
 
Lăng cụ Nguyễn Du – Hình lấy trên net. 

 

       Một Yêu Câu Hát Truyện Kiều 

     Lẳng Lơ Như Tiếng Sáo Diều Làng Ta 
                         Tình Ca - Phạm Duy  
 

Truyện Thật 
 

 Trong bài Nguyên Vẹn Hình Hài của nhạc sĩ Phạm Duy có bốn câu nói về quê hương của cụ 

Nguyễn Du. 

Ai có về biển dài cát rộng 

Nơi công dân nào cũng làm thơ 

Tôi hết thuộc lời vàng châu ngọc 

Xin ru tôi nghe truyện Kiều xưa. 
 

Quê hương cụ Nguyễn Du, ai cũng biết làm thơ, nhưng cụ Nguyễn Du là người làm thơ hay 

nhất.  Thơ của cụ là những lời vàng châu ngọc.  Đây là sự thật. 
 

 Anh bạn học họ Phạm của tôi đi tù cải tạo đem theo quyển Kim Vân Kiều và mười chỉ vàng.  

Trong buổi họp mặt bạn bè vào một buổi tối tháng sáu năm 2007 tại nhà tôi, có nhân chứng 

là bạn tù cải tạo của anh bạn họ Phạm và cũng là bạn của chúng tôi, anh bạn họ Phạm nói  :” 

Miền Nam Tự Do và Miền Bắc Cộng Sản đều thích truyện Kiều, tao nghĩ đem truyện Kiều 

đọc cho đỡ buồn cũng không có vấn đề gì.  Đem mười chỉ vàng là nằm trong kế hoạch trốn 

trại để vươt biên của gia đình “.  Anh bạn họ Phạm kể tiếp :”  Tao chôn mười chỉ vàng dưới 

đất, không dám giữ vàng trong người.  Một hôm  tao bói Kiều.  Tao khấn rồi lật quyển Kiều 

và đọc :  

Đùng đùng gió giục mây vần, 

Một xe trong cõi hồng trần như bay . 

 

Giật thót mình, tao vội vàng tìm cách đào 10 chỉ vàng và đem dấu trong vạt áo.     Ngày hôm 

sau chuyển trại.  Tao tin : Cụ Nguyễn Du đã hiển Thánh.”   

 



Truyện Khó Tin Nhưng Có Thật 
 

Trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Phạm Duy nói ông thuộc truyện Kiều lúc ông mới mười tuổi.  

Anh bạn học họ Phan khoe với tôi :  Anh thuộc truyện Kiều lúc anh tám tuổi. Từ ngày biết đọc chữ 

Quốc Ngữ, lúc sáu tuổi, buổi tối nào anh cũng đọc trưyện Kiều cho bà ngoại anh nghe.  Đọc riết nên 

anh thuộc lòng truyện Kiều.  Tôi cũng vừa mới xem một youtube nhan đề :  “ Bé 3 tuổi đọc truyện 

Kiều bằng giọng Huế “.  Đoạn phim dài 2 phút 59 giây.  Cô bé đoc từ câu đầu Trăm năm trong cõi 

người ta cho đến câu Cung thương lầu bậc ngũ âm, tổng cộng 31 câu.  Tôi không biết cô bé thuộc 

truyện Kiều đến đâu.  Nếu thuộc hết truyện Kiều thì cô bé là Đại Thần Đồng. Nếu chỉ thuộc 31 câu 

thì cô bé có trí nhớ tốt.  Điều lạ đối với tôi là  cô bé được bà ngoại và ông bố dạy truyện Kiều.  Điều 

này chứng tỏ rằng bà ngoại và ông bố của cô bé say mê truyện Kiều và thuộc truyện Kiều như cháo.  

Đối với tôi, trong thời đại ngày nay, vẫn còn có gia đình dạy con cháu truyện Kiều thì đây là điều 

đáng mừng.  

 

Truyện Tiểu Thuyết 
 

Hoàng Lùn, bạn học thân thiết, kể cho tôi câu truyện cũng có chút ít liên quan đến truyện Kiều.  

Hoàng kể :  “ Năm Đệ Nhất trung học ( lớp 12 bây giờ ), trong một buổi họp ban văn nghệ, chúng 

tao nói về bói Kiều.  Anh Thư nói : “ Mẹ tao không biết chữ nhưng thuộc hết truyện Kiều.  Mỗi lần 

bói Kiều, mẹ tao khấn vái rồi bà mở quyển sách Kiều của bà.  Bà nhờ tao đọc câu đầu trang sách. 

Bà đọc những câu tiếp theo của trang sách.”  Tao không tin nên nói : 

- Tao thuộc hết truyện Kiều, câu đầu đến câu cuối.  

- Mi nói dóc. 

- Mi dám cá không, Anh Thư ? 

- Nếu mi không đọc được thì tao tát vô miệng mi vì tội nói dóc, mi chịu không? 

- Nếu tao đọc được thì răng ? 

- Mi tát vô miệng tao 

- Ai lại đánh phụ nữ.  Tao đọc được, mi cho tao nắm tay mi ?  

Tất cả vỗ tay.  Anh Thư ngần ngừ, cuối cùng Anh Thư nói: 

- Được .. 

Chị Mai, trưởng ban văn nghệ, được đề nghị làm trọng tài cho cuộc thi đấu.  Tao đằng hắng giọng, 

rồi đọc : 

- Trăm năm trong cõi người ta 

Mua vui cũng được một vài trống canh 

Tao thuộc câu đầu đến câu cuối truyện Kiều.  Tao thắng, Anh Thư thua. 

- Mi thắng cái mốc xì.  Đưa miệng cho tao tát. 

Đứa nào cũng nhận phần thắng về mình, cãi nhau ỏm tỏi.  Trọng tài phải đứng ra phân xử.  Chị Mai 

tuyên bố : 

- Trọng tài tuyên bố :  Thằng Hoàng thắng. 

Anh Thư la bải bải : 

- Chi Mai, chị mê thằng Hoàng răng mà chị xử nó thắng. Còn lâu, em mới cho thằng 

Hoàng nắm tay em …   

- Tao se duyên cho mi với thằng Hoàng.  Tao biết mi ưa thằng Hoàng … Mi đừng có làm 

bộ làm tịch.  Thành vợ chồng đừng có quên tao. 

Anh Thư đỏ bừng mặt : 

- Còn lâu, em mới ưa thằng Hoàng.  Nó lùn một khúc, ai mà ưa. 

Một tuần sau, trong giờ ra chơi, Anh Thư gặp tao và nói : “ Tan học, mi đến Cổ Viện Chàm gặp tao.  

Mi đến trước, tao đến sau “.  Tại Cổ Viện Chàm, hai đứa tao ngồi bên bức tượng đá.  Anh Thư đưa 

hai bàn tay và nói : 

- Mi nắm tay tao.  Bữa trước chị Mai xử tao thua. 



- Răng bữa đó, mi không cho tao nắm tay mi. 

- Bữa đó cho mi nắm tay để tụi nó chọc tao cho mà chết. 

Tao nắm tay nàng.  Nhìn thẳng vô mắt Anh Thư, tao nói : 

- Tay mi đẹp quá. 

- Tay đẹp, còn mặt tao thì răng ? 

- Mi đẹp nhất lớp.   

Cả hai đứa tao ngồi im nhìn nhau.  Anh Thư nói : 

- Mi nắm tay tao lâu quá. 

Tao xiết chặt tay nàng.  Anh Thư nói : 

- Mi bóp tay tao đau.  Bỏ tay tao ra để tao đi về. 

Tao kéo nàng đến gần và hôn nhanh lên má nàng.  Anh Thư rút tay ra và tát vô mặt tao.  Nàng trừng 

mắt nói : 

- Tao cho mi nắm tay răng mi hôn tao. 

Tao nhìn nàng.  Tao nói thật chậm : 

- Anh Thư, anh yêu em. 

Nàng nhìn tao với đôi mắt mở to ngạc nhiên.  Tao lập lại : 

- Anh Thư, anh yêu em. 

- Thật không ? 

- Thật.  Anh yêu em. 

- Mi nói mi yêu tao.  Ai làm chứng. 

Tao nhìn quanh chỉ có những tượng đá.  Tao định nói :” Những bức tượng làm chứng“.  Nhưng tao 

không nói.  Tao rút ví và lấy hình của mạ tao.  Tao đưa hình của mạ tao cho nàng và nói : 

- Mạ anh làm chứng. 

Anh Thư nhìn hình mạ tao, nàng nói : 

- Thời gian qua nhanh quá.  Mới đó, mà mạ mi mất đã hơn hai năm. 

- Đám tang mạ anh, em khóc. 

- Nhiều đứa khóc chứ đâu phải mình tao. 

- Trước ngày, mạ anh mất khoảng 6 tháng, ban văn nghệ họp tại nhà anh để tổng dợt văn 

nghệ.  Chiều hôm đó, phe nữ nấu cơm.  Ba mạ anh được mời ăn cơm.  Trong bữa cơm, 

mạ anh khen đến hai lần món mì Quảng. Chị Mai nói với mạ anh :” Anh Thư nấu mì 

Quảng đấy bác “.  Mạ anh nhìn em và nói :” Xinh gái, nấu ăn giỏi, cậu nào lấy được cô 

này thì có phước “.  Chị Mai hớn hở nói :”Tụi mi thấy không, hai bác chấm con Thư cho 

thằng Hoàng “.  Mạ anh đã chọn em cho anh.  Tình yêu em thấm dần dần vô anh. 

- Hôm đó, mạ mi và chị Mai làm tao ngượng đến chín người. 

- Mạ anh và chị Mai làm em ngượng, răng sau đó, em giận anh cả tháng. 

- Nguyên nhân là tại mi nên tao giận mi, chứ răng nữa  

Hai đứa tao nhìn nhau im lặng.  Anh Thư nói : 

- Mi đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu.  Nhiều đứa mê mi.  Răng mi lại chọn tao. 

- Vì em đẹp nhất. 

- Mi đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu chỉ tội là mi hơi lùn …  

- Nhưng không răng.  Anh đi giày đế cao.  Em không đi guốc cao gót.  Đứng lên xem ai 

cao hơn. 

Tao và Anh Thư chân đất và đứng sát nhau.  Tao nói : 

- Thấy chưa.  Anh chưa đi giày đế cao mà vẫn cao hơn em. 

Chúng tao lại ngồi.  Anh Thư nhìn tao.  Bỗng nàng khóc nức nở.  Vừa khóc nàng vừa nói: 

- Em yêu anh.  Em yêu anh. 

Nàng nhìn tao.  Đôi mắt nàng còn long lanh nước mắt : 

- Em yêu anh không phải vì anh đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu.  Em yêu anh vì anh thông 

minh, nhân hậu, tốt với bạn bè.  Nhiều đứa con gái trong lớp và cả lớp khác để ý anh.  

Nhiều đứa đẹp hơn em, gia đình khá giả, giàu có hơn gia đình em.  Năm học đệ tam, em 



đã có tình cảm yêu anh, nhưng em không hy vọng được anh yêu.  Chừ, em thật là hạnh 

phúc.  Em cám ơn anh. 

- Em và anh yêu nhau vì hiểu nhau.  Anh và em học chung lớp với nhau từ đệ thất … Mạ 

anh làm chứng cho lời anh nói anh yêu em.  Ai làm chứng cho lời nói em yêu anh. 

- Không ai làm chứng. Em có cái ni làm tin. 

Anh Thư vén mái tóc bên trái.  Nàng tháo bông hoa tai.  Đưa bông hoa tai cho tao, Anh Thư nói : 

- Anh giữ bông hoa tai ni làm tin.  Khi mô làm đám hỏi anh trả lại em.  Nếu anh bỏ em, 

em sẽ đeo một bông tai bên phải suốt đời … 

- Anh giữ bông hoa tai.  Em giữ hình của mạ anh…  Chừ em cho anh hôn em. 

Anh Thư lắc đầu.  Anh Thư đưa hai tay.  Nàng nói : 

- Nắm tay em.  Từ nay, em là của anh.  Em giữ em trinh trắng là giữ cho anh. 

Tao nắm tay nàng.  Ngồi bên nhau, chúng tao không nói về tương lai của chúng tao mà nói về 

những người bạn của hai đứa tao. Chúng tao nói về mi, chị Mai, Thiên Nga, Báu Cà Nhắc, Giá 

Bồng Nga … Chúng tao nói về những kỷ niệm thân thương của hai đứa.  Trời chạng vạng tối, Cổ 

Viện Chàm sắp đóng cửa, Anh Thư nói : 

- Muộn rồi, em phải về.  Anh cho phép em về.  Đêm nay em sẽ có một giấc mơ đẹp. 

   

Nếu tôi ngừng câu truyện tình của bạn tôi tại đây thì đôi khi độc giả lại suy đoán rằng cô bạn gái 

Anh Thư của tôi bị đày đọa, luân lạc trong chốn Thanh Lâu hàng chục năm như nàng Kiều.  Còn 

anh bạn trai Hoàng Lùn của tôi thì ôm chai rượu say sưa suốt ngày đêm và khóc sướt mướt than van 

cho cuộc tình duyên không may mắn của mình như chàng Kim Trọng.  

 

Tôi xin kể tiếp.  Bốn năm sau kể từ ngày Anh Thư cho Hoàng nắm tay tại Cổ Viện Chàm, trong lễ 

hứa hôn, Hoàng đã trả lại chiếc bông tai cho Anh Thư . Trong lời phát biểu, Hoàng và Anh Thư đã 

gọi chi Mai và  anh Nhân chồng chị Mai là ông tiên và bà tiên đã xe duyên cho hai đứa trở thành vợ 

chồng. 

 

Vợ chồng Hoàng Lùn sinh được hai cô công chúa tên là Minh Thư và Kim Thư, Võ Thị Minh Thư 

và Võ Thị Kim Thư.  Hai đứa mơ ước có thêm một hoàng tử.  Anh Thư có thai lần thứ ba.  Bạn bè 

chúc mừng rằng 

-  Chắc chắn lần này Anh Thư sẽ sinh một cậu con trai cho thằng Hoàng 

Có đứa lại cắc cớ hỏi : 

- Anh Thư, lần này mi sinh con gái thì mi đặt tên là chi ?  

- Hoạn Thư 

May mắn, Anh Thư sinh một cậu quí tử rất kháu khỉnh.  Cậu quí tử có tên là Hoàng Thư, Võ Hoàng 

Thư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lượm Lặt Trong Sách Báo  
 

Nam sinh chuyên Toán tóm tắt Truyện Kiều trong 38 câu 

Tôi đọc được trên trang mạng điện tử của báo VietNam Express một bản tin 

 

 

Phạm Quốc Đạt (lớp 11 Toán 1, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang gây 

xôn xao cộng đồng với bài tóm tắt Truyện Kiều vỏn vẹn trong 38 câu lục bát, thay vì 3.254 

câu như bản gốc của đại thi hào Nguyễn Du. Bản tóm tắt này khái quát cuộc đời bể dâu của 

Kiều suốt 15 năm lưu lạc bị lừa bán vào lầu xanh.  

Mỗi dấu mốc cuộc đời nàng Kiều đều được gói gọn bằng đôi câu thơ dễ hiểu. Chia sẻ về 

"tác phẩm" này, Quốc Đạt cho hay, bài thơ được sáng tác cách đây hơn một tháng khi 

người em lớp 10 nhờ tóm tắt hộ Truyện Kiều cho buổi thuyết trình. Nhiệm vụ ấy được Đạt 

hoàn thành trong một buổi sáng. Viết xong, Đạt gửi qua tin nhắn cho em và buổi thuyết 

trình được đánh giá cao nhờ bài thơ xuất sắc. 

"Em cảm thấy bất ngờ khi bài thơ được đưa lên mạng và nhiều người yêu thích. Lúc sáng 

tác, em chỉ nghĩ làm giúp và không ngờ lại được đánh giá cao. Mới đây, cô giáo dạy Văn 

trong trường gọi em xuống văn phòng và hỏi về bài tóm tắt ấy. Cô thấy thú vị và giới thiệu 

cho nhiều người". 

Nam sinh cho biết thêm, trước khi viết bài thơ tóm tắt trên, cậu chưa đọc qua Truyện Kiều 

lần nào. Đạt có mua Truyện Kiều nhưng mới chỉ đọc được vài trang. Nhận lời giúp, nam 

sinh này sáng tác dựa trên dàn ý người bạn đưa cho.  

"Làm xong, em đọc lại cũng thấy hay hay. Một số ý kiến góp ý thiếu nhân vật Sở Khanh 

nhưng lúc đó em xây dựng bài thơ theo dàn ý thiếu chi tiết này", Đạt nói. 

Theo Đạt, tình yêu thơ văn của cậu được khơi dậy từ đam mê của bố và tâm hồn thơ ca của 

thầy giáo dạy Toán. Ở lớp chuyên Toán của Đạt, nhiều bạn khác cũng thích làm thơ cho vui 

sau những giờ học căng thẳng. Lớp Đạt còn có hẳn một hội thơ và đội văn nghệ đàn hát. 

Yêu thích thơ văn nhưng cậu cho hay, vẫn chưa xác định sau này có theo đuổi niềm yêu 

thích ấy không.  

Hiện tại, dù bận học nhưng cậu học sinh lớp 11 Toán vẫn luôn dành một khoảng thời gian 

nhất định để "giữ lửa đam mê". Hôm 30/4 vừa rồi, Quốc Đạt đã giành huy chương bạc 

trong cuộc thi Olympic Toán. Trước đó, chàng trai chuyên Toán này từng gây xôn xao với 

đơn xin nghỉ học bằng thơ độc đáo, mới lạ. 

Hiện, bài tóm tắt truyện Kiều của Đạt được chia sẻ khắp các diễn đàn với nhiều bình luận 

bày tỏ sự ngưỡng mộ và thích thú. Nickname Tronganh223 viết: "Hay và sáng tạo, thích hợp 

cho những ai lười đọc truyện như mình mà muốn biết tóm tắt nội dung".  



Chung quan điểm, nickname Finding.nemo bình luận: "Học toán mà làm thơ thế này là quá 

chuyên nghiệp rồi, học hành nghiêm túc và có sáng tạo". Còn người khác lại nêu ý kiến: 

"Học sinh bây giờ rất sáng tạo làm cho thế hệ đi trước như chúng tôi rất bất ngờ. Hy vọng 

bài thơ trên như một cơn gió lạ thổi mới vào cách dạy và học môn Văn ở trường".  

Ngoài những những lời khen, bài thơ của Đạt còn nhận được nhiều góp ý vì thiếu nhân vật. 

"Đúng là thiếu nhân vật đình dám Sở Khanh thì hơi tiếc nhưng dùng mấy câu lục bát (đặc 

sản của cụ Nguyễn Du) để tóm tắt đời Kiều thế cũng hay rồi", nickname Linh_lana nhận xét. 

Trong khi đó, một số lại cho rằng bài thơ "bình thường" và "không có gì phải xôn xao". 

Bình Minh 

 Bài thơ tóm tắt Truyện Kiều 

"Mình xin thay mặt tổ hai, 

Bàn về tác phẩm của ngài Nguyễn Du. 

Thúy Kiều tuy chẳng ở tù 

Nhưng mà hồn đã ngàn thu giấc tròn 

Sắc, tài sánh lại nước non, 

Đây người con gái chẳng còn điểm chê. 

Gặp Kim, như trúng bùa mê, 

Hai người đính ước hẹn thề Đạm Tiên. 

ỗng đâu oan lớn ập liền, 

Thuý Kiều buộc phải kiếm tiền chuộc cha. 

Chẳng may mắc bẫy Tú Bà, 

Biến Kiều bỗng chốc thành quà thanh lâu. 

Đương cơn nhục nhã tủi sầu, 

Thúc Sinh xuất hiện, phép mầu nhuộm lên. 

Tưởng rằng Kiều đã gặp hên, 

Hoạn Thư đày đoạ như tên ngục tù. 

Nàng đau trong nỗi căm thù, 

Phận đời sóng gió mây mù xa trông. 

Bạc Bà giết những kiếp hồng, 

Lầu xanh Kiều lại vào tròng lần hai. 

Chẳng còn nhờ vả được ai, 

Kể như nàng đã tương lai mịt mù. 

Kiều được giúp đỡ trả thù bấy lâu. 

Ngỡ chăng chấm dứt nỗi sầu, 

Lại Hồ Tôn Hiến hiểm sâu đánh lừa. 

Từ Hải chết đứng không thưa, 

Thuý Kiều lại kiếp ngày xưa quay về. 

Nỗi đau, nhục nhã ê chề, 

Nàng nay chẳng muốn quay về nhân gian. 

Tiền Đường kết liễu kiếp oan, 

Giác Duyên sư phụ cứu đàn con thơ. 

Rời xa thực tế bẩn dơ, 

Nương nhờ cửa Phật đợi chờ tương lai 

Ngày kia Kiều đã gặp ngài 

Tái duyên Kim Trọng, cả hai đều mừng. 

Đến đây xin phép được ngừng. 

 



Mong rằng học trò ngày nay vẫn yêu thơ văn Việt Nam và được thảo luận tự do dưới nhiều cách 

nhìn, không chỉ nhìn văn chương qua lăng kính duy vật biện chứng.  

Thời Của Thánh Thần – tác giả Hoàng Minh Tường 

 

 
Nhà văn Hoàng Minh Tường – Hình lấy trên net 

 

Đoạn viết sau đây trong quyển Thời Của Thánh Thần của Hoàng Minh Tường, tác giả đã khám phá 

ra cụ Nguyễn Du không những là nhà thơ, cụ còn là nhà Chiêm Tinh.  Cụ Tiên Điền đã đoán đúng 

vận mệnh đất nước gần hai thế kỷ sau ngày cụ ra đời. 

 

Không tài nào ngủ được. Đúng 12 giờ khuya, Vọng rón rén cầm cuốn Truyện Kiều đi ra đầu nhà. 

Dưới ánh sáng ngọn đèn điện đỏ quạch ở đầu hồi, Vọng kính cẩn ấp hai bàn tay vào cuốn sách, lầm 

rầm khấn vái: "Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thuý Kiều". Đó là lời khấn mà bà nội 

Vọng, bà Đồ Kha, thường khấn mỗi lần bói Kiều. Kỳ lạ thay là người bà không biết chữ của Vọng. 

Chữ nho cũng không mà chữ quốc ngữ càng mù tịt. Vậy mà bà cụ thuộc làu làu cả cuốn Truyện 

Kiều. Không những đọc xuôi, mà bà cụ còn đọc ngược. Nói đến đoạn nào là cụ lại đọc vanh vách 

đoạn ấy. Độc đáo nhất là cụ Đồ Kha có tài bói Kiều. Bất cứ nhà có việc gì, lành dữ, con cháu có 

điều gì uẩn khúc, mắc mớ, bà cụ lại mang Truyện Kiều ra bói. Vọng nhớ như in từng cử chỉ, và nét 

mặt đầy thành kính, trang nghiêm của bà. Rồi bà giở một trang bất kỳ, mở cuốn sách trước mặt, 

bảo Vọng đọc cho bà nghe. 

"Trai tay trái, gái tay phải. Tuỳ người muốn bói là nam hay nữ mà đọc trang lẻ hay trang chẵn con 

à". 

Sau khi khấn vái xong, Vọng mở trang Kiều, nhìn vào trang bên trái: 

"Tông đường chút chửa cam lòng 

Cắn răng bẻ một chữ đồng làm đôi? 

Không tin ở mắt mình, Vọng chớp chớp mắt, rồi đọc lại. Đúng là câu Kiều thứ 1954: "Cắn răng bé 

một chữ đồng làm đôi". Chẳng lẽ lời cụ Nhiêu Biểu nói với ông Lý Phúc hồi Tết vừa rồi lại linh 

nghiệm chăng? Vọng nhớ lại buổi nói chuyện giữa ông cụ Nhiêu Biểu với thầy: 

- Văn chương cụ Nguyễn Tiên Điền tài tình lắm ông ạ. Còn tôi còn ông, rồi xem. Đây này, câu thơ 

"Cắn răng bẻ một chữ đồng làm đôi", đúng vào câu thứ 1954. Thế là nhà ông có chuyện. Mà có khi 

cả nước nhà cũng có chuyện. Năm nay là năm Giáp Ngọ, theo công lịch là năm thứ 1954, năm chia 

lìa, ly tán. Nhất định rồi ông ạ. Cuộc tao loạn này nhất định rồi phải kết thúc. Nhưng không phải là 

sự đại đoàn viên. Tôi bấm quẻ, xem âm dương, ngắm sao trên trời đều thấy triệu chứng chia đôi, 

phân ly ông ạ. 

Phân ly. Đến bao giờ? Loáng thoáng có người nói với Vọng: Pháp đồng ý với Việt Minh sẽ hiệp 

thương trong hai năm. Hai năm nữa, chính phủ liên hiệp thống nhất sẽ được thành lập. Thời gian 



ấy đủ cho Vọng học xong Tú tài phần hai, với nhiều cơ hội thi vào đại học. Vọng sẽ đi du học nước 

ngoài hoặc trở về Hà Nội học tiếp. Vọng Bẽ lại gặp thầy u, anh em, bạn bè. 

Một tháng sau ngày hiệp định Giơnevơ được ký kết, giữa trưa ngày hạ tuần tháng 8 năm 1954, 

chiếc máy bay Dakota chở Nguyễn Kỳ Vọng cùng Tạ Đôn, Tạ Thu Uyên và bốn mươi hai đồng bào 

Công giáo từ phi trường Gia Lâm đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. 

 

Năm 1954 là năm Giáp Ngọ.  Năm nay 2014 là Năm Giáp Ngọ.  Đất nước đi giáp một chu kỳ 60 

năm.  Năm 1954 là năm chia đôi đất nước, năm chia lìa ly tán.    Năm 2014 là năm ly tán hay năm 

xum họp ?  Tôi tìm đến câu 2014 của truyện Kiều để xem  

Giận dầu ra dạ thế thường, 

Cười dầu mới thực khôn lường hiểm sâu!   

Diễn giải câu 2013 và 2014 lấy trên net, như sau :  Cổ nhân có câu: Nộ giả thường tình, tiếu giả bất 

khả trắc, nghĩa là: Giận dữ là thói thường, cười thì không thể lường được.  
 

Tôi không biết cụ Nguyễn Du gởi thông điệp gì cho đất nước Việt Nam qua hai câu thơ trên. Tôi 

mời anh bạn tôi đến nhà chơi.  Anh bạn tôi  giỏi về khoa tử vi, phong thủy, trước năm 1975 là giáo 

sư Việt văn. Sau khi nêu nhiều điểm thắc mắc của tôi về bói Kiều và hai câu 2013 và 2014 của 

truyện Kiều, tôi nói : 

- Tôi không tin rằng cụ Nguyễn Du là Chiêm Tinh Gia. 

- Ông lầm rồi.  Cụ Nguyễn Du là đại Chiêm Tinh Gia.  Tôi giải thích cho ông.  Câu 2013 

là nói về ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban Nội Chính Trung Ương. Năm ngoái, vừa 

được giao nhiệm vụ  Trưởng ban Nội chính Trung Ương, từ Hà Nội ông đã tuyên bố ai 

phạm tội thì « bắt hết, hốt hết ».  Nộ giả thường tình. Giận dữ là thói thường.  Câu 2014 

là nói về nụ cười của ông Nguyễn Tấn Dũng.  Ông Nguyễn Tấn Dũng là chính trị gia lão 

luyện.  Từ một anh y tá du kích, ông mau chóng trở thành người quyền lực nhất nước 

Việt Nam. Đầu năm dương lịch 2014, ông mở đầu thông điệp bằng nhiệm vụ :  “Đổi mới 

thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ...   Xây dựng Nhà nước pháp 

quyền, với nguyên tắc “người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm và sử 

dụng luật pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cơ quan Nhà nước và cán bộ 

công chức chỉ được làm những gì luật pháp cho phép”  Thông điệp của ông lóe lên hy 

vọng sự đổi mới tích cực trong năm con ngựa 2014.   Ông Dũng có nụ cười xem thường, 

khinh thường người đối diện.  Cho nên cụ Nguyễn Du mới nhắc người dân Việt Nam 

đừng vội tin.  Tiếu giả bất khả trắc.  Cười thì không thể lường được.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Câu 2013 và 2014, cụ Nguyễn Du nói về ông Nguyễn Bá Thanh và nụ cười Nguyễn Tấn 

Dũng, cụ không nói năm 2014 là năm thái bình đến với dân tộc à? 

- Cụ Nguyễn Du nói wait and see.  Ông muốn biết bao giờ đất nước thái bình, xum họp thì 

ông đưa quyển Kiều cho tôi.   

 

 
 

https://danluan.org/tin-tuc/20121226/phan-an-dien-van-cua-truong-thon
https://danluan.org/tin-tuc/20121227/cuoc-chien-ba-tu-van-con-tiep-dien-viet-nam-se-roi-vao-quy-dao-cua-trung-quoc-hay


Tôi đưa quyển Kiều cho bạn tôi.  Bạn tôi cầm quyển Kiều.  Bạn tôi không khấn vái.  Anh dở quyển 

Kiều và đọc :   

Giác Duyên lên tiếng gọi nàng, 

Buồng trong vội dạo sen vàng bước ra. 

Trông xem đủ mặt một nhà: 

3010. Xuân già còn khỏe huyên già còn tươi. 

Hai em phương trưởng hòa hai, 

Nọ chàng Kim đó là người ngày xưa! 

Tưởng bây giờ là bao giờ, 

Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao! 

 

Anh ta trả lại quyển Kiều cho tôi.  Nhìn con số 3010 của câu Xuân gíà còn khỏe huyên già còn tươi.  

Tôi đếm đến câu Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao là câu số 3014.  Tôi đưa mắt thẫn thờ nhìn bạn 

tôi và nói : 

- Một thế kỷ nữa đất nước mới thái bình ?  

- Một thế kỷ nữa đất nước được hưởng thái bình mà ông cho là quá lâu sao?    Mau đấy, 

ông bạn già.   

- Ông giải thích cho tôi biết tại sao cần tới một thế kỷ Việt Nam mới thái bình. 

- Ông nhớ năm lớp nhất ( lớp năm bây giờ ), tụi mình học bài tập đọc Hận Sông Gianh 

không ?  

 

Đây sông Gianh đây biên cương thống khổ 

Đây sa trường đây nấm mộ trời Nam 

Đây dòng sông dòng máu Việt còn loang 

Đây Cổ Độ xương tàn xưa chất đống. 

Sông còn đây hận phân ly nòi giống 

Máu còn đây cơn ác mộng tương tàn 

Và còn đây hồn dân Việt thác oan 

Bao thế kỷ chưa tan niềm uất hận. 

          

Thời Trịnh Nguyễn phân tranh không có những vấn đề : Chủ Nghĩa, Tôn Giáo, Địa 

Phương …  Sự xâm lăng của phương Bắc cũng không xảo quyệt đa dạng như hiện 

nay.  Vậy mà bao thế kỷ chưa tan niềm uất hận.  Ngày nay vấn đề chủ nghĩa, tôn 

giáo, địa phương, tham nhũng nhấn chìm đất nước trong hận thù, ly tán.  Lại thêm 

nạn xâm lăng không tiếng súng đã xẩy ra bao năm nay mà nhà nước vẫn bịt mắt và 

ngóng tai chờ đợi tiếng súng, tiếng bom của Bắc phương.  Chúng có nổ súng đâu mà 

chờ …  Văn hóa, đạo đức thì suy thoái đến tận gốc rễ.  Một trăm năm đâu phải là quá 

lâu …  

 

Anh bạn đứng dậy,vỗ vai tôi và nói như để an ủi tôi : 

- Thiên cơ bất khả lậu.  Có trời mà cũng tại ta ( Kim Vân Kiều- Nguyễn Du ).  Trời mang 

cái duyên, mang cơ hội cho mình. Nhưng nếu mình không biết nắm bắt cái duyên, nắm 

bắt cơ hội mà trời mang đến cho mình, đó là tại mình chứ đâu phải tại số.  Tôi chưa bao 

giờ tin Sấm Trạng Trình và Bói Kiều 

 Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh 

Can qua xứ xứ loạn đao binh 

Mã đề dương cước anh hùng tận 

Thân Dậu niên lai kiến thái bình 

Từ thời cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ( 1491 – 1585 ) đến nay đã hơn bốn trăm năm, bao 

nhiêu năm Thân, năm Dậu đến rồi đi, vậy mà đất nước đã thái bình đâu.  Còn Bói Kiều 

thì sao ?  Truyện Kiều tôi thuộc làu làu.  Quyển Kiều quá quen thuộc với tôi.  Tôi biết 



trang số mấy có có truyện vui, trang mấy có truyện buồn.  Muốn vui hay buồn, tôi dở ra 

được ngay …  Tương lai dân tộc là do người Việt quyết định không phải do Trời, Phật 

hay Chúa … 

 

Đĩ Thúi – Tác Giả Nguyễn Viện 
 

 
Nhà văn Nguyễn Viện – Hình lấy trên net 

 

Trong cuốn tiểu thuyết phản lịch sử, phản hư cấu, phản hiện thực và phản tiểu thuyết này, các nhân 

vật chính của tác phẩm văn học Việt Nam nổi tiếng nhất, Truyện Kiều, và cả tác giả của nó, Nguyễn 

Du, bước thẳng ra từ hư cấu và lịch sử để lăn lộn trên một bàn cờ thế sự quái đản mà tất cả chúng 

ta dường như đều có mặt.  

Bạn có thể thích hay ghét, rất thích hay rất ghét, khen hay chê tác phẩm Phản Kiều, hay Tân Đoạn 

trường tân thanh này, nhưng tôi tin rằng bạn sẽ không thể dửng dưng với nó. Tôi hân hạnh giới 

thiệu tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Viện, đăng thành 5 kì trên pro&contra.  

Phạm Thị Hoài  
 

Trên đây là lời giới thiệu của nhà văn Phạm Thị Hoài về quyển Đĩ Thúi của nhà văn Nguyễn Viện.  

Lời giới thiệu hấp dẫn khiến tôi đọc quyển Đĩ Thúi hai lần. Tác giả tả lại xã hội hiện nay tại Việt 

Nam.  Nhân vật trong truyện là những nhân vật của truyện Kiều như Hồ Tôn Hiến, Từ Hải, Thúc 

Sinh, Kim Trọng, Vương Quan, Mã Giám Sinh … Họ đều trở thành những đảng viên quyền thế của 

chế độ hiện nay.   Nguyễn Du đóng vai  thân phận của người trí thức Việt Nam.   Ba nhân vật nữ 

Đạm Tiên, Thúy Kiều, Mã Kiều Nhi hành nghề mãi dâm, chủ chứa.  Đúng như nhà văn Phạm Thị 

Hoài nói : nhưng tôi tin rằng bạn sẽ không thể dửng dưng với nó.  Tôi đọc Đĩ Thúi thêm hai lần 

nữa.  Tuy đọc quyển Đĩ Thúi đến bốn lần, nhưng tôi vẫn không hiểu nhiều ẩn ý của tác giả.  Lý do 

thứ nhất là tôi sống xa Việt Nam đến nay đã 22 năm và kiến thức của tôi về kinh tế, chính trị Việt 

Nam không nhiều. Lý do thứ hai là tất cả nhân vật trong truyện Đĩ Thúi đều có tuổi thọ dài hàng thế 

kỷ và đóng nhiều vai trong xã hội hiện tại.  Đặc biệt hai nhân vật Thúc Sinh và Mã Giám Sinh là 

những nhân vật hay đại diện cho thế lực nào hiện nay mà lại có quyền hành  quá lớn khiến các thế 

lực khác phải e dè? Cục gạch của Hồ Tôn Hiến cũng khiến tôi suy nghĩ mà không hiểu đươc sự 

quan trọng của nó.   Tôi nghĩ, cũng chẳng cần biết họ là những nhân vật hay đại diện thế lực nào 

trong xã hội hiện nay.  Đọc trích đoạn sau đây đủ nói lên điều mà nhà văn Nguyễn Viện muốn nói :  

Vương Quan được đưa về trung ương với chức vụ Trưởng ban Thanh tra Quốc gia. Ra mắt báo chí, 

Vương Quan nói: “Tôi đến để làm sạch sẽ ngôi nhà chung của chúng ta. Tất cả những ai bôi bẩn 

ngôi nhà sẽ bị trừng phạt”. Anh được tán thưởng, nhưng cũng không ai kỳ vọng gì ở anh. Bởi ai 

cũng biết, sự dơ bẩn của căn nhà là bản chất của các chất liệu xây dựng nên nó, vì thế không thể 

lau chùi, chỉ có một cách duy nhất là đập đổ nó và xây lại bằng các chất liệu khác.  



Trong bài “ Nguyễn Viện viết lại Truyện Kiều “ cuả Mạc Vấn đăng trên net BBC, nhà văn Mạc Vấn viết :  “ Ông là 

nhà văn trên mạng, cũng có thể hiểu là “liều mạng”. Một nhà văn húc đầu vào những vấn nạn bùng 

nhùng của đất nước, trước những đống đá chực ném vào mình và trước còng số 8, nếu không liều 

mạng thì là gì?  Cũng có thể bảo rằng ông là nhà văn cách mạng vì đã dám bước qua những định 

kiến đúc sẵn, những lối mòn xưa cũ, dám đi theo lề của mình chứ không theo lề của những con cừu. 

Nhưng dù gì thì cũng có thể khẳng định rằng, ông rất Nguyễn Viện, nghĩa là rất dũng cảm. “ 

Tôi đồng ý với ông Mạc Vấn :  nhà văn Nguyễn Viện rất dũng cảm.  Dũng cảm vì ông sinh năm 1949 tại Hải 

Dương - Học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn -  Sau 1975, tù cải tạo 3 ngày - Hiện sống và viết tại Sài 

Gòn -   

 Sau đây là những trích đoạn trong quyển Đĩ Thúi để chứng minh Nguyễn Viện là nhà văn dũng 

cảm  
 

Trích đoạn 1 
 

Từ Hải hỏi: “Anh biết sai từ bao giờ?”  

Thúc Sinh đáp: “Ngay sau khi vào Đảng.”  

Từ Hải lại hỏi: “Đảng sai từ bao giờ?”  

Thúc Sinh đáp: “Ngay sau khi thành lập.”  

Từ Hải hỏi tiếp: “Người thành lập Đảng sai từ bao giờ?” 

Thúc Sinh im lặng một lúc rồi nói: “Từ Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại Tours tháng 

12.1920, gia nhập Cộng sản Quốc tế thứ ba và trở thành một trong những sáng lập viên của Đảng 

Cộng sản Pháp.” 
 

Trích đoạn 2 
 

Khi ấy có nhiều người chính thức ra khỏi Đảng của Hồ Tôn Hiến, hoặc tiêu cực hơn thì lẳng lặng 

không sinh hoạt chi bộ nữa. Đạm Tiên nói với Từ Hải: “Để phù hợp với bản chất của anh, anh 

không thể bó thân mãi trong cái đảng ẩm ương ấy, vào Hội Bạch Mi với chúng em, anh tha hồ tung 

hoành. Sự nghiệp của anh sẽ bền vững muôn đời cùng với sự bất biến của đĩ nghiệp chúng em.”  

Từ Hải trừng mắt hỏi: “Sao lại gọi là ẩm ương?”  

Đạm Tiên nói: “Một cái đảng độc tôn, độc tài toàn trị, nhưng lại lãnh đạo tập thể. Không ai chịu 

trách nhiệm. Cứ một thằng làm thì hai thằng phá, bọn ngu dốt còn lại thì ỡm ờ ăn theo. Vì thế đảng 

của anh suốt bao năm nay chỉ biết loay hoay tự sướng, vơ vét và làm khổ nhân dân.” 

Từ Hải hỏi: “Cô không sợ bạo chúa à?”  

Đạm Tiên nói: “Bạo chúa mà được việc thì vẫn còn hơn cái lũ ham hố quyền lực mà không biết làm 

gì ngoài việc bắt nạt dân chúng. Em nói cho anh biết nhé, không phải chỉ có Đảng của Hồ Tôn Hiến 

mới theo đuổi quyền lực. Bọn đĩ điếm chúng em cũng muốn thực thi công lý theo cái cách phổ quát 

nhất, anh cứ nhìn kỹ xem.”  

Từ Hải cười lớn: “Công lý ở chỗ nào?”  

Đạm Tiên: “Ăn bánh phải trả tiền. Có phải là công lý không?” 

Từ Hải đáp: “Phải.”  

Đạm Tiên: “Bọn anh vơ vét của nhân dân, có đền bù gì xứng đáng?”  

Từ Hải: “Em không thấy đất nước tiến bộ à?”  

Đạm Tiên: “Anh so sánh với cái gì?”  

Từ Hải: “Hôm qua.”  

Đạm Tiên: “Thối. Các anh chỉ so sánh theo chiều dọc mà không so sánh theo chiều ngang.” 

Từ Hải: “Dù sao vẫn là tiến bộ.”  

Đạm Tiên: “Có rất nhiều cái thụt lùi đấy. Cần em chứng minh không?”  

Từ Hải im lặng.  



Đạm Tiên chua chát: “Chưa bao giờ chúng ta độc lập, cũng như tự do và hạnh phúc.”  
 

Trích đoạn 3 
 

Cũng từ đó, Đạm Tiên vĩnh viễn rời bỏ ngôi mộ hoang rầu rầu ngọn cỏ, về ngự trong am con nhện 

giữa Thất Sơn huyền bí.  

Đạm Tiên đưa cho Nguyễn tờ giấy ở dạng tro than và bảo chàng đọc.  

- Lịch sử là hư cấu và được hư cấu theo một logic mang tính lý thuyết. Đối với Hồ Tôn Hiến và 

thời đại của ông ta chỉ có một thứ logic duy nhất là ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Và 

cái lý thuyết của nó tất nhiên cũng là chính nghĩa thuộc về ta bất kể nó như thế nào.  

- Khi chính trị và văn học nghệ thuật ăn cánh với nhau, con người bị giết chết.  

- Trong các chế độ độc tài, văn nghệ sĩ chính thống là kẻ đồng lõa với tội ác.  

- Hư vô hóa cuộc sống cũng chỉ là cách trốn trách nhiệm.  

Nguyễn hỏi: “Của ai vậy?”  

Đạm Tiên bảo: “Của nhân dân đấy.”  

Nguyễn nói: “Cứt đái.”  

Đạm Tiên ra vẻ nghiêm trọng: “Trước sự thống khổ của con người, nhà văn không thể là kẻ vô tội.”  

Nguyễn nói: “Cứt đái hết.”  

Đạm Tiên cười sằng sặc.  
 

Trích đoạn 4 
 

Sở Khanh con nhà nòi đẹp trai, được xếp vào loại “người đương thời” mẫu mã chính thống, tài 

năng và thành đạt của báo chí lá cải. Để tả Sở Khanh có thể nói một cách đặc trưng, hắn giống đại 

gia và cũng giống quan quyền. Phổ thông và ba hoa. Văn nghệ sĩ các loại phục tùng hắn vì hắn là 

biểu tượng của khát vọng chinh phục.  

Sở Khanh tâu với Hồ Tôn Hiến: “Văn nghệ sĩ và các loại tương cận đều rất háo danh, để sai khiến 

được bọn này cần ban tặng cho chúng các chức danh này nọ. Vì các chức danh, chúng sẽ như lũ 

thiêu thân.”  

Hồ Tôn Hiến bảo: “Được. Ta biết sức mạnh của các nghệ sĩ. Đồng chí rất thâm sâu. Ta sẽ ban cho 

chúng mọi tước vị cao cả.”  

Sở Khanh tâu tiếp: “Văn nghệ sĩ và các loại tương cận cũng đều rất thích được sai khiến, xin hãy 

giao việc cho chúng vì chúng sẽ tưởng đấy là điều cao cả.”  

Hồ Tôn Hiến bảo: “Được. Hãy tập hợp chúng lại dưới ngọn cờ vinh quang của ta.”  

Sở Khanh trở thành Hội trưởng của Hội Văn nghệ sĩ và các loại tương cận.  

Nhiệm vụ của Hội là lừa tình toàn thể bầy cừu. Nhưng làm gì thì cũng cần phải lo cho bản thân 

trước. Cơ hội không phải lúc nào cũng có. Vì thế, Sở Khanh lừa ngay bọn háo danh muốn trở thành 

văn nghệ sĩ cung đình. Chúng sẵn sàng cống nạp cho Sở Khanh tất cả mọi thứ kể cả vợ con.  

Quả thật cao cả đáng kính khi người ta trở thành lực lượng dẫn dắt dư luận và tạo khuôn mẫu cho 

toàn xã hội. Càng cao cả đáng kính hơn khi môi trường hoạt động của nó cũng là một quan trường. 

Vì thế, chẳng có lý do gì Sở Khanh lại không trở thành nghệ sĩ nguyên soái khi các nghệ sĩ dưới 

trướng hắn là nghệ sĩ công huân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, hay nghệ sĩ bá tước, nghệ sĩ nam 

tước, nghệ sĩ tử tước các loại... Nhưng cuộc đời vốn tréo ngoe khốn nạn, lại càng tréo ngoe khốn 

nạn hơn với Sở Khanh khi gã lừa tình của mọi thời đại này bỗng trở nên bất lực giữa lúc sự nghiệp 

huy hoàng nhất. Các cao thủ làng chơi như Đạm Tiên, Mã Kiều Nhi hay Vương Thúy Kiều dù đã 

diễn hết nghề vẫn không làm cho cặc Sở Khanh cứng và xuất tinh được. Sở Khanh mô tả trường 

hợp của mình là “bi kịch nghề nghiệp”.  

 

Trích đoạn 5 
 

Từ Hải dằn ly rượu xuống, nói: “Cuộc sống đã trở nên không chịu nổi. Tất cả những gì ông Hồ Tôn 

Hiến lên án chế độ thực dân đang lặp lại ở mức độ kinh tởm hơn nhiều lần.”  

Nguyễn bảo: “Bây giờ ông mới thấy sao?”  



Từ Hải: “Trước đây tôi vẫn cho rằng đó chỉ là hiện tượng của thời kỳ quá độ. Nhưng với thời gian, 

những cái xấu xa và tình trạng không thể sửa chữa của nó đã minh chứng rằng đó là bản chất.”  

Nguyễn cười: “Anh sẽ làm gì?”  

Từ Hải không cần rào đón: “Không có cách nào khác ngoài việc thay đổi nó.”  

Nguyễn vẫn cười: “Bằng cái gì và như thế nào?”  

Từ Hải nhìn thẳng vào mặt Nguyễn: “Đó là việc của ông và những trí thức như ông.”  

Nguyễn không cười được nữa, chàng cầm ly rượu lên soi qua ánh nắng, rồi đặt ly xuống mà không 

uống. Nguyễn không thể tự cho phép mình bỏ qua cái gánh nặng mà Từ Hải vừa quăng cho chàng.  

Nguyễn và những trí thức như chàng đã làm gì trước hiện thực cuộc sống và lịch sử?  

Cúi đầu và im lặng. Người ta vẫn sống như trách nhiệm thuộc về người khác.  

Từ Hải vỗ vai Nguyễn: “Tôi cần ông.”  

Nguyễn im lặng một lúc rồi nói: “Tôi không phải Cao Bá Quát.”  

Từ Hải cười lớn: “Tôi không cần quân sư quạt mo. Ông là nhà văn, điều tôi muốn là ông hãy sống 

và viết như một nhà văn. Nếu tất cả các nhà văn đều sống và viết như một nhà văn thì có lẽ đất 

nước này đã khác.”  

Nguyễn nói: “Tôi hiểu. Chúng ta cần sự thức tỉnh của mọi công dân và một áp lực xã hội đủ mạnh 

buộc chế độ phải thay đổi.”  

Đạm Tiên bảo: “Các bác hơi bị lạc quan quá. Âm phủ càng ngày càng đông.”  

Từ Hải nói: “Những xác chết cũng cần lên tiếng.”  

Đạm Tiên bảo: “Họ đã lên tiếng bằng cách không nhắm mắt.”  

Khi nhà văn tự đặt mình dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền và trở thành bồi bút cho bọn thống 

trị, họ đánh mất nhân cách. Tự xóa bỏ cái đa nguyên của tư tưởng và đặt gông cùm ý thức hệ lên 

vai mình, họ xóa trắng bản thân.  

Từ Hải nói: “Họ cũng cần sám hối.”  

Đạm Tiên bảo: “Họ đã sám hối bằng sự vô ích của mình.”  

Từ Hải nói: “Họ cần hành động để chuộc tội bởi ngay cả sự im lặng cũng có tội.”  

Đạm Tiên bảo: “Không một ai còn khả năng hành động.” 
 

Trích đoạn 6 
 

Từ Hải lại gặp Nguyễn nói: “Chúng ta phải tự cứu. Hôm nay người nông dân vì giữ đất của mình 

mà vào tù. Ngày mai vì chữ nghĩa của anh, anh cũng sẽ vào tù. Chúng ta bị cướp đoạt từ tài sản 

đến phẩm cách. Chúng ta không thể im lặng nhịn nhục gìn giữ sự ổn định thống trị của bọn lưu 

manh trên sự bất công và tàn ác mãi. Anh cần phải làm một cái gì đó.”  

Nguyễn nói: “Những gì cần phải viết, tôi đã viết rồi.”  

Từ Hải bảo: “Một tay anh cầm viết, tay kia anh cần phải biết cầm búa.”  

Nguyễn cười: “Còn cái liềm thì cắt bằng chân?”  

Từ Hải nói: “Vứt mẹ nó cái hình ảnh và quan điểm giai cấp điếm thúi ấy đi.”  

Nguyễn bảo: “Vâng. Công dân là đủ.”  

Từ Hải nói: “Nhân việc anh nông dân vào tù, tôi muốn nhờ anh soạn giùm một cái tuyên ngôn tự 

do. Tự do cho nông dân. Tự do cho tất cả chúng ta. Anh viết thế nào thì tùy, điều quan trọng là 

không để sơ hở tạo cớ cho tụi nó bắt anh hay bắt những người ủng hộ tuyên ngôn đó.”  

Nguyễn bảo: “Để tôi suy nghĩ.”  

Từ Hải nói: “Đừng để vuột mất cơ hội cất tiếng nói.”  

Nguyễn bảo: “Tôi biết những kiến nghị, những tuyên ngôn chẳng có giá trị gì đối bọn vừa điếc vừa 

mù. Nhưng quả thật, trước hết chúng ta cần phải nói với nhau, cho nhau về sự thật và khát vọng 

thay đổi.”  

Từ Hải nói: “Đúng. Nếu chúng ta muốn thay đổi nhưng không hành động cho sự thay đổi thì sẽ 

không bao giờ có sự thay đổi.”  

Không phải Nguyễn. Không phải Từ Hải. Trong chảo lửa của sự phẫn uất và lương tâm công chính, 

một loạt các tuyên ngôn cho công lý và tự do công dân đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, 



tuyên bố quyền xã hội dân sự và đòi hỏi thay đổi thể chế cũng như công lý cho những người bị tù 

tội.  

Những tuyên ngôn không làm rung rinh chế độ nhưng nó biểu thị sự bất tín nhiệm và tạo ra áp lực 

thay đổi đối với Hồ Tôn Hiến ngày càng lớn.  

Từ Hải gặp Nguyễn, hắn nói: “Làm thế nào tạo ra một phong trào bất tuân rộng khắp, đồng thời 

sẵn sàng phản ứng khi có cơ hội thuận lợi?”  

Nguyễn bảo: “Nếu biết liên kết các sự kiện, nó có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền.”  

Bỗng tỏ ra mừng rỡ, Từ Hải nói: “Tôi nghĩ ra rồi.”  

Rồi hắn đứng lên và đi thẳng tới nơi những đám lửa đang cháy.  

Từ Hải có mặt trong đám đông vây quanh một quan tài người dân vừa bị công an đánh chết. Từ 

Hải có mặt trong số dân oan khiếu kiện hoặc đòi chất vấn chính quyền về những vụ cưỡng chiếm 

đất đai. Từ Hải có mặt trong số những công nhân đình công đòi cải thiện bữa ăn trưa. Từ Hải có 

mặt trong số những sinh viên kêu gọi tẩy chay hàng độc hại Trung Quốc. Từ Hải đi biểu tình chống 

Trung Quốc xâm lấn biển. Từ Hải đồng hành với người mẹ đi tìm con trong lao tù. Từ Hải đi xe đạp 

treo bảng chống tăng giá xăng. Từ Hải lên tiếng đòi xử quan chức tham nhũng. Từ Hải cùng với 

người dân khiêng giường ra đường chống tăng viện phí. Từ Hải có mặt trước cửa các phiên tòa bất 

công, dối trá...  

Lần nào Từ Hải cũng bị bắt và bị đánh trong đồn công an, nhưng chính quyền không bỏ tù được Từ 

Hải vì Từ Hải đứng về phía lẽ phải và ôn hòa bất bạo động.  

Hồ Tôn Hiến nói: “Hãy bẻ chân bọn ngông cuồng.”  

Và Từ Hải bị một lũ côn đồ tấn công. Chúng đón đường đánh hắn giữa phố ban ngày. Đánh bầm 

dập. Rồi bẻ chân hắn.  

Cả thế giới nhìn thấy việc ấy và việc ấy cũng như hàng nghìn việc đê tiện tàn bạo khác không làm 

cho con người phẫn nộ hay xấu hổ.  

Không chỉ có một Từ Hài, mà có rất nhiều Tư Hải khác cũng đã bị bẻ chân hoặc bẻ tay. Sau này, họ 

đã thành lập Hội Nạn nhân Bạo quyền với biểu tượng cái nạng để đi đá bóng, mặc dù không được 

cấp phép họat động nhưng không ai ngăn cản được họ chống nạng đá bóng và góp mặt trong các 

cuộc tranh đấu bất bạo động và hợp pháp.  

Hồ Tôn Hiến nói: “Hãy thu gom tất cả nạng trên mặt đất cho vào lửa.”  

Thế là không còn một cái nạng nào được chống ra đường. Những người tìm cách chống nạng bị qui 

kết là phản động, chống chính quyền.  

Hội Nạn nhân Bạo quyền ra tuyên ngôn “Chúng ta là con người” và họ xuống đường bằng một 

chân hay một tay còn lại.  

Hồ Tôn Hiến nói: “Bọn thú vật này không muốn sống.”  

Thế là từng người một trong số họ dần dần mất tích cho đến khi không còn ai được gọi là nạn nhân 

bạo quyền.  

Nhà nước của Hồ Tôn Hiến ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và họ được chấp 

thuận.  
 

Trích đoạn 7 :  Những đoạn trích ( 1 đến 6 )  trên là những phê phán mạnh mẽ chế độ Cộng Sản 

hiện nay, đã có nhiều nhà  tranh đấu đã đề cập đến những vấn đề này.  Trích đoạn 7 này là điều mới 

lạ chưa ai viết hay nói, nhà văn Nguyễn Viện đã diễn tả  Vương Quan Nguyễn Bá Thanh đưa được 

Hồ Tôn Hiến Nguyễn Tấn Dũng ra trước vành móng ngựa về tội lạm quyền gây hậu quả nghiêm 

trọng đối với nền kinh tế quốc gia và an ninh tổ quốc và cái chết bi thảm của Hồ Tôn Hiến Nguyễn 

Tấn Dũng.  
 

Thúc Sinh nói: “Đây chính là lý do tôi tìm gặp cậu.”  

Vương Quan: “Tôi xin lĩnh giáo.”  

Thúc Sinh: “Chắc cậu cũng đã biết, tình hình đang rối tung rối mù. Thù trong giặc ngoài lăm le, 

chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể làm bùng cháy thiêu đốt cả chế độ. Uy tín của triều đình 



không còn. Một là chúng ta phải tự thay đổi, hai là dân chúng sẽ lật đổ chúng ta. Theo cậu, phương 

án nào tốt nhất để thoát ra khỏi tình cảnh này?”  

Vương Quan nói: “Tôi chỉ là một chức quan nhỏ. Không dám lạm bàn.”  

Thúc Sinh bảo: “Nói thật với cậu, trong mọi tầng lớp cán bộ lãnh đạo của chúng ta hôm nay, không 

một ai không nhúng chàm. Người duy nhất có bàn tay sạch là cậu. Cậu chính là giải pháp để tái tạo 

niềm tin trong dân chúng. Vì thế, chúng tôi sẽ đưa cậu về trung ương. Mong cậu nhận lời kỳ vọng 

của toàn thể triều đình.”  

Vương Quan thẳng thắn: “Làm bung xung cho các bác à?”  

Thúc Sinh: “Thượng phương bảo kiếm sẽ được giao cho cậu.”  

Vương Quan: “Thượng phương bảo kiếm để chém Hồ Tôn Hiến, Mã Giám Sinh, Sở Khanh... hay 

chém gió, hoặc để chém nhân dân?”  

Thúc Sinh bình tĩnh nói: “Cậu đã đi đúng vào tâm điểm của vấn đề. Và chắc chắn cậu biết, chúng 

ta không thể chém bất cứ ai trong số đó. Thượng phương bảo kiếm chỉ là một biểu tượng thôi mà.”  

Vương Quan: “Vậy thì tôi sẽ phải sử dụng thượng phương bảo kiếm như thế nào?”  

Thúc Sinh: “Đây là một kịch bản phức tạp. Chúng ta trước hết cần tự bảo vệ mình, bảo vệ chế độ, 

sau đó làm hài lòng dân chúng, hóa giải mọi chống đối của bọn dân chủ.”  

Vương Quan: “Một chế độ không Hồ Tôn Hiến nhưng vẫn là Hồ Tôn Hiến?”  

Thúc Sinh: “Gần đúng như thế. Nhưng chúng ta không thể thuyết phục Hồ Tôn Hiến từ chức.”  

Vương Quan: “Vậy thì chẳng làm gì được. Không có hy sinh thì không giải quyết gì được.”  

Thúc Sinh: “Bản lĩnh của chúng ta, sự khôn khéo của chúng ta, sự nghiệp của chúng ta không cho 

phép chúng ta thua cuộc.”  

Vương Quan: “Vai trò của tôi ở chỗ nào?”  

Thúc Sinh: “Chúng tôi không cần cậu phải làm gì. Vai trò của cậu sẽ là biểu tượng cho sự thay 

đổi.”  

Vương Quan được đưa về trung ương với chức vụ Trưởng ban Thanh tra Quốc gia. Ra mắt báo chí, 

Vương Quan nói: “Tôi đến để làm sạch sẽ ngôi nhà chung của chúng ta. Tất cả những ai bôi bẩn 

ngôi nhà sẽ bị trừng phạt”. Anh được tán thưởng, nhưng cũng không ai kỳ vọng gì ở anh. Bởi ai 

cũng biết, sự dơ bẩn của căn nhà là bản chất của các chất liệu xây dựng nên nó, vì thế không thể 

lau chùi, chỉ có một cách duy nhất là đập đổ nó và xây lại bằng các chất liệu khác.  

Ngôi nhà chung ấy càng lúc càng bốc mùi hôi thối.  

Vương Quan gặp Thúc Sinh nói: “Tôi không thể chịu đựng nổi cái mùi của nó.”  

Thúc Sinh bảo: “Không phải chỉ có cậu không chịu đựng nổi. Ngoài kia, dân chúng cũng không 

chịu đựng nổi. Họ đang cầm đuốc chạy đến và đòi đốt nhà của chúng ta.”  

Vương Quan nói: “Và chúng ta sẽ chết cháy theo nó?”  

Thúc Sinh bảo: “Không, đây là lúc cậu phải hành động.”  

Vương Quan cười nhạt: “Tôi có thể làm gì?”  

Thúc Sinh bảo: “Cậu hãy giương thượng phương bảo kiếm lên, chúng tôi ủng hộ cậu.”  

Vương Quan đến gặp Kim Trọng: “Tôi cần anh giúp đỡ.”  

Kim Trọng hỏi: “Chuyện gì?”  

Vương Quan nói: “Đây là chuyện trong nhà, nếu anh không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì với 

anh. Nhưng tôi hy vọng anh sẽ cộng tác. Như anh biết, tôi vẫn ấm ức về vụ chị Thúy Kiều xưa kia. 

Nỗi đau của anh cũng như nỗi nhục của gia đình chúng ta đến lúc cần phải được thanh tẩy. Hơn 

nữa, dân chúng cũng đang nổi loạn, đây là cơ hội để chúng ta rửa hận. Hồ Tôn Hiến và Mã Giám 

Sinh phải bị quăng vào lửa. Ngay trước khi tôi công bố tội trạng của chúng, anh phải bắt được cả 

hai. Nếu thất bại, anh biết hậu quả sẽ ra sao...”  

Kim Trọng nói: “Trong thế tương quan lực lượng hiện nay, chỉ có thể hạ bệ Hồ Tôn Hiến được 

thôi. Đụng đến Mã Giám Sinh, chúng ta sẽ đụng đến toàn bộ hệ thống.”  

Vương Quan bảo: “Thôi thế cũng được. Thằng Mã Giám Sinh tính sau.”  

Dựa trên biên bản thanh tra quốc gia, Hồ Tôn Hiến đã bị Quốc hội phế truất và Viện Kiểm sát Tối 

cao truy tố về tội lạm quyền gây hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế quốc gia và an ninh tổ 

quốc.  



Trước ngày xảy ra phiên tòa xét xử Hồ Tôn Hiến, Mã Giám Sinh vào trại giam đưa cho Hồ Tôn 

Hiến một chai thuốc độc.  

Mã Giám Sinh hỏi: “Ông còn nhớ cái bùa chú mật tông thỉnh từ Tây Tạng trên cục đá mẹ ở Đền 

Hùng và 2301 cục đá con xuyên Việt không?”  

Hồ Tôn Hiến nói: “Nhớ. Mày đã đánh tráo nó?”  

Mã Giám Sinh bảo: “Phải. Muôn năm trường trị là của Mã Giám Sinh chứ không phải Hồ Tôn 

Hiến.”  

Nghe xong, Hồ Tôn Hiến hộc máu tung tóe, tim ngừng đập. Tuy nhiên, Mã Giám Sinh vẫn đổ hết 

chai thuốc độc vào miệng Hồ Tôn Hiến.  

Lịch sử ghi: Năm Gia Tĩnh thứ 43 (1565), Hồ Tôn Hiến bị bắt giam. Đến ngày 3 tháng 11 năm ấy, 

Hồ Tôn Hiến uất ức tự vẫn, chết trong ngục.  
 

Ông bạn giỏi tử vi, phong thủy nói với tôi : 

- Ông Nguyễn Viện đoán sai.  Tuần trước, tôi xem sao trên trời, bấm quẻ, chấm lá số tử vi 

của ông Dũng và ông Thanh, tôi thấy sao bổn mạng của hai ông vẫn sáng lạn. 

- Ông nói sao lạ quá.  Không logic chút nào.  Sao của ông Dũng sáng thì sao của đối thủ 

phải mờ hoặc ngược lại chứ. 

- Ông sống lâu mà đầu óc vẫn chưa sáng ra.  Trong lãnh vực nhân văn, nhất là chính trị thì 

hai cộng hai không phải là bốn mà thường là năm, sáu hay có khi là triệu. Sau khi nhìn 

sao, bấm quẻ tôi lý giải lá số tử vi của ông Dũng và ông Thanh như sau.  Đại hội đảng kỳ 

tới sẽ bầu ông Nguyễn Tấn Dũng là Tổng Bí Thư đảng.  Đảng giao nhiệm vụ thì ông 

Dũng nhận, ông không xin và cũng không từ chối.  Đảng bầu ông Nguyễn Bá Thanh là 

Thủ Tướng.    Không cặp nào trong đảng lại sáng giá và uy tín hơn cập Tấn Dũng – Bá 

Thanh.  Một chính trị gia lão luyện và một quan chức trong sạch dám làm.  Ngôi sao 

Nguyễn Tấn Dũng càng ngày càng sáng.  Bốn năm sau của nhiệm kỳ Tổng Bí Thư,   

Nguyễn Tấn Dũng trở thành Gorbachev. Ông cải tổ chính trị, chấp nhận đa đảng theo 

nguyện vọng của dân chúng.  Khai tử đảng Cộng Sản của tổng bí thư Lê Duẫn.  Tái sinh 

đảng Lao Động của chủ tịch Hồ Chí Minh.  Giải tán Quốc Hội.  Bầu quốc hội Lập Hiến.  

Bản hiến pháp mới ra đời gần giống như bản hiếp pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.  

Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng Thống đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. 

-  Diễn tiến ông nói giống như những gì xảy ra tại Miền Nam sau 1964.  Hội đồng quân 

lực VNCH bầu trung tướng Nguyễn Văn Thiệu là Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia 

và thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, bầu Quốc 

Hội Lập Hiến,  bản Hiến Pháp Đệ Nhị Cộng Hòa ra đời  …  Chẳng nhẽ lịch sử tái diễn.  

Nếu ông đoán đúng thì sao của ông Dũng sáng vằng vặc như trăng rằm, còn sao Việt 

Nam vẫn tối thui như đêm ba mươi. 

- Lịch sử tái diễn là chuyện bình thường.  Nhưng ông cũng nhớ rằng :  Mưu sự tại nhân, thành 

sự tại thiên.  Thôi thì Chờ xem con Tạo xoay vần đến đâu ! (Mà xem con Tạo xoay vần đến 

đâu!  - Kim Vân Kiều - Nguyễn Du )  
 

Trích đoạn 8  và  … vân vân…. 
 

Nhà văn Nguyễn Viện đã văng tục với chế độ ông kinh tởm.  Đọc bài thơ Tôi chỉ muốn chửi thề của 

ông trước khi viết Đĩ Thúi để thấy sự tức giận đến uất hận của một người trí thức dũng cảm qua 

quyển Đĩ Thúi  

 

Tôi chỉ muốn chửi thề - Nguyễn Viện 

 



  

 

Từ hôm nay tôi sẽ chửi thề  

Mỗi khi mở miệng 

Tôi chửi thề mỗi khi ca hát 

Cho dù đó là tiếng lòng tôi 

Tôi chửi thề mỗi khi chào hỏi 

Cho dù đó là một bạn hiền 

Tôi chửi thề mỗi khi viết 

Cho dù đó là một câu thơ trong suốt 

Tôi chửi thề trước khi ngủ  

Cho những giấc mơ biến mất 

Tôi chửi thề trước khi ăn 

Cho những thực phẩm trở nên không chịu nổi 

Tôi chửi thề khi ra đường 

Để biết là tù ngục 

Tôi chửi thề khi về nhà 

Để biết con người không tổ ấm 

Tôi chửi thề khi ngước nhìn trời 

Để thấy sự hèn mọn thần thánh 

Tôi chửi thề khi cúi nhìn mặt đất 

Để thấy cái chết sâu bọ 

Tôi chửi bọn súc sinh 

Mày chạy đâu cho thoát?! 
 

 

Ước Mong 

 

Bắt Đầu Bằng Những Điểm Chung Nho Nhỏ 
 

Đọc trên net trích đoạn cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Duy :  Cái Nhìn Trong Tân Nhạc Việt Nam 

của trang net Vietnamese Post : 

 

NS :  Vào thời gian này, nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc truyện Kim Vân Kiều.  Nhạc sĩ có thể 

nói sơ qua dự định chương trình sẽ dàn dựng như thế nào ? 

 

Pham Duy :  Tôi làm việc rất mạnh mẽ vào lúc này vì tự thấy mình đã sắp sửa đi chơi một thế 

giới khác, vậy tôi phải mau trả nốt thế giới này một món nợ cuối cùng là việc phổ nhạc truyện Kim 

Vân Kiều.  Nhất là tôi luôn luôn có cái mà người Pháp gọi là “ la volonté du désespoir “, mình 

càng tuyệt vọng thì mình lại càng hy vọng ! Tôi xuất thân là người soạn dân ca mới cho nền Tân 

Nhạc và kết thúc sự nghiệp của mình bằng việc xưng tụng truyện Kiều, đó là cách biểu dương thái 

độ của một ca nhân Việt Nam.  Tôi không dám cả gan phổ toàn bộ trên 3000 câu thơ của cụ Nguyễn 



Du đâu, tôi chỉ có ý định soạn bốn bức Minh Họa ( illustration ) Kiều với một Prologue và một 

Epilogue.  Nhờ sự đóng góp quý báu của người con thứ Duy Cường trong phần hòa âm phối khí … 

việc minh họa của tôi chỉ cốt ý thăng hoa những vần thơ Kim Vân Kiều.  Ví dụ trong khi thi sĩ chỉ có 

6 chữ để diễn tả cảnh “ cỏ non xanh tận chân trời “ thì nhạc của chúng tôi phải cho người nghe 

thấy được cánh đồng Việt Nam bát ngát cỏ xanh đó … Hoặc khi nàng Kiều “ buồn trông cửa bể 

chiều hôm “ thì cái buồn đó phải được diễn tả ra sao bằng giai điệu, bằng hòa điệu … Ngoài ra, 

trong nhiệm vụ hóa giải những oan khiên Việt Nam, sau những tác phẩm nhỏ nhoi của tôi như Con 

Đường Cái Quan, Mẹ Việt Nam, Bầy Chim Hồi Xứ …tôi muốn lấy thêm tác phẩm vĩ đại của cụ Tiên 

Điền ra để làm nơi gặp gỡ cho những người Việt Nam đang muốn tìm lại nhau, thương yêu nhau, 

sau 50 năm khinh thị thù ghét lẫn nhau … Lấy truyện Kiều làm nơi tự tình là một điều tuyệt diệu!  

 

Bắt đầu bằng những điểm chung nho nhỏ.  Nhiều điểm chung nhỏ sẽ tạo thành những điểm chung 

lớn.  Truyện Kim Vân Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là một điểm chung nhỏ của dân tộc Việt 

Nam.   

 

Một yêu câu hát truyện Kiều 

Lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta 

Và yêu cô gái bên nhà 

Miệng xinh ăn nói mặm mà có duyên 

               Tình Ca - Phạm Duy 

 
 

Cầu Mong Giòng Họ Tiên Điền Sinh Hiền Tài 
 

Năm ngoái, ngày 23 tháng chạp âm lịch 2012, tôi khấn nguyện với mong ước :” Những người Việt 

Nam đã gây ra cuộc chiến tương tàn ở phía bên này, bên kia, hay không bên nào hãy nhớ đến công 

ơn của tiền nhân đã dầy công hy sinh xương máu trong công việc dựng nước, mở mang bờ cõi và 

giữ nước.  Tất cả hãy cam đảm nhận, xin tổ tiên và đồng bào tha tội, và cương quyết từ bỏ những lỗi 

lầm của mình trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn để cùng nhau xây dựng một nước Việt 

Nam Độc Lập, Tự Do và Phú Cường”.  Năm nay, ngày đầu năm con Ngựa 2014, tôi khấn nguyện 

với mong ước khiêm nhượng hơn năm ngoái rất nhiều.  

 

Tôi khấn :  Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều, lạy thánh Nguyễn Du. 

Câu ca dao : 

 Bao giờ ngàn Hống hết cây, 

 Sông Rum hết nước họ này hết quan  

là chỉ việc làm quan của họ Nguyễn Tiên Điền.  Nghĩa là thời nào giòng họ Nguyễn Tiên Điền cũng 

có người làm quan.  Vậy mà thời nay không có vị quan lớn nào trong Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản 

là thuộc giòng họ Tiên Điền.  Cũng là may cho giòng họ Tiên Điền.  Ngày nay, làm quan thì khó 

tránh khỏi là quan tham nhũng, hại dân, hại nước.  Đó cũng là ý của trời muốn giúp thánh Nguyễn 

Du.   

Đọc trên net :  Núi Hồng Lĩnh tên Nôm là Ngàn Hống hay Rú Hôống, cũng đọc là Hống, tên chữ là 

Hồng Sơn (núi Hồng) hay Hồng Lĩnh, là dãy núi  nổi tiếng nhất Hà Tĩnh. Núi Hồng Lĩnh nằm giữa 

địa phận Thị xã Hồng Lĩnh và hai huyện Nghi Xuân và Can Lộc.  Cùng với sông Lam, núi Hồng 

Lĩnh được xem là biểu tượng hồn thiêng sông núi của xứ Nghệ.  Từ xưa, Hồng Lĩnh là rừng cây rậm 

rạp, nhiều muông thú, và nhiều loại gỗ quý. Các cụ già kể lại:  vào những năm 30, 40 của thế kỷ XX 

đã từng có đàn khỉ, đàn lợn rừng đêm vẫn kéo ra trộm khoai, lúa trên cánh đồng Kẻ Thổ - Ngọc 

Sơn và Kẻ Vọt - Bình Lạng (theo bút ký sử liệu của Thái Kim Đỉnh). Nhưng rồi trải qua năm tháng, 

do sự tàn phá của con người và chiến tranh rừng Hồng Lĩnh ngày một cạn kiệt, nhiều vùng đã trở 



thành đồi núi trọc, muông thú ngày một ít đi có loại hầu như không còn thấy ở rừng Hồng Lĩnh nữa. 

Những năm gần đây, dân chúng  phá nát núi Hồng tìm 'thần dược'. 

Sông Roòn ( Rum ), còn có tên gọi khác là Loan Giang, là một con sông chảy qua huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sông Roòn bắt nguồn từ dãy núi Hoành Sơn và đổ ra biển Đông, tại nơi 

giáp ranh của Quảng Phú và Cảnh Dương thuộc huyện Quảng Trạch. Sông Roòn có tổng chiều dài 

30 km.  Cửa biển sông Roòn là nơi ra vào, neo đậu, tránh bão cho hơn 520 tàu thuyền. Trong 

những năm gần đây, khu vực lạch ra vào cửa biển dần bị cát bồi lấp, gây khó khăn cho việc ra vào 

và gây nên gần trăm vụ mắc cạn, lật tàu 

 

 
Núi Hồng Lĩnh nhìn từ Can Lộc -  Hình lấy trên net 

 

                                Tàu của ngư dân mắc cạn ở cửa Roòn - Hình lấy trên net  

Ngày nay, thời thế đã chín mùi cho một sự đổi thay của đất nước.  Tổ quốc đang cần những người 

tài, thanh liêm để thay cho bọn dòi bọ đã đục khoét làm kiêt quệ đất nước.  Cầu xin vua Từ Hải, vãi 

Giác Duyên, tiên Thúy Kiều, thánh Nguyễn Du phủ xanh lại núi Hồng Lĩnh, khơi lại giòng chảy của 

sông Rum để cho giòng Tiên Điền lại sinh ra những người hiền tài phục hưng lại đất nước … Cầu 

mong, cầu mong  “ 

 

      Quang Già Cơ 

      Những ngày đầu năm Giáp Ngọ 2014 
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