Cổng Phi Trƣờng

Trƣờng Mỹ Nghệ Biên Hòa

Núi Bửu Long

iệ n

Đình Tân Lân

Núi Châu Thới

Cầu Mát

Cầu Gành
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HÌNH ẢNH BIÊN HÕA NGÀY XƢA

Trƣờng Tiểu Học Nguyễn Du (1952)

Trƣờng Trung Học Ngô Quyền

Giáo xứ Tân Mai

Ấp Vĩnh Cữu, Công Thanh

Ấp Bàu Cá, Trảng Bom

Quận Đức Tu

Rạp Hát Biên Hùng

Xã An Hòa Hƣng
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DÌ DẦN
Mãi đến năm 14 tuổi, tôi mới biết rằng
mình có một dì Öt khá giả, khá đẹp và
khá…nghiêm khắc. Chị em tôi thƣờng
gọi là dì Öt chứ tên thật của dì là Dần.
Mẹ tôi có ba chị em và mồ côi từ nhỏ.
Tên của ba chị em đƣợc đặt theo tuổi của
mỗi ngƣời. Mẹ tên Hợi, dì kế tên Tý và
dì Öt tên Dần. Nhƣng dì không thích ai
gọi dì bằng cái tên này cả. Đám trẻ con
chúng tôi lỡ gọi tên tộc của dì sẽ bị trách
mắng và cho là ―hỗn‖. Còn ngƣời lớn thì
đã có một cái tên gọi dành cho dì đi kèm
với tên cửa tiệm của dì nghe thanh lịch
hơn nhiều: cô Öt Đông Thành. Mẹ tôi
nói ngày xƣa, con nhà nghèo ít có ai
đƣợc mang tên đẹp, phần cho dễ nhớ
phần để dễ nuôi không bị ―ông bà‖ quở
phạt nên cứ lấy tên của 12 con giáp hoặc
lấy tên nào xấu xấu đặt cho con là…
chắc ăn nhất. Đứa nhỏ sẽ ăn no, chóng
lớn và khỏe mạnh cùi cụi. Những năm
tuổi thơ trƣớc đó của tôi, ít thấy dì xuất
hiện, dù dì ở cùng tỉnh, không biết vì lúc
đó tôi còn quá nhỏ nên quên hay vì công
việc làm ăn, dì ít tới lui nên tôi không
để ý.
Mẹ tôi mỗi khi nhắc đến dì Öt vẫn
thƣờng hay nói: ―Đàn bà tuổi Dần ―cao
số‖ lắm, tính tình lại khó khăn, dữ dằn
nữa, nên cũng khó lấy chồng vì mạng
Cọp mà, dì Öt tụi bây cũng vậy‖. Nhà tôi
có đứa em trai cũng tuổi Dần nhƣng mẹ
tôi lại không lo vì cho rằng con trai tuổi
Dần (con Cọp) cũng nhƣ tuổi Thìn (con
Rồng) là tốt lắm. Chắc nhờ vậy mà gia
đình tôi có đủ cả hai ông Cọp và
Rồng chăng?
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Làm đàn bà cũng khổ, không phải chỉ
riêng mẹ tôi nói vậy mà thiên hạ ai cũng
cho rằng: ―Đàn bà tuổi Dần, mạng lớn,
khắc chồng, hai ba đời chồng chứ chẳng
chơi.‖ hoặc ―Ƣng mấy ngƣời tuổi Dần dễ
chết yểu lắm‖. Cho nên đàn bà con gái ai
lỡ tuổi Dần cứ phải dấu tuổi thật của
mình nếu không muốn bị… ế ẩm.
Trong khi đó, đàn ông tuổi Dần lại đƣợc
quí, quí lắm, sau này chắc sẽ phải làm
quan to, đứng đầu thiên hạ, bởi con cọp
là chúa tể sơn lâm mà... Ngày xƣa, khi
vũ trụ còn huyền bí, con ngƣời chƣa
chinh phục đƣợc thiên nhiên, bắt thiên
nhiên phải phục vụ mình nhƣ ngày nay,
ngƣời ta không dám kêu Cọp bằng con
mà phải kêu bằng ông, thậm chí, còn lập
đền, lập miếu thờ cọp nữa kìa.
Dì Öt là một phụ nữ có nhan sắc, sống
một mình lại siêng năng làm việc nên ở
tuổi ba mƣơi dì đã có nhà, có tiệm và
nhiều bạn bè quen biết. Không rõ có phải
cái tuổi Dần nó vận vào ngƣời đã tạo cho
dì một tính khí cứng rắn, đôi khi quá
―ƣơng ngạnh‖ (nói theo lời của mẹ tôi)
hay không, nhƣng thật tình mà nói, dì rất
hiếm khi chịu thua hoặc nhƣợng bộ ai
trong những cuộc tranh cãi hay quyết
định điều gì, trong công việc làm ăn hoặc
ngay cả trong vấn đề tình cảm. Tôi nhớ
lần đầu tiên gặp và biết rằng mình có
một bà dì khá đặc biệt trong một hoàn
cảnh thật hi hữu: Đi cùng mẹ vào thăm
dì trong… bót cảnh sát. Ngƣời ta bảo dì
bị bắt giữ vì đã nổi ghen, xông tới gây gỗ
và xô xát với ngƣời bạn trai của dì khi
bắt gặp ngƣời này đang đi với một phụ
nữ khác. Kết quả là ngƣời đàn ông phải
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vào nhà thƣơng vì bị đứt một bên tai và
dì vào bót cảnh sát với một vết thƣơng
trên trán. Sau chuyện đó, trái tim dì…
hóa đá với ―bọn đàn ông‖ mà dì cho rằng
toàn là thứ giả dối, lừa đảo, bạc tình…
Hơn hai tuần cùng mẹ đi thăm nuôi, tôi
đã quen với gƣơng mặt lạnh, ít cƣời, đôi
môi thƣờng mím chặt, chỉ có đôi mắt đen
to và hàng mi rậm dài là sinh động của
dì. Dì có vẻ cảm động khi thấy mẹ con
tôi ngày nào cũng xách cơm vào thăm
nên sau khi đƣợc trở về nhà, dì bắt đầu
lui tới nhà tôi thƣờng hơn, thỉnh thoảng
mua quà bánh cho chị em tôi nữa, khiến
chúng tôi rất vui mừng khi thấy bóng dì
xuất hiện.
Dì khá đẹp và là chủ một cửa tiệm may
lớn ở ngoài chợ nên cũng rất theo thời
trang. Mỗi khi đến tiệm dì, tôi thích
ngắm tấm hình bán thân thật to của dì
treo trên tƣờng, dì đứng nghiêng ngƣời,
mặc áo dài màu xanh rêu, có kết những
chiếc lá nho nhỏ bằng vải silk màu nhũ
vàng, tay tựa hờ sau gáy, mắt ngƣớc nhìn
về phía xa xăm trông chẳng khác gì hình
các tài tử đóng phim. Tấm hình này, mỗi
khi nhìn thấy, lòng ái mộ của tôi đối với
dì lại càng nhiều hơn. Tết năm đó, dì dắt
tôi lên Sài Gòn mua vải đặt cắt may một
bộ ―đồ tây‖ theo mẫu trong catalogue
đàng hoàng khiến con bé mới 14 tuổi lần
đầu đƣợc diện nhƣ Tây cứ đứng ngẩn
ngơ trƣớc bộ áo lịch sự, sang trọng mà
tƣởng nhƣ ngƣời trong mộng. Mẹ tôi
trách: ―Nó còn lớn nữa, mày may làm chi
ba cái đồ mắc tiền‖, dì gạt ngang: ―Chị
để tui lo, mốt bây giờ là phải mặc nhƣ
vậy đó‖. Rồi dì mua thêm một bộ áo tắm
nói là để dành cho tôi có dịp sẽ đi Vũng
Tàu chơi với dì. Tôi vui mừng và nghĩ
mình thật là may mắn. Cho đến hôm dì
rủ đi Vũng Tàu thì tôi mới thấy ―thần
tƣợng‖ dì Öt của mình rạn nứt. Hôm đó,
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tôi bị đau bụng và đang lo chuẩn bị học
bài thi lục cá nguyệt nên nói với dì là
không đi đƣợc. Không ngờ, dì nổi giận
đùng đùng mắng cho tôi một trận và đòi
tôi phải trả lại bộ áo tắm ―Không đi thì
để tao cho ngƣời khác‖. Tôi vừa ngạc
nhiên vừa… đau khổ, xin dì là để dành
lần sau con đi, nhƣng dì nhất định không
đổi ý. Tôi đành trả áo lại cho dì mà
lòng…ấm ức không thể tả. Dì giận tôi cả
tháng và nói sẽ không cho tôi đi đâu với
dì nữa. Tính dì là nhƣ vậy đó, khi vui thì
làm gì, nói gì cũng đƣợc nhƣng ai làm
nghịch ý hoặc làm dì thất vọng thì dì nhớ
và nhắc đi nhắc lại… cả đời. Nhiều lúc
thấy mẹ dù là chị lớn nhƣng vẫn luôn
chịu ―lép vế‖ trƣớc cô em tuổi Dần của
mình.
Dì không lập gia đình, sống cả đời thanh
xuân của dì với cửa tiệm may. Suốt ngày
ở tiệm, về tới nhà dì lại tiếp tục quần
quật một mình dọn dẹp, nhất định không
thuê mƣớn một ngƣời nào phụ giúp vì
không tin ai và cũng không thấy ai làm
vừa ý dì. Đôi khi mẹ tôi gợi ý dì Öt nên
nhận một đứa con nuôi hoặc một đứa
cháu, con của dì Tý (dì cũng đông con
nhƣ mẹ tôi nhƣng nghèo và chật vật hơn)
về ở chung để có ngƣời hủ hỉ, chăm sóc
khi đau yếu nhƣng dì Öt cũng gạt đi và
nói: ―Tui sống một mình quen rồi‖. Tính
dì rất cẩn thận, cửa nhà dì ngoài lớp cửa
gỗ, còn có thêm một lần cửa sắt bên
trong. Dì luôn tự tin và cho rằng dì có
thể đƣơng đầu với mọi tình huống mà
không cần bóng một ngƣời đàn ông nào.
Cho đến một hôm, dì bị cƣớp giả dạng là
nhân viên công ty điện lực xin vào nhà
để ghi số đồng hồ điện hàng tháng, thấy
dì một mình ở nhà nên đâm vào cổ dì
một nhát và bỏ đi sau khi không tìm
đƣợc tiền bạc gì trong nhà và tƣởng dì đã
chết. May là lần đó dì thoát nạn trong
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đƣờng tơ kẽ tóc nhờ mũi dao chỉ lệch
một chút về phía bên trái yết hầu nên khi
đƣa vào bệnh viện đã kịp thời cứu đƣợc.
Mẹ con tôi vào nhà thƣơng thăm nuôi
cho đến khi sức khoẻ tạm ổn, dì trở về
nhà, tôi lại đƣợc cử vào ngũ với dì mỗi
tối để săn sóc và trông chừng nhà cho dì.
Mấy tuần đầu tôi rất sợ vì cái không khí
im vắng, lạnh lẽo ở nhà dì khác hẳn với
bầu không khí lúc nào cũng nhộn nhịp,
đông đúc ở gia đình tôi, tôi chỉ biết tự an
ủi là mình chỉ ở vào buổi tối trong một
khoảng thời gian ngắn nữa mà thôi.
Nhƣng không ngờ, tôi ―đến rồi đi‖ với dì
nhƣ vậy cũng gần nửa năm trời cho tới
lúc dì chịu cầm chiếc nhẫn xoàn của má
tôi đƣa để đổi mấy cây vàng cho tôi và
đứa em trai vƣợt biên.

Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ dì đã
quá tuổi ―thất thập cổ lai hy‖, vẫn mạnh
khỏe, vẫn sống một mình và mở cửa
hàng tạp hóa ngay tại nhà để buôn bán
cho vui tuổi già, nghe nói lớn tuổi, dì đã
bớt khó tính đi nhƣng vẫn không chịu ở
chung hoặc gần đứa cháu nào cả.
Bây giờ, sống cách xa dì hơn nửa vòng
trái đất nhƣng mỗi khi nghe nói đến tuổi
Dần và những hệ lụy của tuổi này là tôi
nhớ ngay đến dì và những kỷ niệm đã có
với dì lúc còn ở quê nhà mà tự hỏi:
không biết có phải những ngƣời đàn bà
tuổi Dần đều có cùng số phận nhƣ dì
Dần của tôi: cao số, cứng cỏi, khó khăn
và suốt đời đơn độc?
Võ thị NgọcDung
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Thơ Hà Thu Thủy

Em đi trên cánh đồng hƣơng nắng ngát
Gió mùa xuân vỗ cánh khẽ rì rào
Trên vòm cây đàn chim buông tiếng hát
Đón chào em hay chào Tết xôn xao
Mây trắng ơi đang bay về đâu đó
Cho em gửi lời từ biệt mùa Đông
Sƣơng mai vấn vƣơng trên đầu ngọn cỏ
Nhƣ vẫn còn lƣu luyến chút đông phong

Chiều cuối năm con tàu qua ga vắng
Buông tiếng còi náo động cả hoàng hôn
Chỉ đêm nay là ngày mai Nguyên Đán
Thƣơng tàu còn rong ruổi chốn xa xôi

Dăm nụ mai xanh xanh màu ngọc bích
Dáng gầy khô mà dòng nhựa tràn đầy
Thật dễ thƣơng xinh xinh nhành lộc biếc
Ngỡ là hoa bƣớm nghiêng cánh vờn bay

Đêm giao thừa tàu tới ga nào nhỉ?
Có dừng lại không hay vẫn miệt mài?
Phút thiêng liêng cả biển trời sông núi
Nghe tiếng còi tàu lảnh lót vang xa

Đôi cánh mùa xuân chở đầy nắng ấm
Nên hoa mai hoa cúc rực rỡ vàng
Chỉ còn áo của em và mây trắng
Nhờ gió đùa nên nắng chỉ mơn man.

Tàu đi dọc suốt dặm dài tổ quốc
Tết nơi nào cũng ngào ngạt nhƣ nhau
Nàng Xuân bay bằng dịu dàng cánh mỏng
Ban tặng muôn nơi rực rỡ sắc màu.
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TỨ LINH NGỦ QUẢ TRONG NGÀY TẾT
Đất nƣớc ta thuộc ―nền văn minh lúa nƣớc‖, mọi sinh hoạt, tâm tƣ tình cảm của ngƣời
nông dân từ xƣa đều lệ thuộc vào thiên nhiên, mùa màng. Hàng năm, khi làm mùa, ngƣời dân
dốc toàn sức lực ―đấu vật‖ với ruộng đồng thiên nhiên, cầu cho mƣa thuận gió hòa, mùa màng
không thất bát.
Tết Nguyên Đán đƣợc tổ chức khi mùa màng đã chấm dứt, chuẩn bị vào năm mới.
Nguyên có nghĩa là mới, là khởi đầu. Đán là buổi sáng sớm. Nguyên Đán là buổi sáng bắt đầu
cho giai đoạn mới. Ngoài dịp để nghỉ ngơi vui chơi, thăm viếng họ hàng, bạn bè... Tết Nguyên
Đán còn là dịp để trả ơn Trời Đất, tƣởng nhớ Tổ Tiên. Đó chính là Đạo. Đạo của ngƣời Việt
Nam trƣớc hết là đạo thờ Trời Đất, Ông Bà, Tổ Tiên. ―Vũ trung tùy bút‖ của Phạm Đình Hồ thời
Lê viết ―Con cháu dân Việt bất kể theo nguồn gốc tín ngƣỡng dị đoan nào đều lấy việc kính tổ
tiên, cha mẹ làm điều hệ trọng‖. Xuất phát từ lòng ngƣỡng kính hiếu vọng ấy, mỗi năm khi Tết
đến ngƣời Việt Nam bầy phẩm vật trên bàn thờ gia tiên, bàn ―Ông Thiên‖ ngoài trời, hƣơng khói
tỏ lòng thành kính cúng dâng Trời Đất, mời hƣơng hồn Ông Bà về sum họp vui vẻ cùng con
cháu. Để việc cúng tế ngƣỡng vọng có ý nghĩa ―trực quan‖, theo triết học nhân sinh ngƣời Việt
Nam thể hiện các hình tƣợng bằng những phẩm vật do chính sức lao động của mình làm ra.
Ngƣời nông dân Việt Nam quan niệm 4 con vật huyền thoại trong bộ ―tứ linh‖ là biểu trƣng của
Chân, Thiện, Mỹ không thể vắng mặt trong các dịp giỗ quảy, cƣới xin, lễ Tết. Ngoài hình vẽ,
tƣợng ngày Tết có nơi ngƣời dân lấy hoa quả kết thành hình Long, Lân, Qui, Phƣợng rất đẹp.
―Tứ Linh‖ mang tính hình tƣợng, ngũ quả thể hiện "lòng thành vật thực". Theo Alexandre
de Rhodes trong khảo cứu tiếng Việt và văn hóa Đông Dƣơng từ cuối thế kỷ 19, dân Việt khác
với dân tộc khác ở phƣơng Đông nhƣ là Mã Lai, Khmer, Trung Hoa… ít tế sống các con vật để
dâng hiến tuởng nhớ gia tiên vào mỗi dịp lễ Tết hàng năm. Từ đời Văn Lang, ngƣời Việt đã cúng
Trời Đất, Tổ Tiên của mình bằng những phẩm vật do mình làm từ ngũ cốc nhƣ bánh chƣng, bánh
dầy và hoa quả. Có ngƣời còn cho rằng về hình thức, mâm ngũ quả tƣợng trƣng cho bàn tay năm
ngón, biểu thị công sức lao động. Thuyết khác lại cho rằng ngũ (con số 5) là dựa theo thuyết ngũ
hành của Triết học Trung quốc, quan hệ chặt chẽ với nhân sinh vũ trụ. Năm thứ trái cây của mâm
ngũ quả là tƣợng trƣng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nhƣ trong triết thuyết ngũ hành. Đơn
giản hơn, ngƣời ta còn nói ngũ quả là tinh hoa của Trời Đất ban cho con ngƣời, nó khái quát một
quan niệm sống về ý thức ―ăn quả nhớ kẻ trồng cây‖, trân trọng sức lao động làm ra.
Với ngƣời dân Việt Nam, ngũ quả là sản vật do mình làm ra dâng lên Trời Đất, Ông Bà
cùng hƣởng với con cháu để tỏ lòng thành kính, tƣởng nhớ công ơn. Cùng với ý nghĩa trên, mâm
ngũ quả còn là vật biểu trƣng bầy tỏ ƣớc vọng với Trời Đất rằng cầu mong đƣợc sung túc vừa đủ
xài qua tên gọi của năm loại trái cây trong mâm ngũ quả: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. Dù
có xuất phát từ đâu thì mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên ngày Tết đều biểu thị sự ngƣỡng vọng,
biết ơn trong tâm hồn ngƣời Việt Nam với Trời Đất, Tổ Tiên và một hoài bão về sự ấm no. Đó là
một truyền thống cao đẹp, một thứ Đạo cao quý đã có từ ngàn xƣa của dân tộc Việt – con Rồng
cháu Tiên – ―ăn quả nhớ kẻ trồng cây‖.
Vĩnh Cữu
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HỔ QUYỀN - TRIỀU NGUYỄN
Huyền Sâm – Houston
Năm nay là năm Dần, ngài Hổ lên ngôi! Đƣợc Cô Bùi Lan – Ngô Quyền cho đề tài
viết về Cọp, định mƣợn bài ―Hổ Nhớ Rừng‖ của Thế Lữ, tả thêm dây mơ rễ má
cho có bài nhƣng khổ nỗi, cô Lan nhà tôi ngồi trƣớc computer mà ngâm tới đọc lui
bài con Hổ mãi:
―Ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài trong ngày tháng dần qua…‖*
làm cho mấy đứa cháu của cô, tuổi đời đã trên sáu mƣơi bó, theo thời gian cũng
quên đầu quên đuôi, nghe cô ngâm nga mãi cũng nhớ lại thuộc lòng thì mần răng
mà tôi copy bài ni đăng báo đây, hỉ?
Thôi đành lần tìm trang sử nhà Nguyễn của nƣớc Việt Nam ta, viết lại cho các vị
xem bút tích các sử gia đã có công ghi chép để sau nầy hậu duệ con cháu ta có dịp
đọc và hiểu thêm vậy.
Vào đề, hỉ?
CHUYỆN HỔ QUYỀN.
Xa xƣa, vào thời đại đế Cesar, đã tổ chức những trận tiêu khiển với những ngƣời
giác đấu (gladiateur), những trận giữa ngƣời và ngƣời hoặc ngƣời và thú dữ.
Những trận đấu ác liệt này ngày nay đƣợc các đạo diễn điện ảnh quay thành phim,
chúng ta xem mới thấu hiểu các cuộc chơi của ngƣời xƣa.
Và các vị có biết chăng, Việt Nam ta vào những năm 1558-1775 ở Phú Xuân, là
Huế ngày nay, cũng đã diễn ra các cuộc đấu tử chiến giữa cọp và voi gọi là Hổ
Quyền. Những trận đấu tổ chức ở Cồn Hến, Cồn Dã Viên trên bãi đất trống trƣớc
Kinh Thành, gần sông Hƣơng. Một ngƣời Pháp tên Pierre Poivre, có nhắc lại vào
năm 1750 chúa Nguyễn Phúc Khoát cùng các quan trong triều di chuyển trên mƣời
hai chiếc thuyền lớn đến dự trận đấu nầy: Bốn mƣơi con voi giết chết mƣời tám
con cọp.
Đến đời Gia Long (1802- 1819), các trận đấu đƣợc tổ chức bên bờ Bắc sông
Hƣơng, trƣớc kinh thành Huế. Michel Chaigneau có viết về một trận đấu voi, cọp
trong cuốn ―Souvenirs de Huế‖.
Vì đã có lần trƣớc trận đấu cọp sẩy dây buộc, gây nguy hiểm cho ngƣời xem nên
vua Minh Mạng đã cho xây đấu trƣờng Hổ Quyền tại chân đồi Long Thọ năm
1830. Năm Minh Mạng thứ mƣời một, Hổ Quyền đƣợc xây dựng bằng gạch vồ, đá
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và vôi trộn với mật, rất kiên cố, chắc chắn nên công trình nầy đã trải qua một thế
kỷ rƣỡi mà vẫn còn tồn tại nguyên vẹn .
Hổ Quyền hình tròn, gồm có hai vòng, tƣờng cao năm thƣớc tám mƣơi (5.80m)
bên trong và bốn thƣớc bảy mƣơi lăm (4.75m) phía ngoài; chiều dày chung bốn
thƣớc (4m) ở đỉnh và năm thƣớc (5m) ở đáy. Lòng chảo ở giữa đƣờng kính, bốn
mƣơi bốn thƣớc (44m), chu vi một trăm bốn mƣơi thƣớc (140m). Khán đài vua
ngồi quay về hƣớng Nam.
Địa điểm xây Hổ Trƣờng nầy là thành Phật Thệ cũ, kinh đô ngƣời Champa; dụng ý
của vua Minh Mạng biểu thị uy quyền của triều đình trên đất của ngƣời ―Lâm Ấp‖.

Hổ Trƣờng còn tồn tại đến ngày nay
Voi: Biểu hiệu của sức mạnh vƣơng quyền. Triều Nguyễn rất coi trọng voi trong
chiến trận, một loài thú có ích trong xã hội.
Cọp: Thú của rừng xanh, giết hại gia súc, đe dọa mạng sống ngƣời dân.
Cuộc chiến giữa voi và cọp, voi đƣợc sự hỗ trợ thêm để hạ cọp; voi luôn chiến
thắng, tƣợng trƣng sức mạnh của uy quyền. Trận đấu giữa voi và cọp đƣợc tổ chức
hàng năm nhƣng tùy sở thích của từng vị vua.
Hổ Quyền cũng tạo cơ hội luyện tập cho voi dũng cảm quen với chiến trƣờng để
ra trận.
Đến đời vua Thành Thái, năm 1904, Hổ Quyền chấm dứt.
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Các vị xem lịch sử, trào Nguyễn trọng Voi hơn Cọp. Ngày nay Cọp chiếm ngôi cao
với lý do: cái gì trên ngƣời của Cọp cũng đều đƣợc coi quý giá hết, nhất là toa
thuốc Minh Mạng. Phổ biến cho dân gian với câu bất hủ ―Nhất dạ lục giao sinh
ngũ tử‖, thƣơng hiệu mang tên ―Rƣợu Minh Mạng‖. Với số lƣợng sanh con, 142
Hoàng Tử và 64 Hoàng Nữ, nhƣng trong toa thuốc nầy nếu không có Cao Hổ Cốt
thì chắc gì Ngài có đầy khí chất của một nam tính trọn vẹn đƣợc.
Cọp đƣợc xếp loại vật hiếm, sắp tuyệt chủng trong vài năm nữa nếu loài ngƣời cứ
săn bắn nấu Cao Hổ Cốt, con cháu ta chắc chỉ còn ngắm cọp qua hình ảnh
sách báo.
Thôi thì các chàng tìm nàng mô tuổi Dần hay nũng nịu, gầm gừ, dấu dƣới bàn tay
vuốt nhọn bọc nhung êm ả của nàng Cọp, miễn rằng hạnh phúc vui vẻ bên nhau.
Cũng quá đủ khi mỗi ngày đƣợc nhìn ngắm Nàng Hổ của ta vậy!
Bài Hổ Quyền ―cọp dê‖ (copier) lịch sử triều Nguyễn đến đây là hết.
Năm Canh Dần, kính chúc các vị - Vạn Sự Kiết Tƣờng - Sức Khoẻ Tráng Kiện.

*Nhớ Rừng
Gặm một nỗi căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua
Khinh lũ ngƣời kia ngạo mạn, ngẩn ngơ
Giƣơng mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi,
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tƣ lự.
Ta sống mãi trong tình thƣơng nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xƣa
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trƣờng ca dữ dội,
Ta bƣớc chân lên, dõng dạc, đƣờng hoàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi,
Ta biết ta chúa tể muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mƣa chuyển bốn phƣơng ngàn,
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Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tƣng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng,
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thƣờng, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nƣớc đen giả suối, chẳng thông giòng
Len dƣới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chƣớc vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nƣớc non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xƣa
Nơi ta không còn đƣợc thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đƣơng theo giấc mộng ngàn to lớn,
Để hồn ta phảng phất đƣợc gần ngƣời,
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Thế Lữ - 1936
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Gia chánh:
BÒ CUỘN NHÂN XỐT VANG
Vật liệu:
-

300g thịt bò mềm
100g giò sống.
100 g thịt heo xay.
Hành tây, tỏi băm nhỏ.
3 muỗng xốt cà chua
200 ml rƣợu vang đỏ
muối, tiêu, đƣờng, xì dầu, dầu ăn.

Cách làm:
Thịt bò cắt miếng mỏng, bản to ƣớp thịt
với hành tỏi, xì dầu, dầu ăn.
Giò sống, thịt băm trộn chung với hành,
tỏi, muối, tiêu, đƣờng.
Trải thịt bò ra khay, cho nhân vào cuộn
lại chiên vàng. Cho vào nồi, cho xốt cà chua
vào, nêm xì dầu, đƣờng; nấu sôi khoảng 5 phút,
cho vào ½ rƣợu vang, giảm nhỏ lửa cho đến khi
thịt mềm, vớt thịt ra để nguội, cắt khoanh. Cho
nốt rƣợu vang vào nấu sôi.
Xếp thịt ra đĩa, chan nƣớc xốt, rắc hành
tây cắt lát và ngò. Dùng nóng với bánh mì.

*********************************************************
Thơ:

Hoa Thiên Lý

―Nhà tôi ở cuối thôn Đoài
Có giàn hoa lý có ngƣờì tôi thƣơng‖
Hoa nở rộ một màu xanh mƣớt
Hải Đƣờng thì nấu với thịt tôm
Thêm chút bắp non, măng rau các loại
Nêm nếm tiêu hành nƣớc mắm vừa ăn
Ngày chay nấm, đậu thay tôm
Muối rang thay ruốc, ngọt ngào kém chi?
Hƣơng thơm ngọt lịm bờ môi
Tình yêu chan chứa ngất lòng anh ơi
Cũng bởi yêu nên mời canh Thiên Lý
Buổi Hạ về cơn nắng vàng hoe
Nhận chút tình trong tô canh ngọt
Đủ để lòng thƣơng nhớ anh hơn

Thơ:

Gỏi Hoa Sứ

Quê tôi bên mái đình rêu phủ
Hoa sứ nở vàng trải lối đi
Có ai nghĩ tới loài hoa ấy
Một món lạ ngon nhắm rƣợu nồng
Hoa tƣơi chờ nƣớc sôi năm phút
Rửa lại xoa tay sạch phấn vàng
Dùng khăn ép lại hoa khô ráo
Luộc chín da heo khế sợi dài
Tỏi đƣờng dấm ớt cùng chanh nƣớc
Đậu phộng mè rang giã ngát hƣơng
Hành khô lát mỏng phi vàng rụm
Một nhúm rắc lên tỏa ngọt ngào
Hƣơng thơm vị béo còn vƣơng mãi
Gỏi Sứ thơ thiền đợi khách tao.
NY

Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Trang 132

Sưu tầm Bùi Thị Ngọc Lan
Các cách chữa bệnh sau đây đã đƣợc trong gia đình tôi và các bạn hữu sử dụng có kết quả
tốt. Tôi xin chia xẻ với quý vị để tùy cơ xử dụng.
1. Vọp bẻ lúc ngủ:
- Để 2-3 cục xà bông dƣới tấm trải giƣờng ngay dƣới chân bị vọp bẻ.
- Hoặc mang vớ cao, để 1 cục xà bông dẹp (thứ ở hotel) trong vớ ngay chỗ bị vọp bẻ, sẽ hết
ngay.
2. Phỏng:
- Lấy lá Nha đam ( alo vera), bỏ vỏ đắp lên chỗ phỏng.
3. Ăn không tiêu, khó chịu:
- 1 muỗng cà phê, gừng (mứt gừng) trộn chung ½ cup nƣớc ấm rồi uống.
4. Đau cổ, lở miệng:
- Ngậm dầu mè buổi sáng 15 phút.
5. Suyễn:
- Uống trong 3 ngày.
- 3 trái chùm kết ( bồ kết), nƣớng vàng cà nhuyễn thành bột, để riêng.
- ½ hoặc 1 cup nƣớc cháo, 9 lát gừng. Nƣớc cháo và gừng xay chung cho nhuyễn để riêng
trong tủ lạnh. Buổi sáng bụng đói, hòa tan 1/3 bột chùm kết với 1/3 nƣớc cháo hâm ấm
uống. Nếu khó uống thì để bột lắng xuống, rồi uống.
6. Táo bón:
- 1 muỗng cà phê lá tử diệp, mua ở tiệm thuốc Bắc (chừng 1 đô) pha với ½ cup nƣớc sôi, để
nguội uống buổi tối, uống nhƣ uống trà, bỏ lá. Lá Tử diệp nhƣ lá me. Nếu 1 muỗng cà
phê không đi đƣợc thì thêm ¼ muỗng nữa.
7. Ngừa bệnh bằng cách uống nƣớc trái cây và rau cải mỗi ngày:
- Dùng máy juice extractor 12 oz-16oz, mỗi sáng, uống lúc bụng đói, 45 phút sau ăn sáng,
xay nƣớc ra uống liền tốt nhứt. Nƣớc rau cải nầy vừa ngừa bệnh, vừa làm cho làn da
mịn màng:
- 3 bẹ Celery, 3 cà rốt (củ vừa vừa) , ½ trái dƣa chuột lớn, 10 green bean, 1 củ dền đỏ, 1-2
apple xanh, ½ trái khổ qua nếu thích.
8. Ngừa cảm cúm:
- Củ hành tây còn vỏ, để trong mỗi phòng 3-4 củ hành tây (Phƣơng Trƣơng sƣu tầm).
9. Muốn sống vui:
- Hãy dập tắt những "cục lửa giận hờn" đang đốt cháy trong lòng ta.
Kính chúc quí vị một năm mới vui khoẻ.
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Xuân Viễn Xứ
Bỗng chợt thoáng bên năm dài tháng rộng
Gió vi vu trong buổi sáng đầu niên
Cà phê đắng đượm hương tình Viễn Xứ
Không gian buồn cho kiếp sống Tha Hương
Cho tôi được một lần thăm Quê Mẹ
Được một lần nhìn ánh sáng tươi trong
Được tìm lại bóng nhìn tàng cây cũ
Để vơi lòng ... chớm nỗi sống Viễn Du
Tuyết vẫn phủ ... vẫn một trời băng giá
Nhìn tận đời với vần chữ đìu hiu
Nhìn thờ thẩn những bóng cây trơ lá
Hồn lâng lâng chạnh nhớ thuở Xuân nào!
Chƣơng Thành

Thiên
Tăng
Tuế
Nguyệt
Nhân
Tăng
Thọ
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Luận về Cọp
và Mèo
Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi ngồi tán gẫu, các ông lại kháo nhau: "Phở ngon hơn
cơm". Nhƣng vì sao nhƣ vậy? Không phải vô cớ mà ngƣời ta gọi bồ bịch là mèo, còn gọi vợ là
cọp cái, sƣ tử Hà Ðông…Tất nhiên cũng có ngƣời thế này, ngƣời thế khác. Ðôi khi ta cũng gặp
những con Cọp... hiền lành, còn trong đám mèo cũng không hiếm những con dữ dằn, ghê gớm.
Cọp và mèo (hoặc gọi nôm na là vợ và bồ nhí) tuy cùng một họ (giới), nhƣng đi vào chi tiết, sau
những cuộc thăm dò và nhiều năm nghiên cứu, ngƣời ta đã tìm ra 10 lý do khiến đàn ông thích
"mèo" hơn vợ.
1. Mèo không bao giờ cáu gắt, quát tháo ầm ĩ hay gầm gừ nhƣ vợ, mà luôn luôn dịu dàng,
âm yếm kêu "meo meo" nghe thật êm tai, dễ chịu.
2. Mèo bao giờ cũng sạch sẽ thơm tho, trong khi vợ nhà thì đầu bù tóc rối.
3. Mèo thích đƣợc dắt đi chơi, thƣờng xuyên biết nũng nịu, mơn trớn chứ không mau quên
thuở mới yêu nhau nhƣ cọp.
4. Vuốt ve mèo mang lại cảm giác mềm mại, sung sƣớng trong khi ít ai có đủ can đảm vuốt
ve... cọp.
5. Mèo ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn (đôi khi từ từ nhƣng rất tốn, mà điều này không đáng
kể). Con cọp chẳng biết giữ gìn ý tứ, lắm khi còn ra điều "thuyết giáo" ngay trong bữa ăn.
6. Mèo biết (hoặc tỏ ra biết) vâng lời, làm cho đàn ông có cảm tƣởng mình là chúa tể sơn lâm,
trong khi cọp thì chỉ muốn thống trị.
7. Mèo không lục túi sau mỗi kỳ lƣơng, không càu nhàu khi đàn ông đi về trễ.
8. Mèo không bao giờ chì chiết, không kể lể, không làm mất mặt đàn ông giữa đám đông,
nhất là mỗi khi có bạn đến chơi nhà.
9. Mèo có thể dự thi hoa hậu, nhƣng vợ thì không. Trên thế giới đã có những cuộc thi hoa
hậu dành cho mèo, cho chó nhƣng không có cuộc thi hoa hậu nào dành cho... cọp cả!
10. Nếu có lúc nào đó không may lỡ bị mèo quào, thì cũng chỉ thêm thi vị cho cuộc sống. Còn
cọp mà nhe nanh thì chỉ có từ chết tới bị thƣơng thôi!

Sƣu Tầm
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CỔ NHẠC:
Một trong những tài danh của Biên Hòa: Soạn giả Ngọc Điệp, với những vở tuồng đã nổi
tiếng trên sân khấu Dạ lý Hương và đại ban Kim Chung trước 1975 như “Tuyệt Tình Ca”,
“Lấy Chồng xứ lạ”, Gió Giao Mùa”, “Nhạn về xóm Liễu” v.v… Ngày nay, soạn giả Ngọc
Điệp không còn nữa, nhưng thế hệ đàn em của ông, người con của đất Biên Hòa vẫn tiếp nối sự
nghiệp của ông, bằng lời ca điệu hát gói trọn tâm tình của mình cho quê hương xứ Bưởi…
Bằng sự trân-quý đối với nền nghệ thuật Cải Lương, Ban Biên Tập xin giới thiệu đến quý
Đồng Hương bài cổ nhạc do một Đồng Hương Biên Hòa sáng tác.

VỀ LẠI DÒNG SÔNG XƯA

TRĂNG THU DẠ KHÖC (GIỌNG CA NAM)
Gió mơn man ru hồn về qua con nƣớc xanh
Khơi chút tâm tình
Gọi bóng thƣơng hình
Vầng trăng in đáy nƣớc lung linh
Sóng xô xao động đôi bờ thuyền trôi nhƣ bức tranh…
(xin đàn dạo lại một lần nữa bài Trăng Thu Dạ Khúc trước khi vô câu 1)
CÂU 1: Đồng Nai ơi! Tôi trở về đây sau nhiều năm xa xứ, sông vẫn ngày đêm mong chờ
trăn trở có nhìn ra tôi đứng lặng im bên con nƣớc êm… đềm?
Một khúc sông xƣa trăm khúc hát ru… buồn
Ngày thêm ngắn cho nắng vàng khoe sắc, đêm thêm dài cho những sợi trăng buông/
Chiều nay một mình trong khoảng vắng hoàng hôn, trông xa xa đàn chim nhỏ chập chờn,
tôi đứng bên nầy bờ sông bồi ngóng về bên kia bến lở /
CÂU 2: (GIỌNG CA NỮ) Những ngày ấu thơ còn đan xen trong trí nhớ, Đồng Nai ơi!
Tuổi nhỏ chẳng quay về /
Biết ai tìm ai đây nhắc lại một câu thề /
Còn đâu thuở tập bơi cho chuồn chuồn cắn rún, hái bông lục bình tím thẩm một trời quê /
Sông bao dung chở tình ngƣời dù bảo táp mƣa sa. Sông đẩy đƣa câu huê tình gái trai mới
lớn/
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Tuổi thơ hồn nhiên vỗ về theo con sóng, giờ đã qua rồi theo năm tháng lùi xa …/
LÝ CON SÁO. (GIỌNG CA NỮ)
Đêm chƣa qua, sao vẳng tiếng ai ngoài sông quê
Có phải ngƣơì từ xa, theo tiếng sóng quay vể
Tìm ngƣời xƣa sau năm tháng chia lìa
Em vẫn chờ ai qua năm dài trên bến lở
Để bên bồi ấm mãi khúc tình duyên
(GIONG CA NAM) Thời gian dài mà tình xƣa không cũ
Những ân tình năm trƣớc vẫn còn nguyên …
CÂU 5: Ơi ngƣời yêu ơi! Ngàn năm Biên Hòa thân yêu cũng là mộng là mơ là thơ là
nhạc, em đứng bên nầy sông ngóng chờ ai trong trời xanh bát ngát, hẹn ngàn năm ôm nỗi
nhớ xao… lòng/
Vẫn là em trong nhung nhớ đầy… hồn/
Anh xa xứ còn mong ngày trở lại, em quê nhà giữ mãi một con tim/
Chiếc thuyền xƣa neo bến đậu buồn tênh vẫn là thuyền của những ngày xƣa đó/
Sông Đồng Nai vẫn dài theo con sóng vỗ và chúng mình đây mãi ấp ủ một ân tình/
CÂU 6: (GIỌNG CA NAM)
Hò ơ!
Ngƣời xa quê lâu ngày đang trở lại
Đất Biên Hòa mở ngỏ đón ngƣời xa
Ngƣời về cho bƣởi ra hoa
Hò ơ!
Cho sông đầy nƣớc, áo bà ba khoe màu!...
(GIỌNG CA NỮ tiếp)
Em vẫn chờ anh nơi nhịp nhỏ cầu Gành, nơi hò hẹn xanh xanh Cù Lao Phố/
Một chút ân cần qua vòng tay ôm ấm lửa, cho nhau trăm câu ca dao đầy hƣơng sắc ngọt
ngào/
(GIỌNG CA NAM)
Anh đi hồn bƣởi ngả nghiêng
( GIỌNG CA NỮ)
Anh về hƣơng bƣởi còn nguyên ngày nào
(CA CHUNG đến khi dứt)
Đồng Nai sông chảy qua cầu
Có chung hai đứa bên nhau trọn đời!
TRẦN GIA TĨNH TÂM
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Chậm Bước
Tôi nhớ ngày xưa sáng đến trường
Qua ngõ nhà em nắng mới vươn
Chênh chếch trên cành hoa bưởi trắng
Bước chậm để nhìn dáng yêu thương
Em thường chải tóc bên cửa sổ
Nắng sớm len vào hôn tóc em
Nghe chút ghen hờn cùng nắng sớm
Bước chậm nhìn em để nhớ thêm
Không hiểu yêu em tự lúc nào
Đêm về vương vấn dạ nao nao
Hơn chục cánh thư chưa dám gởi
Làm sao em hiểu được, làm sao!
Ba tháng hè trôi theo phượng hồng
Hơn chín mươi ngày mãi ngóng trông
Đầu năm học đến lòng rộn rã
Mơ được nhìn em thỏa nhớ mong
Cửa sổ nhà em vẫn im lìm
Khép kín, chợt nghe lạnh xoáy tim
Khi biết em đã sang nhà mới
Cùng ai đâu đó đẹp tơ duyên
Một nỗi nghẹn ngào, một nỗi đau
Tình đầu chợt vỡ, máu tim trào
Tình câm chưa ngỏ, sao em hiểu
Chậm bước nên tình mãi lao đao
Mỹ Lệ
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Lê Hựu Hà một nhạc sĩ trẻ tài danh trong làng nhạc trẻ Việt Nam trước 1975. Đến giây phút cuối
đời, ông mong muốn thân xác của ông được trở về nơi chôn nhau cắt rốn Bình Ý, Bình Mỹ thuộc
quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa. Đến lúc đó mọi ngưòi mới nhận ra thêm một tài danh Biên Hòa.
Cũng như bao người Việt tha hương chúng ta đã tách bước rời khỏi quê hương, nhưng không thể
tách con tim mình rời quê hương đất nước. Nầy bác Dĩ An, nầy cậu Long Thành, nầy chú Công
Thanh, nầy em Nhơn Trạch, nầy bạn Tân Uyên và anh Bắc kỳ di cư Tam Hiệp, Hố Nai ngày nào.
Một chút lắng lòng theo tác giả Trầm Mặc Hoa Huyền nhớ về những địa danh xưa…

Thương về Quê Mẹ
Thương về quê mẹ Biên Hòa
Mùa bông bưởi trổ thơm tà áo ai
Chiều vương sông nước Đồng Nai
Câu ca ―nước chảy chia hai… Nhà Bè‖
Cù Lao trăng sáng miền quê
Bửu Long thắng cảnh đường về Công Thanh
Sầu riêng, xoài, mít Long Thành
Hương cau Nhơn Trạch, lúa xanh Long Điền
Nhớ về trường cũ Ngô Quyền
Thương tà áo trắng nghiêng nghiêng nắng chiều
Hố Nai xóm đạo mến yêu
Giáo đường bóng nhỏ mỹ miều thướt tha
Biên Hùng đến Ngã Tư Ga
Nắng lên Dốc Sỏi, mưa qua Chợ Đồn
Tân Uyên ngọt lịm mía đường
Dĩ An tàu đổ ga buồn Cây Lơn
Trãng Bom nối tiếp Bình Sơn
Cao su bát ngát xen vườn điều xanh
Tân Triều da láng bưởi thanh
Tiếng đồn xứ Bưởi đất lành ai ơi!
Nhớ tên, nhớ cảnh, nhớ người
Nhớ quê hương lắm! Nhớ thời ấu thơ
Xa rồi sau cuộc gió mưa
Biên Hòa vẫn đợi người xưa trở về!
Trọn đời ấp ủ tình quê
Tha phương vẹn giữ lời thề nước non!
TRẦM MẶC HOA HUYỀN
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50 Cách để biết mình là ngƣời Gốc Việt Nam
Sƣu tầm
1. Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.
2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán.
3. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.
4. Nếu học nhạc sẽ học piano.
5. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.
6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.
7. Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.
8. Ðánh trứng bằng đũa.
9. Ðể giầy ngoài cửa.
10. Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.
11.Nhà lúc nào cũng có bình thủy trữ nước nóng.
12. Ðun nước sôi để nguội để dành uống.
13. Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.
14. Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.
15. Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.
16. Nấu cơm bằng nồi điện.
17. Xào bằng chảo.
18. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.
19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.
20. Húp canh sùm sụp.
21. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.
22. Ủi lấy quần áo của mình.
23. Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).
24. Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.
25. Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết.
26. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
27. Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành xài cho năm tới.
28. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.
29. Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.
30. Dùng hộp nhựa magarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.
31. Mua giấy đi cầu thật nhiều lúc sale để dành.
32. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.
33. Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn.
34. Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành trong tủ lạnh .
35. Dùng bịch đường lấy Second Cup khi uống cà phê.
36. Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu.
37. Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà.
38. Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale.
39. Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.
40. Tranh nhau hát Karaoke.
41. Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411.
42. Ăn tôm cả vỏ.
43. Chỉ gọi điện thoại viễn liên bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.
44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.
45. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.
46. Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.
47. Ðã từng bị vào hội mua CD.
48. Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.
49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.
50. Và cuối cùng là: Bạn sẽ copy 50 điều này để mang cho những người bạn "Á châu" khác cùng xem.
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CÁC MÓN CHẤM NGÀY TẾT


Nƣớc Mắm Pha
1cup nước mắm ngon, 1cup đường trắng, 1cup nước cốt chanh tươi, 2cup
nước lạnh.
1 muổng súp tỏi bằm nhuyển, 1 muổng café ớt bằm.



Mắm Tôm Pha
¼ cup mắm tôm, ½ cup đường, ½ cup nước cốt chanh tươi, 1 muổng
café ớt bằm
Cách làm: Trộn các thứ nầy vào với nhau, đậy nắp kín để trong tủ lạnh, cả hai
loại nước sốt trên có thể dùng dần trong vòng hai tuần.



Mắm Nêm Pha
1 chai mắm nêm,1 lon thơm bằm nhỏ hộp lớn,1chén đường gạt ngang,1 củ
tỏi tương bằm nhuyển, ¾ chén dấm, 4 tép xả bằm nhuyển, tương ớt.
Cách làm: Nấu thơm chung với đường và dấm. Khi sôi, vớt bọt, tắt lửa để nguội.
Bỏ ớt, xã đã bằm sẵn, quậy đều. Đổ mắm nêm vào. Đừng bao giờ pha nước, sẽ
làm mắm nêm tanh.



Nƣớc Tƣơng Ăn Gỏi Cuốn
½ cup tương đen loại ăn phở, ½ cup peanutbutter, 2 muổng sup dầu ăn, 2
muổng sup tỏi bằm, 2 cup nước lạnh, 2 muổng sup giấm gạo.
Cách làm: Phi tỏi với dầu cho thơm, hơi vàng. Đổ tương đen vào quậy đều với
tỏi phi, đổ peanut butter vào quậy với 2 cup nước và 2 muổng sup dấm. Đun sôi,
bớt lửa 5 phút là được.



Nƣớc Chấm Gỏi Đu Đủ Khô Bò
1 chén dấm (chén dùng để ăn cơm), 1 chén đường, 2 chén nước, 1 chén xì
dầu (hiệu Maggi hay bất cứ hiệu gì tùy ý thích).
Cách làm: Dấm và đường trộn chung, quậy cho tan, để trong 1 tô nước lớn. 2
chén nước nấu sôi để cho thật nguội. Khi nước đã nguội thì đổ dấm và đường
đã quậy sẵn. Sau đó mới đổ 1 chén xì dầu vào sau cùng, nhớ quậy cho đều.
** Nếu muốn ăn cay thì dùng loại tương ớt để ăn phở.
Đồng Hương Biên Hòa
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TỬ VI TÂY PHƢƠNG NĂM 2010
BẢO BÌNH từ 21-1 đến 19-2
Bƣớc vào năm mới. Bạn cần chấm dứt những ý nghĩ quẩn quanh, luôn bám víu vào
đời sống của bạn. Bạn thắc mắc làm gì chuyện ngƣời khác đang rình mò bạn. Chẳng
có gì đáng ngại cả, đƣờng thẳng bạn cứ đi. Năm nay bạn cần phải để ý săn sóc những
ngƣời thân của bạn kỹ lƣỡng và thân thiện hơn; chính những ngƣời nầy mới đáng để
bạn lƣu tâm. Điều quan trọng hơn nữa, là bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong
công việc, có thể trong năm mới này, những khó khăn đang lớn dần, nếu bạn không
sớm ngăn lại. Bạn nên tránh xa, thật xa những cuộc tranh luận dù về bất cứ lãnh vực
nào. Năm nay không phải là thời cơ của bạn để tranh thắng. Trái lại năm nay là năm
bạn cần quay về với công việc làm ăn. Tình yêu luôn là hƣơng thơm trong đời sống
của con ngƣời và riêng bạn. Có điều cần phải tự biết mình, tự thẩm định rằng loài hoa nào thích hợp với
trái tim của bạn, bạn biết chứ?
SONG NGƢ từ 20-2 đến 19-3
Một năm nhiều sóng gió, trong lãnh vực hoạt động bên ngoài gia đình của bạn sẽ qua
đi, nếu bạn kịp thời điều chỉnh ngay ngày đầu của năm mới này. Bạn cũng cần biết
tìm ra nguyên nhân của những sóng gió đó, để bạn yên tâm dứt khoát với quá khứ.
Bạn khổ sở vì những chuyện không đâu mang lại, thật ra không phải do lỗi của bạn,
nhƣng chỉ tại lòng của bạn quá đơn sơ, hay nói cách khác là bạn hay tin ngƣời. Bạn
không thể tin một cách đoan quyết bầu trời bao giờ vẫn đẹp với bạn. Bạn cũng nhƣ
mọi ngƣời, nghĩa là chung quanh lúc nào cũng có sóng gió. Điều quan trọng là phải
biết lƣớt qua bằng cách nào? Bạn cần xem lại đời sống, lối cƣ xử…sự dễ tin có thích
hợp cho tất cả mọi trƣờng hợp không. Điều bạn thấy là không phải nhƣ vậy đâu.
Năm nay, bạn không nên thay đổi nơi ở, không tốt cho những thay đổi này. Vấn đề tình cảm, có những
hiểu lầm nho nhỏ vào giữa năm. Nhƣng không ảnh hƣởng lắm, nếu biết đề phòng.
MIÊN DƢƠNG từ 20-3 đến 19-4
Trong năm qua công việc dồn dập đến với bạn, khiến bạn có ý định bỏ dở những
công trình mà bạn đang theo đuổi. Bƣớc vào năm mới này, bạn cần có sự bình tĩnh
để tiếp tục công việc bằng một tinh thần hăng say hơn. Tuy nhiên không phải vì
hăng say mà bỏ quên sự sắp xếp công việc cho ngăn nắp và làm việc một cách khoa
học, điều độ, hợp lẽ… Để vừa chạy việc lại đỡ phí sức. Nhƣ vậy về mặt tâm lý, bạn
sẽ thấy nhẹ nhõm, không mang ý nghĩa dồn nén. Năm qua bạn gặp phải một ít
chuyện bực mình do ngƣời chung quanh gây ra, bạn cần tìm sự thông cảm ở ngay
trái tim bạn, để những ngƣời đó sẽ thông cảm lại với bạn. Cũng nên tìm cách giúp đở
họ, nhƣng không phải là một sự dễ dàng quá, hay là mang ý nghĩa bố thí. Trong lãnh vực tình cảm. Năm
Cọp này sẽ đem lại cho bạn nhiều thoãi mái và vừa ý.
KIM NGƢU từ 20-4 đến 19-5
Những vấn đề mà bạn còn đang phân vân, không biết phải giải quyết vấn đề nào
trƣớc, việc nào sau. Vẫn kéo sang năm mới này. Bản tính của bạn là dễ dãi, muốn
sống thoãi mái, nhƣng thực tế trong cuộc sống không đơn giản nhƣ bạn nghĩ và mong
muốn. Bạn phải làm việc, phải giải quyết những vấn đề liên quan tới đời sống. Việc
nào trƣớc, việc nào sau, chỉ có bạn mới biết đƣợc. Nhƣng chính bạn lại có những
hoang mang. Bạn phải can đảm, thẳng thắn hơn để nhìn thẳng vào vấn đề. Rồi dồn
hết tâm trí vào để phân tích… Nếu cần bạn cũng nên nhờ ngƣời thân nào đó giúp ý
kiến, nhƣng tuyệt đối không thể trao khoán cho họ. Nếu bạn không giải quyết vấn đề
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vào những tháng đầu năm, bạn sẽ thất bại lớn trong năm. Chuyện tình cảm khác với việc làm ăn. Bạn có
những ý nghĩ hơi mâu thuẩn. Công việc thì lƣỡng lự, trái lại chuyện tình cảm thì lại quá sốt sắng, bạn cần
phải thận trọng và cho lòng bạn có lại sự thăng bằng giữa công việc và tình cảm.
SONG NAM từ 20-5 đến19-6
Năm qua bạn quá mỏi mệt trong những chuyện ― trời trăng‖. Năm nay phải dừng lại,
đừng tìm những phức tạp cho một cuộc sống của bạn. Hạnh phúc và chân lý cuộc đời
ẩn dấu trong những đơn giản nhất. Trong năm nay, bạn cần một ngƣời bạn chân
thành biết nghe bạn nói, và cũng biết cho bạn những ý kiến thẳng thắn. Cũng trong
năm qua bạn đã ―đu dây‖ với nhiều công việc không rõ ràng. Bạn cần điều chỉnh lại
hƣớng đi trong công việc. Bạn sẽ thành công, nếu bạn biết hoạch định cho chính xác
công việc, nhất là biết coi nhẹ những gì không mấy đẹp theo cái nhìn của bạn hiện
tại, bởi vì cái quan trọng không phải là ở đó, mà là ở cái ý chí, và quyết tâm của bạn.
Bạn sẽ gặp một vải khó khăn về mặt tình cảm chỉ vì những hiểu lầm. Bạn cần xác quyết với trái tim bạn
rằng: Đối tƣợng của bạn lúc nào cũng yêu thƣơng bạn.
BẮC GIẢI từ 20-6 đến 19-7
Trong năm qua, phải nói là bạn thành công rất nhiều về mọi mặt. Nhất là bạn đƣợc
nhiều ngƣời để ý tới, với nhiều khen ngợi làm cho bạn quá vui sƣớng. Nhƣng có lúc
nào bạn dừng lại, để tự soi gƣơng xem…những lời tán tụng, khen ngợi đó, có bao
nhiêu phần trăm phát xuất từ lòng thành của họ. Hay chỉ là đãi bôi. Nhất là bạn là
phái nữ, thì sự tán tụng, khen ngợi từ phía đàn ông có thực sự hay không? Hay cũng
chỉ là qua chuyện! Bạn rất cần phán đoán lại trong năm nay. Bởi vì những điều đó nó
sẽ trở thành lƣỡi dao cắt xén con ngƣời thật của bạn, và có thể biến thành cao ngạo,
từ đó bạn sẽ mất đi chính con ngƣời bạn, đời sống thực của bạn. Trong đời sống tình
cảm, bạn đang gặp khó khăn, bạn cần nhiều nghị lực để biết xem mình phải làm gì. Hạnh phúc nhƣ bạn
biết, không phải tự dƣng mà phải nổ lực tìm kiếm, xây dựng và giữ gìn.
HẢI SƢ từ 20-7 đến19-8
Trong năm qua, những công việc bác ái của bạn đã đƣợc đền trả, bằng sự may mắn
và an vui trong đời sống. Điều đó vẫn cần trong năm mới này. Ý nghĩa cao cả thi
hành công việc bình thƣờng giúp bạn cảm thấy đời đáng sống hơn. Tỷ dụ nhƣ bạn cố
gắng làm một công việc không vừa ý, nhƣng bạn nghĩ rằng bạn cố gắng để làm một
ngƣời khác khỏi phải làm công việc đáng chán đó. Nghĩ đƣợc nhƣ vậy với một lòng
yêu thƣơng, bạn sẽ thấy chuyện cố gắng của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn nhiểu.
Những công việc khác, ngoài việc làm ăn, công tác từ thiện. Bạn không nên dính
dáng vào. Năm nay không thuận lợi cho những công việc lớn ấy đâu. Bạn sẽ bị hiễu
lầm ngay khi bạn bắt đầu. Tình cảm của bạn đang ở thời kỳ sung mãn. Hãy cố gắng
giữ gìn. Dù tình cảm mới ở trong trái tim, hay đã kết thành hoa trái thực trong đời sống bên ngoài. Vẫn
cần bạn để tâm chăm sóc. Nếu có cơ hội, hãy cùng đối tƣợng thực hiện một chuyến đi xa.
XỬ NỮ từ 20-8 đến19-10
Những khó khăn của năm qua vẫn chƣa buông tha bạn. Những vấn đề đó chƣa êm
xuôi, bạn còn cần nhiều cố gắng để kịp thời ngăn chận, nếu không bạn sẽ gánh hậu
quả khá ảnh hƣởng đến đời sống trong suốt năm. Thực ra những việc này, gần nhƣ là
do bạn tự tạo ra thôi, và chỉ tại bạn không khéo léo, bạn quá nóng nảy nên biến thành
chuyện lớn mà thôi. Cũng có thể vì bạn đem lòng thành đặt không đúng chổ, nên dễ
gây hiễu lầm. Bạn phải tỉnh lại, phải tin vào chính mình, bằng cách đừng quá nghe lời
ngƣời chung quanh. Rồi bạn phân định thiệt hƣ, và rồi việc gì phải dùng tình cảm.
Trái lại, chuyện tình cảm của bạn có nhiều tin vui. Nhất là ngƣời bạn ―khác phái‖ rất
thƣơng yêu bạn.
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THIÊN XỨNG từ 20-9 đến 19-10
Năm nay, bạn cứ tiếp tục công việc một cách tích cực. Óc tìm tòi khám phá và tinh
thần cầu tiến khiến bạn luôn đạt đƣợc những tiến bộ và thành quả mới. Đó là điều
đáng mừng. Trong năm qua, bạn gặt hái đƣợc nhiều nhờ vào chính bạn. Tuy luôn
hăng say công việc, nhƣng bạn cũng cần phải để ý đừng đánh mất con ngƣời thật của
bạn, trong khi quá hăng say với công việc, nhất là đừng để cho những men say chiến
thắng đó làm mất đi bản tính thật của bạn, là tình cảm và phóng khoáng. Trong lãnh
vực tình cảm, bạn có một khuyết điểm, tuy là nhỏ, nhƣng cũng không nên xem
thƣờng, không dứt bỏ đi, sẽ nguy hại cho tình yêu. Khuyết điểm đó là bạn hay nói
bông đùa không đúng lúc.
HỔ CÁP từ 20-10 đến19-11
Dù ngày tháng có thay đổi, bạn vẫn phải theo đuổi đến cùng con đƣờng bạn đang đi,
vì đó là con đƣờng đúng. Nhiều ngƣời sẽ hỗ trợ cho bạn hơn trong năm nay, bạn sẽ
không còn cảm thấy lẻ loi cô độc. Tuy nhiên, thành công nào cũng cần vào sự chịu
đựng. Trong năm nay, bạn sẽ phải tranh đấu nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn, nhƣng
có điều vui cho bạn là không ai ngăn phá bạn, dù họ có muốn. Bạn hãy đem tất cả
những đức tính sẵn có của bạn ra dùng trong lúc này. Cƣơng quyết nhƣng dịu dàng,
chân thành nhƣng khôn ngoan và dứt khoát nhƣng tế nhị. Bạn cũng cần có thêm
ngƣời hợp tác, nhƣng phải cẩn trọng trong việc chọn ngƣời. Đừng để cho chuyện tình
cảm chiếm nhiều phần trăm hơn trong vấn đề này. Nhƣng cũng đừng quá nghiêm
khắc, vì những công việc của bạn đòi hỏi những ngƣời khéo léo, uyển chuyển.Vì vậy phải biết dung hòa
sao cho đúng. Ngƣời mà bạn yêu thƣơng cũng rất yêu thƣơng mến bạn, luôn luôn chia xẻ với bạn niềm
vui cũng nhƣ nỗi khó nhọc lo âu. Bạn nên ân cần hơn, săn sóc ngƣời mà bạn thƣơng yêu.
NHÂN MÃ từ 20-11 đến 19-12
Nỗi khổ tâm của bạn trong năm qua vẫn đeo đuổi bạn. Nỗi khổ tâm đó, bạn biết tại
sao không? Chỉ vì bạn quan trọng hóa một chuyện gì đó. Năm nay bạn phải can đảm
và coi nhẹ chuyện ấy đi. Chuyện đƣợc hay mất chỉ là việc thƣờng, nghĩ đƣợc nhƣ vậy
bạn sẽ đƣợc thảnh thơi hơn và dồn sức vào công viêc gia đình. Những việc làm có
tính cách bao đồng của bạn trong năm qua, bạn cũng cần xét lại. Vì những chuyện ấy
chƣa hẵn đã là những việc tốt cho bạn. Bạn nên bình tỉnh xét lại, nếu bạn làm những
việc ấy, chỉ vì muốn ganh đua hay để mọi ngƣời biết đến, bạn không nên tiếp tục
nữa, biến thành kẻ khổ sai cho danh vọng hƣ ảo thì quả thực không nên. Bạn cần phải
trở về với công việc hằng ngày của bạn. Quan niệm rằng tình cảm là một điều gì tiềm
ẩn, không cần bộc lộ. Nhìn nhƣ vậy, có phần gò bó. Vì tình cảm nếu không bộc lộ làm sao sống còn đƣợc,
nhƣ mầm cây suốt đời ẩn sâu dƣới đất, làm sao sinh hoa kết trái. Bạn cần suy nghĩ về tình cảm.
NAM DƢƠNG từ 20-12 đến 19-1
Công việc nhiều quá trong năm làm cho bạn mệt mỏi, và thực sự lúc này bạn cần
đƣợc nghỉ ngơi, mặc dù bạn vẫn hăng hái và sẵn sàng đón nhận những cuộc vật lộn
với những công việc mới. Bản chất đam mê của bạn, giúp bạn lƣớt thắng những trở
ngại và thành công. Nhƣng kéo dài sự mệt mỏi đến độ quá đà, lúc đó bạn ngả quỳ và
khó đứng lên đƣợc, bởi vì lúc đó bạn đã là ngƣời mất hết ―võ công‖ . Năm nay, bạn
cần phải đi nghỉ ngơi ở một nơi xa vào đầu năm, cho tâm hồn thảnh thơi, sức lực hồi
phục. Công việc cần sắp xếp giao lại cho ngƣời thân cận, nhƣng đừng giao cho ngƣời
khác phái, khó có thể mang lại kết quả tốt nhƣ lòng bạn tin tƣởng. Cũng cần đề
phòng sự dối trá của một vài ngƣời thuộc phạm vi bạn hoạt động, ít ra là có một
ngƣời đang có ý phá bạn. Nên hâm nóng lại tình cảm, bằng vào lần đi chơi xa, nếu đã là ngƣời phối ngẫu.
Dành nhiều thời giờ hơn cho nhau.
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Danh Sách Mạnh Thƣờng Quân Yểm Trợ Cho
Đặc San Xuân Canh Dần 2010
Họ và Tên
1. Ô. Nguyễn Kim Quan
2. Ô. Đỗ Hữu Phát
3. Ô. Nguyễn Thái Bửu
4. Bà Lê Thị Hƣờng
5. Ô. Đỗ Hữu Công
6. Ô. Ngô Thanh Phong
7. Bà Bùi Thị Ngọc Lan
8. Ô. Huỳnh Công Chức
9. Ô. Đỗ Cao Minh
10. Ô. Đỗ Cao Thông
11. Ô. Phạm Phú Vĩnh
12. Ô. Lê Vóng
13. Bà Lê Thị Lộc
14. Ô. Lý Thanh Phong
15. Ô. Trần Đình Hải
16. Ô. Đỗ Công Thành
17. Ô. Đỗ Trung Quân
18. Ô. Nguyễn Ngọc Khang
19. Ô. Nguyễn Hằng Lâm
20. Ô. Alex Tăng
21. Ô. Trần Ngọc Thạch
22. Ô. Trƣơng Đình Huân
23. Ô. Võ Hải Vƣơng
24. Ô. Nguyễn Tƣờng Triệu
25. Bà Dƣơng Minh Loan
26. Ô. Phan Văn Phu
27. Ô. Nguyễn Văn Cửu
28. Ô. Lê Hữu Phúc
29. Ô. Nguyễn Văn Tâm
30. Ô. Tạ Trung Dũng
31. Ô. Lê Văn Thành
32. Ô. Ngô Văn Minh
33. Ô Trần Minh Trí
34. Ô. Bà Kiệt Chung
Đặc San Xuân Canh Dần 2010

Tiểu Bang
TN
TX
TX
CA
HI
CA
CA
CA
FRANCE
FRANCE
CANADA
IO
CA
VA
CA
NV
CA
CA
CA
CA
TX
FL
OH
CANADA
CA
CA
WA
NJ
CA
CA
CA
CA
SC
CA

Số tiền yểm trợ
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

100.00
100.00
200.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
200.00
100.00
100.00
40.00
50.00
100.00
25.00
100.00
50.00
20.00
50.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
30.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
30.00
50.00
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35. Ô. Tạ Quang Nhựt
36. Ô. Nguyễn quang Hiện
37. Cô Huỳnh Thanh Mai
38. Phan Minh Nhựt
39. Lê Văn Ngoạn
40. Ô. Lê Bàng Dực
41. Ô. Huỳnh Bá Hoanh
42. Nguyễn Sỹ Hùng
43. Thầy Vũ Khánh Thành
44. Ma Thị Ngọc Huệ
45. Ô. Đào Văn Công
46. Ô. Tô Kim Giang
47. Ô. Nguyễn văn Lung
48. Ô. Trƣơng Văn Lợi
49. Chị Nguyễn Tất Ứng
50. Ô. Lê Văn Đông
51. B/S Huỳnh Quan Minh
52. Nguyễn Văn Thâu
53. Đỗ Tấn Tài
54. Trần Thanh Châu
55. Lê Văn Tới
56. Trƣơng Kiến Xƣơng
57. Phạm Công Hoàng
58. Lƣơng Minh Thông
59. Nguyễn Viết Lợi
60. Lê Thị Mỹ Anh
61. Võ Thị Tuyết
62. Nguyễn Văn Châu
63. Ô. Bùi Thọ Khang (Đà Lạt Market)
64. Trần Thị Hạnh
65. Tống Văn Hỏ
66. Trần Thị Châu
67. Lƣu Tuyết Lan & Hugh Phạm
(Western Insurance)

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
ENGLAND
CA
KY
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
TX
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
Tổng Cộng:

$ 20.00
$ 150.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 200.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 200.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 30.00
$ 20.00
$ 200.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 50.00
$3,000.00
________
$7,240.00

Tổng kết số tiền yểm trợ là $7,240.00 (bảy ngàn hai trăm bốn chục đô-la)
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ĐẶC SAN XUÂN CANH DẦN 2010
Nhóm Chủ Trƣơng:

Dƣơng Minh Chấn
Lữ Công Tâm
Mai Trọng Ngãi
Nguyễn Văn Lợi
Đỗ Hữu Phƣơng
Ma Thành Tâm
Nguyễn Thiện Luyện

Ban Biên Tập:

Nguyễn Hữu Hạnh
Võ Thị Ngọc Dung
Thân Thị Ngọc Mai
Đỗ Hữu Phƣơng
Châu Chƣơng Thành

Hình Ảnh:

Dƣơng Minh Chấn
Võ Thị Tuyết
Nguyễn Văn Lợi
Ma Thành Tâm

Hình Bìa & Quảng Cáo:

Tô Anh Tuấn

Trình Bày:

Châu Chƣơng Thành
Võ Thị Ngọc Dung
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