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Mùa xuân ở Việt Nam không chỉ thể hiện 
sự giao mùa, kết thúc năm cũ, bước 
sang năm mới mà còn gắn với nhiều sự 

kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Đảng Cộng 
sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập 
vào xuân Canh Ngọ năm 1930. Đó là mùa xuân 
“cho ra nhiều hoa thơm, quả ngọt”, từ đây “Hình 
của Đảng lồng trong hình của Nước”, mở đầu 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa đất nước 
ta, nhân dân ta từ kiếp nô lệ thành một nước độc 
lập, tự do mà đỉnh cao là Cách mạng Th áng Tám 
thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Đến nay, Đảng đã qua 89 mùa xuân 
của đất nước, cứ mỗi khi Tết đến, xuân về nhân 
dân cả nước hân hoan mừng năm mới, “Mừng 
Đảng, Mừng Xuân”, hướng về Bác với tấm lòng 
kính yêu sâu sắc, lòng tự hào về thành quả đạt 
được của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc nhưng 
mỗi độ xuân về, Bác Hồ thường dành thời gian 
làm thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước. 
Đó là tình cảm, là tấm lòng, là món quà đầu năm 
mới gởi tặng đồng bào; là những dự báo, định 
hướng chiến lược, những đúc kết, đánh giá những 
thắng lợi trong năm qua và đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ trong năm mới; là những lời kêu gọi, 
khích lệ, động viên tinh thần đồng bào cả nước 
ra sức thi đua lao động sản xuất, chiến đấu như 
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lời tâm sự của Người: 
“Mấy lời thân ái nôm na,
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân”.
Hai mươi hai bài thơ chúc tết của Bác Hồ đã 

trở thành tài sản văn hóa vô giá của dân tộc ta. 
Trong mỗi câu, mỗi bài đều chan chứa ý thơ, tràn 
đầy sắc xuân. Suốt 22 năm từ năm 1947 đến năm 
1969, cứ đến thời khắc giao thừa, đồng bào cả 
nước lại được nghe những lời chúc Tết nồng ấm, 
yêu thương của Bác.

Tết Bính Tuất năm 1946, ngay sau khi nước nhà 
được độc lập, từ mờ sáng, Bác đã đi thăm một số 
gia đình lao động nghèo ở Hà Nội để xem bà con 
đón Tết cổ truyền độc lập như thế nào, để xem 
người dân có thực sự được hưởng cuộc sống tự 
do, hạnh phúc hay không. Với thanh niên và nhi 
đồng cả nước, Bác viết thư nhắn nhủ: “Một năm 
khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi 
trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Với nhân dân, 
Bác căn dặn: “Năm mới, chúng ta thực hành đời 
sống mới để trở nên những công dân mới, xứng 
đáng với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Lần đầu tiên Bác Hồ đọc thơ chúc Tết đồng bào 
là vào xuân Đinh Hợi năm 1947. Đêm giao thừa 
năm ấy Bác phải đi suốt hai tiếng đồng hồ từ nơi 
họp Hội đồng Chính phủ ở Quốc Oai tới trụ sở 
Đài tiếng nói Việt Nam ở huyện Chương Mỹ (Hà 
Đông) dưới trời mưa nặng hạt, đường trơn lầy lội, 
nhiều đoạn xe không đi được, Bác và các đồng chí 
phải xuống đẩy xe. Kể từ ấy trở đi, cứ giao thừa 
đêm 30 Tết là nhân dân cả nước chờ mong được 
nghe Bác đọc thơ chúc Tết. 

Đêm rằm tháng Giêng năm Mậu Tý 1948 
sau khi dự hội nghị ở chốn “yên ba thâm xứ”, 
Bác Hồ xuôi về căn cứ, Người đã làm bài thơ 
“Nguyên tiêu”: 

“Rằm xuân lồng lộng trăng soi,
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”.
Nói về mùa xuân Việt Nam, nhân dịp Xuân 

Nhâm Th ìn năm 1952, trong một bài báo viết cho 
Tạp chí “Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền 
dân chủ nhân dân”, Bác Hồ kể với bạn bè quốc tế 

về mùa xuân vui tươi, đầm ấm ở Việt Nam:
“May mắn hơn nhiều dân tộc khác, người Việt 

Nam chúng tôi cũng như các bạn Trung Quốc 
và Triều Tiên, mỗi năm chúng tôi có hai ngày 
Tết. Một lần Tết theo dương lịch. Còn Tết thứ 
hai tính theo âm lịch. Đó là ngày Tết theo tục lệ 
cổ truyền của nhân dân. Mùa xuân ở đất nước 
chúng tôi bắt đầu từ ngày đầu tháng Giêng âm 
lịch. Khắp nơi nơi là cả một bầu không khí tuyệt 
vời của mùa xuân. Mặt trời tỏa sáng, ánh sáng 
dịu dàng đem lại sức sống tươi vui và lành mạnh. 
Lúa non phủ lên các cánh đồng, khác nào những 
tấm thảm xanh rộng mênh mông hứa hẹn năm 
tới sẽ no ấm được mùa. Chim chóc hót véo von, 
ríu rít trong những bụi cây bốn mùa xanh tốt sum 
suê. Từ các lâu đài cho đến những nhà tranh bé 
nhỏ đều có tranh vẽ, những lời chúc mừng dán ở 
cửa cổng ra vào. Ngày nay những lời chúc mừng 
và những tranh vẽ ấy đã trở thành những khẩu 
hiệu… Trong những ngày Tết này, mọi người 
đều mặc những quần áo đẹp nhất mà họ có. Gia 
đình nào cũng nấu nướng, sửa soạn những thức 
ăn ngon nhất. Người ta làm lễ trước bàn thờ tổ 
tiên. Bạn hữu đi chúc mừng thăm hỏi lẫn nhau. 
Người lớn tặng quà cho trẻ con. Nhân dân gởi 
tặng phẩm ủng hộ cho bộ đội… Nói tóm lại, đây 
thật là ngày Tết của mùa xuân”.

Ở cương vị đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, Bác không chỉ tôn trọng Tết truyền 
thống mà còn làm cho Tết có thêm nét mới, làm 
cho sắc xuân thêm tươi đẹp và đầy sinh lực, đó là, 
phát động trồng cây vào mùa xuân. 

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây.
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.
Trồng cây và trồng người làm cho đất nước ngày 

càng xuân, làm cho mùa xuân của Tổ quốc mãi là 
mùa xuân vĩnh hằng. Vậy nên, xuân 1960, Bác Hồ 
phát động phong trào toàn dân trồng cây gây rừng, 
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Xuân về 

giữ lấy màu xanh của đất nước, tạo nên ngày hội 
trồng cây mỗi khi xuân về, Tết đến, góp phần 
làm cho đất nước bốn mùa là cả mùa xuân: 

“Mùa xuân là Tết trồng cây,
Làm cho đất nước ngày càng thêm xuân”.
Vui xuân, Bác Hồ không quên nhắc nhở 

nhân dân và cán bộ ta trong ngày đầu năm 
phải nghĩ đến công việc cả năm. Bác nói: Tục 
ngữ có câu “Nhất niên chi kế, thi ư xuân”. 
Nghĩa là, suốt năm kế hoạch, định từ mùa 
xuân. Thật đúng như vậy, mùa xuân thì trời 
vui, đất vui, người càng vui. Cho nên ngay từ 
đầu mùa xuân mọi công việc làm được tốt, 
thì cả năm sẽ phát triển tốt và kết quả tốt. Từ 
ngày Tết đầu năm phải lo nghĩ để hoàn thành 
vượt mức kế hoạch Nhà nước, để xuân sau 
thắng lợi hơn xuân này”. 

Vui xuân, Bác cũng không quên dặn dò 
cán bộ và nhân dân ta phải đoàn kết, gắn 
bó sâu sắc giữa Nhà – Làng – Nước, giữa 
Việt Nam với quốc tế; căn dặn nhân dân 
phải hết sức tiết kiệm trong những ngày 
đón xuân. Trong bài “Mừng xuân vĩ đại” 
đăng trên báo Nhân Dân số 2141 ngày 27 - 
01 - 1960, Bác nhắc nhở: “Chúng ta mừng 
xuân một cách vui vẻ, tưng bừng nhưng 
tuyệt đối không lãng phí”. 

Sau đó một ngày, ngày 28 - 01 - 1960, cũng 
trên báo Nhân Dân, Bác đã hướng dẫn cán 
bộ và nhân dân vui xuân qua bài “Mừng Tết 
Nguyên đán thế nào?”. Bác viết: “Suốt năm 
chúng ta thi đua lao động sản xuất. Nhân 
ngày Nguyên đán, chúng ta vui chơi một hôm 
để chào xuân.Việc đó cũng đúng thôi. Nhưng 
chúng ta nên mừng xuân một cách vui vẻ và 
lành mạnh. Nếu có bao nhiêu tiền đều bỏ ra 
mua sắm hết để đánh chén lu bù, thế là mừng 
xuân một cách lạc hậu, thế là lãnh phí, thế 
là không xuân. Nên nhớ rằng chúng ta phải 
cần kiệm xây dựng nước nhà, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, không nên vì một cớ gì mà quên 
nhiệm vụ ấy. Các đồng chí cán bộ ta cần phải 
hướng dẫn đồng bào làm cho ngày Tết vui vẻ 
và tưng bừng, tiết kiệm và thắng lợi”. 

Xuân năm 1960, Bác Hồ gởi lời khuyên 
đồng bào và cán bộ vui Tết tiết kiệm, chống 
lãng phí qua mấy câu thơ: 

      “Trăm năm trong cõi người ta,
      Cần kiệm xây dựng nước nhà mới ngoan,
 Mừng xuân, xuân cả thế gian

      Phải đâu lãng phí, cỗ bàn mới xuân”.
Bác Hồ nhắc lại câu nói của người xưa để 

khuyên đồng bào nên vui chơi chừng độ chứ 
đừng quá độ: “Lạc bất khả cực, lạc cực sinh 
ai”. Nghĩa là vui không nên quá mức, vui quá 
mức đi đến cái buồn. 

Bài thơ cuối cùng Bác viết là vào năm Kỷ 
Dậu 1969: 

“Năm qua thắng lợi vẻ vang. 
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. 
Vì độc lập, vì tự do. 
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. 
Tiến lên chiến sỹ đồng bào. 
Bắc - Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”.
Mùa Xuân mới đã về trên toàn cõi Việt 

Nam. Hoa mai, hoa đào khoe sắc thắm, tô 
điểm cho mùa xuân đất nước rực rỡ sắc màu, 
giờ phút giao hòa giữa Trời – Đất – Con 
người, mỗi người dân Việt Nam lại nhớ tới 
ơn Người – Hồ Chí Minh. Người là linh hồn 
của mùa xuân đất Việt, Người đã để lại một 
di sản văn hóa tinh thần bất diệt cho dân tộc. 
Nhân dân ta lại như thấy được có Bác trong 
ngày Tết vui tươi ấm áp, nhớ lời căn dặn của 
Bác: “Suốt năm kế hoạch, định từ mùa xuân”. 

Cả nước hân hoan chào đón xuân Kỷ 
Hợi 2019 cùng với kỷ niệm 89 năm ngày 
thành lập Đảng ta, tròn 50 năm Bác về với 
cụ C.Mác, LêNin, cũng là năm thứ tư thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
Mỗi người Việt Nam lại nhớ đến Bác Hồ 
-  Người đã mang lại mùa xuân cho đất 
nước; nhớ đến lời căn dặn của Bác: “Đảng 
ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên 
và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức 
cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật 
trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân”; “Đảng cần có kế hoạch thật tốt 
để chăm lo đời sống của nhân dân”…  Toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam “Xin 
nguyện cùng Người vươn tới mãi - Vững 
như muôn ngọn dải Trường Sơn” (Tố Hữu) 
nguyện phấn đấu thực hiện thắng lợi mục 
tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh” như mong mỏi của Bác. l

.............................      
1 Khoa Khoa học Chính trị
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Đã từ lâu rồi, chúng tôi mới có dịp quay lại 
Đại học Cần Thơ. Đó là một chiều nắng 
nhẹ cuối năm, gió xuân lay nhẹ những 

chiếc lá đa như đang thầm thì cùng nắng phơi 
trên mái ngói Hội trường Rùa. Gần 20 năm trở 
lại trường xưa, nhiều thứ đã đổi thay tưởng chừng 
không thể nhận ra. Bãi lau sậy cỏ hoang trên nê 
địa ngập nước trước Nhà học 3 tầng (nay gọi là 
Nhà học C1) đã hóa thành Khu nhà điều hành 
9 tầng uy nghi hiện đại. Kế bên đó là Trung tâm 
học liệu với kiến trúc hiện đại cũng đã hình thành 
tự bao giờ thay thế cho dãy nhà học xập xệ xưa 
cũ. Dạo một vòng Khu II, chúng tôi choáng ngợp 
bởi những công trình khang trang, hoành tráng, 
độc đáo. Khoa Nông nghiệp với tháp kỹ thuật cao 
vút nổi bật trên nền mái ngói đỏ tươi mang đậm 
phong cách Nhật Bản; Khoa Công nghệ độc đáo 

với kiến trúc trụ tròn, Khoa Sư phạm đơn giản 
mà tinh tế… Những công trình kiến trúc hiện 
đại, khang trang cứ lần lượt xuất hiện như trong 
giấc mơ tưởng không bao giờ với tới của bao thế 
hệ học trò hơn 20 năm về trước. 

Nhìn ngắm những công trình hiện đại, mỗi 
cái mỗi vẻ lần lượt xuất hiện qua kính ô tô, 
chúng tôi thấy lòng mình dâng lên một cảm 
giác tự hào về nơi mình đã từng học, từng “mài 
rách đũng quần” để trở thành như người hôm 
nay. Tất cả đã đổi thay, đã không như “ngày xửa 
ngày xưa”. Tôi chợt nhớ lại cảm giác của những 
ngày tháng dùi mài trong phòng học đơn sơ, 
vách lá, xung quanh cây lá hát điệu gió chiều, 
nắng xiên vách rách chiếu loang trang vở. Cái 
cảm giác rợn ngợp thân quen đó xa ngái, thấp 
thoáng trong tâm trí, hiện lên rồi vụt biến bởi 

TRÊN NHỮNG 
Xuân về 

VƯỜN XANH
�TRẦN VĂN THỊNH1 
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sự dâng trào 
một cảm giác 
tự hào, lâng 
lâng của sự đổi 
thay thực tại. 
Nhưng cảm 
giác xa ngái 
ấy không mất 
đi. Dường như 
nó được gợi lại 
không phải từ 
những công 
trình hoành tráng, uy nghi, mà từ một cái gì 
đó thân quen như vẫn còn phảng phất đâu đây, 
một cái gì đó mà mọi thứ thay đổi nhưng nó 
vẫn còn, vẫn được gìn giữ, đi qua năm tháng. 
Tôi dừng xe lại, bước ra ngoài và nhìn quanh. 
Trên những vòm cây mát rượi, gió xuân đang 
hát bài du ca, vòm lá xanh yểu điệu múa điệu 
xuân về. Tôi bất chợt nhận ra cội nguồn của 
cảm giác thân quen ấy: những khu vườn xanh 
của Đại học Cần Th ơ. Những khu vườn xanh 
mát hơn nửa thế kỉ vẫn đang ôm ấp những công 
trình tri thức như người mẹ ôm lấy những đứa 
con kiêu hãnh của mình băng qua năm tháng!

Bẵng đi bao nhiêu năm, đã đến nhiều 
Trường đại học trên khắp đất nước Việt Nam, 
nhưng cái cảm giác thân quen với ngôi trường 
nhiều đổi thay nằm giữa vùng đồng bằng phì 
nhiêu giờ mới được chúng tôi hiểu rõ. Chúng 
tôi không còn thấy lại những phòng học đơn 
sơ thiếu thốn mà thân quen như ngày nào. Tất 
cả đã được thay thế, thay thế một cách đầy tự 
hào như những nơi khác trên khắp Việt Nam. 
Nhưng có một thứ cũng rất tự hào vì không 
thay thế, đổi  thay mà nhiều ngôi trường đại 
học khác không làm được. Đó là Đại học Cần 
Th ơ giữ lại những khu vườn xanh mướt, biểu 
tượng của văn minh miệt vườn, hiện thực 
của môi trường sinh thái tự nhiên hiện đại. 
Từ khi thành lập, môi trường sinh thái này 
đã là nét đặc trưng của Đại học Cần Th ơ. 
Đến bây giờ, những khu vườn, những hàng 
cây xanh mướt đã trở thành thương hiệu của 
Trường đại học lớn nhất vùng, là linh hồn 

của một ngôi 
t r ư ờ ng  đ i ể n 
hình ở vùng 
s ô n g  n ư ớ c . 
N h ữ n g  k h u 
vườn, hàng cây 
với đủ chủng 
loại, muôn màu 
muôn vẻ chính 
là thứ đã gắn 
kết thực tại với 
quá khứ của 

chúng tôi. Th ời sinh viên ngày ấy của chúng 
tôi là những vườn cây hoa trái đầy hương 
nắng gió rợn ngợp mùi cỏ dại và bây giờ 
chúng tôi vẫn bắt gặp những hình ảnh, 
hương, vị ấy, và vẫn cảm giác ấy.

Tôi quay xe lại và lái xe thật chậm qua những 
khu vườn xanh mượt. Vườn bàng nay đã được 
cải tạo thành một nơi giao tiếp đặc biệt. Anh bạn 
đi cùng cho tôi biết vườn bàng được trường phát 
triển thành một trung tâm rèn luyện, phát triển 
kĩ năng giao tiếp ngoại ngữ và các kĩ năng mềm 
khác. Nhìn những tán lá bàng vươn cao xòe rộng 
xanh mướt đang hứng lấy những giai điệu nhạc 
Hàn du dương, tôi thầm nghĩ: “Học ngoại ngữ 
giữa môi trường thiên nhiên chính là đưa ngoại 
ngữ trở lại môi trường sống đích thực của nó! Học 
ngoại ngữ một cách tự nhiên giữa thiên nhiên!”.

Xe chúng tôi dừng lại trước cổng Khoa Khoa 
học tự nhiên. Vườn cây giá tỵ đã vươn mình cao 
vút và trở thành một khu vườn độc đáo đúng 
nghĩa. Những chiếc lá giá tỵ to xanh như đỡ lấy 
những chùm bông trĩu nặng rồi hứng lấy ánh 
nắng chiều vàng rực. Dưới những tán cây mát 
rượi, các sinh viên đang lần giỡ những trang giáo 
trình vừa học. Khoa Khoa học tự nhiên không chỉ 
có vậy. Toàn bộ khuôn viên Khoa được bao bọc 
bởi những vườn cây xum xuê, rợp mát. Trung tâm 
của Khoa là một cảnh quan độc đáo, nên thơ, lãng 
mạn với hồ sen hình nguyệt và bờ liễu rũ. Xung 
quanh hồ là đủ chủng loại cây với các lối đi đầy 
hoa lá muôn sắc muôn hình.

Chúng tôi tiếp tục lái xe qua Khoa Khoa học 
Chính trị rồi đến Khoa Kinh tế. Hai bên đường 
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vẫn là những hàng cây đang múa điệu xuân về. 
Vườn bằng lăng được tận dụng làm bãi giữ xe 
nhưng vẫn không mất đi vẻ tự nhiên thân thiện. 
Xe chúng tôi tiếp tục đi qua những dãi nhà học 3 
tầng, 2 tầng, Khoa Công nghệ rồi quẹo trái đến 
Khoa Th ủy sản, Khoa Môi trường. Chúng tôi rất 
thích thú vì thấy mình đang dạo mát giữa những 
hàng cây, vườn xanh trong lành mát rượi. Vườn 
xoài đang vào mùa cho trái. Những chùm xoài 
non lớn nhỏ trĩu nặng  như đang báo hiệu một 
mùa Tết lại về. 

Chúng tôi quay trở ra. Khoa Dự bị Dân tộc 
mặc dù thành lập chưa được bao lâu nhưng 
có một vườn xanh thật lí tưởng. Các loại 
cây tán lá rộng 
xanh mướt xếp 
thành hàng lối 
thẳng tắp tạo 
nên một khu 
vườn vừa xanh 
vừa mát ngay 
trước dãy phòng 
học của Khoa. Sự 
hòa phối một khu 
vườn toàn các loại 
cây tạo bóng râm 
ngay trước sân đã 
làm cho công trình 
Khoa dự bị dân tộc 
phảng phất nét đẹp 
vừa hiện đại vừa tự nhiên. Đến 
khuôn viên Khoa Sư phạm, chúng tôi dừng lại 
trước vườn kèn hồng. Nhìn những thân cây 
khẳng khiu giữa những tán lá xanh, chúng tôi 
không nghĩ loài cây này lại cho ra những chùm 
hoa rực rỡ lãng mạn gây sốt giới trẻ đến vậy. 
Trên đường ra đến Hội trường Rùa, chúng tôi 
rất bất ngờ và thích thú trước khu vườn mai 
được trồng xen giữa những cây sao, xà cừ rộng 
mênh mông. Anh bạn đi cùng nói rằng, những 
gốc mai ở đây là công sức của thầy cô, các thế 
hệ cựu sinh viên và những người hữu tâm đã 
đóng góp để làm đẹp cho trường trong những 
ngày xuân về. Chúng tôi dừng xe trước Hội 
trường Rùa. Công trình ngày xưa vẫn uy nghi 

vươn mình giữa khu vườn xanh với các loại cây 
xanh cổ thụ và nền cỏ xanh mướt.

Chúng tôi thật sự tự hào khi nhận ra mái 
trường thân yêu của mình dành cho cây xanh một 
vị trí  hết sức đặc biệt trong quá trình triển. Dạo 
quanh, quan sát, chúng tôi nhận thấy các công 
trình Khoa, Viện, Trung tâm ở Đại học Cần Th ơ 
được xây dựng mới qua nhiều năm  nhưng luôn 
có đặc điểm xây dựng thành các khối nhà hiện 
đại nằm xen giữa các khu vườn cây rộng lớn. Nếu 
như một số công trình ở các thanh thiết kế các 
khối nhà liền kề, cao tầng và tập trung nhằm tận 
dụng tối đa không gian làm 

việc thì các công trình của Đại 
học Cần Th ơ lại chú trọng nhiều đến các mảng 
cây xanh, phù hợp với đặc thù khoa ngành, hướng 
đến một môi trường học tập, giảng dạy, nghiên 
cứu không chỉ hiện đại mà còn tự nhiên, thân 
thiện, hài hòa với thiên nhiên.

Chúng tôi lái xe quay lại một lần nữa, kéo 
hết kính xe xuống để tận hưởng hết cái không 
khí mát mẻ từ những vòm cây, lá phổi của mái 
trường thân yêu. Gió xuân đã về mơn man 
lồng vào ô cửa xe mát rượi. Tiếng chuông cuối 
buổi vang lên hòa trong tiếng chim ríu rít líu 
lo. Từng tốp sinh viên từ các phòng học túa ra 
tươi tắn trong làn gió xuân mát rượi. l

  .................
1 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
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CÔNG ĐOÀN 
MANG ĐẾN 
NHỮNG MÙA  XUÂN 

Được thành lập năm 1976, mang sứ mạng là một 
tổ chức chính trị-xã hội của tập thể công chức, 
viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ), đặt 

dưới sự lãnh đ ạo của Đảng ủy Trường Đại học Cần Th ơ 
và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Trường 
Đại học Cần Th ơ đang ngày càng vững mạnh, phát huy 
và khẳng định tầm quan trọng nhờ sự phối hợp có hiệu 
quả của Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ công đoàn 
tích cực, những công đoàn viên nhiệt huyết, năng nổ và 
đặc biệt là sự đoàn kết, đồng thuận và tinh thần trách 
nhiệm của mỗi CCVC-NLĐ trong toàn trường. 

Là tổ chức với số lượng đoàn viên khá lớn 1.890 
đoàn viên công đoàn, sinh hoạt trong 27 công đoàn 
bộ phận và 12 tổ công đoàn trực thuộc, Công đoàn 
Trường Đại học Cần Th ơ luôn tự hào, xứng đáng với 
vai trò chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CCVC-NLĐ. 
Công đoàn đã tích cực và chủ động tham gia xây 
dựng các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, 
lợi ích của đoàn viên công đoàn; kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định 
pháp luật; phát hiện, kiến nghị với Nhà trường điều 
chỉnh những bất cập trong chế độ, chính sách đối với 
CCVC-NLĐ. Công đoàn đã thực hiện tốt các chế độ 
nghỉ hưu, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn; tổ chức khám 
sức khỏe định kỳ cho CCVC-NLĐ; chăm lo nhà ở 
cho CCVC-NLĐ; tổ chức tham quan nghỉ mát trong 
và ngoài nước. Các hoạt động chăm lo đời sống vật 
chất và tinh thần cho CCVC-NLĐ góp phần ổn định 
hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm 
vụ chung của Nhà trường.  

Bên cạnh đó, Công đoàn còn tham gia công tác quản 
lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ 
quan quản lý, tổ chức, đơn vị trong Trường; tham gia 

�VÕ NGỌC KIỀU TRINH1

tuyên truyền, vận động đội ngũ CCVC-NLĐ về đường 
lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà 
nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; tham 
gia quản lý chuyên môn, phát triển đội ngũ viên chức 
và cán bộ quản lý giáo dục; tuyên truyền vận động cán 
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bộ, viên chức học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề 
nghiệp. 

Ngoài ra, Công đoàn còn tổ chức các phong trào 
thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đổi 
mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi Th ầy, Cô giáo 
là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… Các 
phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được 
duy trì dưới hình thức hội thi, giao lưu, tạo không khí 
sôi động trong CCVC-NLĐ. 

Công tác xã hội, từ thiện là một điểm nhấn trong 
hoạt động của Công đoàn. Công đoàn đã tích cực vận 
động cán bộ, viên chức tham gia công tác xã hội, từ 
thiện như đóng góp cho Quỹ tấm lòng vàng, Th áng 
hành động vì trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ ngày 
vì người nghèo, Quỹ mái ấm công đoàn, phụng dưỡng 
Mẹ Việt Nam anh hùng; hưởng ứng cuộc vận động 
“Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng 
đặt biệt khó khăn”, đóng góp giúp đỡ đồng bào lũ lụt, 
thiên tai; thăm hỏi, tặng quà bộ đội biên giới, hải đảo. 
Mang lại ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống, lay động 
tình cảm và lan tỏa lòng nhân ái, các hoạt động này đã 
nhận được sự ủng hộ của toàn thể CCVC-NLĐ. Bên 
cạnh đó, Công đoàn trường cũng thực hiện nhiều trợ 
cấp cho VCNLĐ của trường khi gặp khó khắn, có chế 
độ đặc biệt dành cho VCNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, 
thăm hỏi tặng quà cho cán bộ hưu trí và VCNLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán.

 Công tác nữ và công tác thiếu nhi được Công đoàn 
trường đặc biệt quan tâm. Đối với công tác nữ, phong 
trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” lồng ghép với 
phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, 
xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc” với 
nhiều hoạt động tuyên dương, vinh danh, khen thưởng 
đã góp phần khích lệ, động viên, thúc đẩy sự phấn đấu 
của nữ công đoàn viên trong học tập nâng cao trình 
độ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội và hơn hết là xây dựng và chăm lo 
hạnh phúc gia đình, nền tảng của xã hội. Hoạt động nữ 
công ngày càng có nhiều nội dung phong phú, bên cạnh 
việc tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày 
lễ lớn trong năm như: ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, 
ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày Gia đình Việt Nam 
28/6,…Câu lạc bộ Nữ công được tổ chức hàng quý với 
nội dung đa dạng, hữu ích tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ 
kinh nghiệm, sự đoàn kết, gắn bó trong CCVC-NLĐ.

Với quan niệm “Trẻ em là hạnh phúc gia đình, là 
tương lai của đất nước”, Công đoàn luôn dành sự ưu 
ái, quan tâm đặc biệt, chăm lo đời sống tinh thần cho 
các cháu bằng các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc 
tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu; tặng quà cho các cháu 
học sinh giỏi các cấp, các cháu đạt thành tích trong các 
kỳ thi năng khiếu, các cháu trúng tuyển kỳ tuyển sinh 
đại học, cao đẳng; tặng học bổng “Tấm lòng vàng”; trợ 
cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên 
trong học tập. Với tấm lòng chia sẻ, Công đoàn Trường 

MÙA  XUÂN 
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ĐHCT hằng năm còn phối hợp với Liên đoàn lao 
động Th ành phố Cần Th ơ tặng quà học sinh nghèo 
nhân dịp khai giảng năm học mới. 

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, đóng 
góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị của Nhà trường, Công đoàn Trường Đại học 
Cần Th ơ luôn nhận được sự ủng hộ của Đảng ủy-Ban 
Giám hiệu, sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn thể công 
CCVC-NLĐ. Bên cạnh đó, những phần thưởng cao 
quý của Trường là minh chứng cụ thể nhất cho những 
đóng góp của Công đoàn Trường Đại học Cần Th ơ 
cho sự phát triển chung của Trường, trong đó có thể kể 
đến như Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch 
nước; Cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Bằng 
khen của Liên đoàn Lao động TP. Cần Th ơ và UBND 
các địa phương…

Công đoàn Trường Đại học Cần Th ơ giờ đây đã 
trở thành một tổ chức không thể thiếu của CCVC-
NLĐ, là “chỗ dựa tinh thần” vững chắc và là “tổ ấm” 
để đoàn viên công đoàn gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, 
đồng thời cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp và ý 
nghĩa, là hành trang của mỗi CCVC-NLĐ nói riêng 
và Công đoàn Trường Đại học Cần Th ơ nói chung 
hướng tới một mùa xuân mới hứa hẹn bao điều tốt 
đẹp và nhiều thắng lợi mới!

1. Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Trường cũ
  mùa xuân
 

Cơn gió nào đong đưa cành mai thắm
Chút ngỡ ngàng qua ngưỡng cửa trường xưa
Bao đổi thay khiến thân quen thành xa lạ
Chẳng còn đâu dấu tích những ngày qua

Nghe đâu đây thoảng mùi hương kỷ niệm
Một thuở nào bên vách đất mái tranh
Bùn lấm lem theo mưa vào lớp học
Mà thâm tình sâu nặng với thời gian

Gian khó khiến em nên khôn nên lớn
Bước ra đời nào thua kém chi ai
Dẫu nơi đâu, khó khăn nào cũng mặc
Luôn vượt qua, luôn xứng đáng với đời

�  TRƯƠNG CHÍ TIẾN1

Bao năm qua nơi quê người xứ lạ
Chẳng lúc nào quên thầy cũ bạn xưa
Dẫu trong mơ vẫn mơ về trường cũ
Nhưng có mơ chẳng so được hiện giờ

Ta trở lại đứng tần ngần trước cổng
Ngẩn ngơ nhìn, ơ, trường cũ đây sao?
Mấy mươi năm đã vươn mình đứng dậy 
Lớn thành rồng giữa mảnh đất Tây Đô

Đâu phải đến mùa xuân hoa mới nở
Mà trong trường hoa vẫn nở quanh năm
Sen trắng, sen hồng nơi nào cũng có
Rồi bằng lăng, hoa sứ trắng, kèn hồng

Những hàng mai khoe sắc vàng trong nắng
Đón người về như đón những đứa con
Cùng chung sức, chung lòng, chung ước muốn
Biến trường thành kiêu hãnh đất Cửu Long
.........................................................
1. Nguyên giảng viên Khoa Kinh tế
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HỘ I  THAO HỘ I  THAO HỘ I  THAO HỘ I  THAO 
CÔNG ĐOÀN 
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Hội thao Công 
đoàn Trường Đại 

học Cần Thơ – một trong 
những hoạt động truyền 

thống mang nhiều ý nghĩa. 
Hội thao là sân chơi bổ ích cho 

tập thể công chức - viên chức 
và người lao động nhằm đem 
lại sức khỏe, tăng cường tình 
đoàn kết, phát triển tinh thần 

giao lưu, học hỏi trong và 
ngoài Trường.
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Năm 

Kỷ Hợi 

(2019)

NÓI VỀ NHỮNG

cầm tinh tuổi Hợi 

đang công tác tại 

Trường Đại học 

Cần Thơ
NHÀ GIÁO,VIÊN CHỨC 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ 
Ngô Thị Phương Dung

�NGUYỄN HOÀNG NGHĨA1

Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) là cơ sở đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ trọng điểm của cả nước và vùng 

đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); là trung tâm văn hoá, 
khoa học kỹ thuật của vùng với nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội trong vùng. Nhà trường đã mở rộng mối quan hệ 
hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật với nhiều viện, 
trường đại học, các tổ chức  trong nước và trên thế giới. Hiện nay, 

Chính phủ, các Bộ Ngành Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang 
tiếp tục đầu tư để Trường Đại học Cần Thơ sớm trở thành trường 
đại học xuất sắc của quốc gia, khu vực và  quốc tế.

    Trong gần 2000 Nhà giáo, người lao động (NG.NLĐ) đang miệt 
mài cống hiến, tích cực góp phần vào việc xây dựng, phát triển để 
Trường Đại học Cần Thơ sớm trở thành trường đại học xuất sắc, có 
rất nhiều NG.NLĐ cầm tinh tuổi Hợi. Theo thống kê, hiện Trường 
ĐHCT đang có 144 NG.NLĐ cầm tinh tuổi Hợi, trong đó có 20 

NG.NLĐ sinh năm 1959 (Kỷ Hợi), 38 NG.NLĐ sinh năm 1971 (Tân 
Hợi) và 86 NG.NLĐ sinh năm 1983 (Quý Hợi). 

    144 NG.NLĐ cầm tinh tuổi Hợi hiện đang công tác tại các 
đơn vị trong trường ĐHCT, với nhiều cương vị và nhiệm vụ 
khác nhau nhưng tất cả đều hướng về mục tiêu: Xây dựng 
Trường ĐHCT trở thành trường đại học xuất sắc của khu 
vực và quốc tế! Do khuôn khổ bài viết có hạn nên tác giả 
chỉ điểm sơ một số gương mặt điển hình cầm tinh tuổi 
Hợi đã và đang thành đạt trong sự nghiệp giáo dục. Xin 
giới thiệu một số gương mặt điển hình:

NHỮNG GƯƠNG MẶT 
TIÊU BIỂU NG.CC.VC.NLĐ
SINH NĂM 1959 (KỶ HỢI):

   Một số hình ảnh PGS.TS Ngô Thị Phương Dung tham gia các 
hoạt động:

Phó Giáo sư, Tiến sĩ 
Ngô Thị Phương Dung
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Thành tích nổi bật:
+ Bằng khen Bộ Trưởng: 2007-

2008; Bằng khen BCH Công đoàn 
Giáo dục Việt Nam do có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua Lao động sáng tạo giai đoạn 
2012-2017.

+ Chủ nhiệm 1 đề tài cấp nhà 
nước (nhiệm vụ Nghị định thư, 
Bộ KH&CN), 2 đề tài cấp Bộ 
(Bộ GD&ĐT), 3 đề tài cấp cơ sở 
(ĐHCT), và 6 đề tài cấp quốc tế 
(Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ, Úc, 

Thụy Điển). Tất cả các đề tài đã được nghiệm thu 
đạt loại xuất sắc và tốt.  

+ Tác giả chính 1 giáo trình Food Microbiology 
(viết bằng tiếng Anh), NXB ĐHCT và 1 Chương 
trong sách giáo khoa “Indigenous Fermented 
Foods of Southeast Asia”, NXB Taylor and Fran-
cis, LLC. 

+ Có 16 bài báo khoa học (10 bài là tác giả 
chính) công bố trên các tạp chí quốc tế; có 48 
bài báo khoa học (20 bài là tác giả chính) công 
bố trên các tạp chí trong nước; có 79 bài báo cáo 
khoa học (25 bài là tác giả chính) tại các hội thảo 
quốc tế chuyên ngành; có 8 bài báo cáo khoa học 
(2 bài là tác giả chính) tại hội thảo trong nước. 

+ Trưởng ban điều phối phía Việt Nam trong 
chương trình hợp tác Core to Core 2014-2019 (gồm 
7 nước thành viên: Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Indo-
nesia, Lào, Vương quốc Anh, Việt Nam).

+ Đại diện tổ chức Vi sinh vật Hoa Kỳ tại Việt 
Nam (2011-2017) và hiện là thành viên.

+ Thành viên phản biện cho 05 tạp chí khoa 
học quốc tế và 03 tạp chí khoa học trong nước.

+ Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hà 
Lan Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2013-2018 và 
nhiệm kỳ 2018 – 2023.

+ Thành viên các tổ chức Alumni của 
NESO Vietnam (Hà Lan), VEF (Hoa Kỳ), 
Endeavour (Úc), IFS (Thụy Điển), Viện Me-
kong (Thái Lan). 

  

Bộ môn Công nghệ Sinh học Vi sinh vật, Viện Nghiên cứu  
& Phát triển CNSH
Ngày sinh: 27.10.1959
Chức vụ hiện tại: Giảng viên cao cấp, Trợ lý Hợp tác 
Quốc tế.
(Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu & Phát triển CNSH,  
phụ trách về Nghiên cứu khoa học & Hợp tác Quốc tế từ 
2008-2014)

 Japan_Tháng 12.2018

Tanzania_Tháng 

Thailand_Tháng 9.2018
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Thành tích nổi bật:
+ Th am gia thực hiện nhiều chương trình và 

đề tài/dự án nghiên cứu khoa học - ứng dụng, 
phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển sản 
xuất thủy sản ở các địa phương vùng ĐBSCL 
(Cần Th ơ, An Giang, Đồng Th áp, Bến Tre, 
Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu và 
tỉnh Cà Mau). 

+ Chuyển giao qui trình công nghệ sinh 
sản nhân tạo và ương giống cá tra cho các Cty 
TNHH chế biến và xuất khẩu thủy sản ở các 
tỉnh An Giang và thành phố Cần Th ơ.   

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Nhựt Long

+ Th ông qua chương trình ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ của Bộ KH – CN, đã thực hiện 
nhiều chương trình chuyển giao công nghệ về mô 
hình nuôi cá lóc, lươn đồng trong bể lót bạt và mô 
hình nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa, 
ao đất và ruộng lúa cho người dân ở các tỉnh Bạc 
Liêu, Bến tre, An Giang và Vĩnh Long.

+ Th am gia thực hiện nhiều chương trình 
tư vấn và tập huấn kỹ thuật vận hành, quản lý 
hiệu quả các mô hình sản xuất thủy sản cho 
nhiều hộ dân (> 10.000 nông dân) ở các tỉnh 
vùng ĐBSCL. 

     

Tập huấn kỹ thuật cho nông dân  và phát triển bền vững ở tỉnh 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH PGS.TS DƯƠNG NHỰT LONG THAM GIA 

Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng vào 

Nguyên quán: huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp     
Ngày tháng & năm sinh: 10 tháng 12 năm 1959
Chức vụ và đơn vị công tác: Giảng viên cao cấp, Khoa 
Thủy sản, Trường ĐHCT.
Nhiệm vụ chuyên môn: Thực hiện 3 nhiệm vụ chính (1) 
Đào tạo; (2) Nghiên cứu khoa học và (3) Chuyển giao các 
thành tựu về khoa học – công nghệ cho người tham gia 
sản xuất thủy sản chuyên canh và nông nghiệp – thủy 
sản kết hợp ở vùng ĐBSCL.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Nhựt LongPhó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Nhựt Long
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Thành tích nổi bật:
+ 06 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí 

quốc tế, trong đó 05 bài thuộc danh mục ISI, 01 bài 
thuộc danh mục Scopus.

+ 20 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí 
trong nước (11 bài tác giả chính).

+ 14 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ 
yếu hội nghị quốc tế (06 bài tác giả chính), 19 báo 
cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị 
trong nước (08 báo cáo tác giả chính).

+ Chủ biên 01 giáo trình về Hệ thống thông tin 
địa lý dự kiến xuất bản năm 2018.

+ Chủ nhiệm 01 đề tài nước ngoài  (SEARCA, 
Philippines), 01 đề tài cấp Bộ và 05 đề tài cấp cơ sở 
(đã nghiệm thu loại tốt).

+ Th am gia 04 đề tài cấp Tỉnh (đã nghiệm thu) và 
02 dự án hợp tác quốc tế.

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo năm 2018.

+ Bằng khen Công đoàn giáo dục Việt Nam năm 
2018

+ Th am gia phản biện cho 02 tạp chí khoa học 
quốc tế (SCI/SCIE/ISI/Scopus) và 2 tạp chí khoa 
học trong nước. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Hồng Điệp

Ngày sinh: 14/07/1971
Chủ tịch Công đoàn Khoa Môi 

trường & TNTN, Trường Đại học Cần 
Thơ

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP THAM GIA 

Nguyễn Thị Hồng Điệp
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Thành tích nổi bật:
+ Xuất bản hơn 80 bài báo khoa học, trong 

đó có 16 bài báo quốc tế và hơn 15 bài kỷ yếu hội 
thảo quốc tế.

+ Xuất bản 3 sách tham khảo và giáo trình, 10 
chương sách quốc tế, 05 báo cáo kỹ thuật quốc tế,

+ Chủ nhiệm và điều phối hơn 10 đề tài quốc 

tế, và 5 đề tài trong 
nước.

+ Bằng khen thủ 
tướng 2008, Bằng 
khen Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục Đào tạo 2005, 2007; Chiến sĩ Th i đua Cấp Bộ 
2009.  

+ Đảng ủy Viên Đảng Bộ Trường Đại học Cần Th ơ.
+ Th ành viên Hội đồng Trường Đại học Cần Th ơ.
+ Th ành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường 

Đại học Cần Th ơ.
+ Th ành viên Hội đồng Kiến trúc Qui hoạch Th ành 

phố Cần Th ơ.
+ Th ành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Th ơ.
+ Th ành viên Ban điều hành Mạng lưới MekongNet về 

Th ích ứng biến đổi khí hậu Đồng Bằng Sông Cửu Long.
+ Th ành viên Ban Chủ nhiệm Hội Hữu Nghị Viêt Nam 

– Hà Lan, TP Cần Th ơ.
+ Tổ chức các hoạt động cộng đồng trong việc xây dựng 

và nâng cao khả năng phục hồi và chống chịu của Th ành 
phố Cần Th ơ.

- Th am gia ban tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, quốc 
gia, và cấp vùng về vấn đề môi trường và thích ứng với 
biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

  Một số hình ảnh PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung tham 
gia các hoạt động:

Phó Giáo sư, Tiến sĩ 
Nguyễn Hiếu Trung 
Ngày sinh: 05/10/1971
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến 
đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ,
Nguyên Trưởng Khoa Môi trường và 
Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại 
học Cần Thơ (2008-2018)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ 
Nguyễn Hiếu Trung 
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Ngày sinh: 16/02/1983
Trưởng phòng thí nghiệm Động vật học, Khoa Sư 
phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Tiến sĩ 
Đinh Minh Quang 

Thành tích nổi bật:
+ 19 bài báo khoa học đều 

là tác giả chính đã công bố 
trên các tạp chí quốc tế, trong 
đó 01 bài thuộc danh mục Q1, 
03 bài thuộc danh mục Q2, 08 
bài thuộc danh mục Q3, 03 bài 
thuộc danh mục Q4 và 02 bài 
thuộc danh mục Scopus.

+ 17 bài báo khoa học đã 
công bố trên các tạp chí trong 
nước (13 bài tác giả chính).

+ 01 báo cáo khoa học là 

tác giả độc lập đăng toàn văn 
trong kỷ yếu hội nghị quốc tế, 
09 báo cáo khoa học đăng toàn 
văn trong kỷ yếu hội nghị trong 
nước (07 báo cáo tác giả chính).

+ Tác giả chính 01 sách tham 
khảo đã được xuất bản và chủ 
biên 01 giáo trình về động vật 
có xương sống dự kiến xuất bản 
tháng 12/2018.

+ Chủ nhiệm 01 đề tài cấp 
Nhà nước (đang triển khai), 01 
đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu loại 

xuất sắc, 04 đề tài cấp cơ sở 
(03 đề tài đã nghiệm thu 
loại tốt).

+ Th am gia 02 đề 
tài cấp Bộ (01 đề tài đã 
nghiệm thu) và 02 dự án 
hợp tác quốc tế.

+ Giải nhất Giải thưởng 
KHCN dành cho giảng viên 
trẻ năm 2018 do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức.

+ Giải thưởng Sao 
Th áng giêng năm 2005 
của Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh.

+ Huy hiệu Tuổi trẻ 
sáng tạo năm 2018 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh.

+  B ằng  k hen c ủa  B ộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo năm 2018.

+ Th am gia 
ph ản  b i ệ n 
cho 8 tạp chí 

khoa học quốc 
tế (SCI/SCIE/ISI/

Scopus) và 2 tạp chí 
khoa học trong nước.

+ Là một trong 10 gương mặt Quả 
Cầu Vàng 2018 (mới được Hội đồng 
xét tặng Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2018 
công bố ngày 13/12/2018).

  Một số hình ảnh TS Đinh Minh Quang 
tham gia các hoạt động:

Tiến sĩ 
Đinh Minh Quang 
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Thành tích nổi bật:
+ Danh hiệu “Th anh niên 

tiên tiến” năm 2000 do Ủy ban 
Hội LHTN TPCT trao tặng.

+ Nhận kỷ niệm chương “Vì 
thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn 
trao tặng (năm 2016).

+ Nhận Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo 
(năm 2017).

+ Được Chủ tịch UBND 
TPCT tặng Bằng khen tại Lễ 
sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 
05-CT/TW của Bộ Chính trị 
(năm 2018).

+ Nhận nhiều Bằng khen 
của Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, Trung ương Hội 
Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch 
UBND TPCT.

+ Nhiều năm liền được công 
nhận Danh hiệu Chiến sĩ Th i 
đua cấp cơ sở.

+ Tích cực tham gia nhiều 

Ngày sinh: 07/05/1983
Bí thư Đoàn Thanh 
niên, 

Thạc sĩ 
Nguyễn Thanh Tùng

Đầu năm mới 2019 (Kỷ Hợi), kính chúc tất cả quý thầy cô, cán bộ viên chức, người 
lao động và sinh viên một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 
Riêng các NG.CC.VC.NLĐ cầm tinh tuổi Hợi sẽ có thêm nguồn năng lượng mới để 
cống hiến và đạt nhiều thành tích hơn nữa trong “Năm tuổi” của mình!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TH.S NGUYỄN THANH TÙNG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG:

phong trào tình nguyện trong 
và ngoài trường.

+ Nhận Bằng khen của 
Trung ương Hội Sinh viên Việt 
Nam vì có thành tích xuất sắc 
trong chương trình Tiếp sức 
mùa thi (năm 2007).

+ Nhận Bằng khen của 
Trung ương Hội LHTN Việt 
Nam vì đã có sáng kiến và đóng 
góp tích cực trong chương 
trình “Khi Tổ quốc cần” (năm 
2011).

+ Nhận huy hiệu “Chiến sĩ 
tình nguyện” do Trung ương 
Đoàn trao tặng (năm 2012).

+ Nhận Bằng khen của Chủ 
tịch UBND TPCT vì đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trong 
Chiến dịch TNTN hè TPCT 
(năm 2014).

+ Ngoài ra, Thanh Tùng 
còn xuất hiện trong nhiều sự 
kiện, cuộc thi lớn và các hội 
nghị, hội thảo, lễ hội…với vai 
trò là người dẫn chương trình 
hoặc MC năng động, hoạt bát 
và lịch thiệp!

  .....................
1 Phòng Công tác Chính trị

Thạc sĩ 
Nguyễn Thanh Tùng
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Sáng nay tự dưng trời lạnh đến se 
lòng. Mở cửa ra đón nhận một 
mùa gió mới, mùa gió chướng lại 

về. Cơn gió mát lạnh làm lòng người 
như thư thái, thanh thản lạ kỳ. Cái 
cảm giác này tôi không thể quên vì 
đó là một thời thơ ấu của tôi. Khi gió 
bấc về tôi biết là mùa xuân sắp đến. 
Những người nông dân tay lấm chân 
bùn như tía tôi có thể nghỉ ngơi mấy 
bữa rước ông bà về ăn tết, chọn những 
quả dưa to, ngon nhất mới hái về từ 
ruộng, bày lên bàn thờ cúng tổ tiên.

Mỗi độ tháng mười, cả xóm tôi 
lại rộn ràng, tất bật với mùa dưa  tết. 
Để có được những mùa dưa bội thu, 
những người nông dân như tía tôi 
phải bán mặt cho đất, bán lưng cho 
trời suốt mấy tháng trời ròng rã. 
Từ việc chọn hạt giống, làm bầu, 
đặt xuống đất, rồi bón phân, tưới 
nước… Những chiếc bầu được 
làm bằng lá dừa nước tròn vo được 
vung vãi khắp nơi trong nhà. Rồi tới 
những đống phân tro, đất to đùng, 
việc dọng bầu khá đơn giản nên ai 
cũng có thể làm được, không kể 
người lớn hay con nít. Lúc đó tôi còn 
nhỏ rất mê chơi. Những cái nào tôi 
dọng thì y như rằng bị bể đít.Tôi lại 
bào chữa rằng: “Tại tay con nhỏ nên 
ém không chặt”. Ba tôi chọn một bãi 
đất rộng và bằng phẳng để ươm hạt 
giống. Sau ba ngày những chồi non 
hé mọc, những mầm non mơn mởn 
đua nhau ra lá xanh một góc vườn.

Đem mớ bầu đã có những chồi 
non ra ruộng, đào nhiều lỗ cách 
nhau khoảng  bảy, tám tấc sao cho 
thẳng hàng. Đến lúc dưa bắt đầu xanh 
lá thì trên những cánh đồng lại đông 
vui, nhộn nhịp. Tía tôi ở hẳn trong 
căn chòi ngoài ruộng để chăm sóc 
dưa. Còn tôi với mẹ đôi ba ngày mới 
lên để “tiếp tế lương thực”. Nhưng tôi 
thích ở ruộng dưa hơn vì ở đó được 
thoải mái, được ăn món mình thích. 
Thích nhất là món “cò xào rau răm”. 
Cứ đến thứ bảy, tôi xin mẹ ở lại với 
tía, để được đi cắm câu, đi thăm hầm, 
thích nhất là đi cắm cò ráng, chỉ cần 
mười cần câu, mười con cá sặc là đủ. 
Vào cánh đồng lúa kế bên mà cắm. Có 
lần đi thăm câu, dính một con cò thật  
lớn, tôi reo lên chạy đi khoe, chẳng 
may trợt chân té đùng một cái nằm 
dài xuống bờ ruộng, đầu gối rướm 
máu đỏ tươi. Tía tôi lúc đó đang tưới 

DƯA T Ế T�PHẠM THỊ BÍCH MƠ1

Mùa 

dưa, thấy vậy, quăng thùng nhảy  qua 
mấy mương liền để đỡ tôi mà hai mắt 
ba đo đỏ. Bây giờ nhớ lại khi không 
tôi lại thấy đau nhói ở chân, một 
nỗi đau đầy ắp những kỷ niệm ngọt 
ngào. Ban đêm, trời cao lồng lộng 
dưới ánh trăng vằng vặc, gió bấc hiu 
hiu, lành lạnh rất là dễ chịu, tôi thích 
ngồi trong chòi nhìn ra bầu trời đầy 
những vì sao lấp lánh với bao nhiêu 
điều ước của trẻ con. Ước cho tía 
mau hết những nhọc nhằn, cực khổ. 
Bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh 
tía bên ly trà “quạu”, khuôn mặt đăm 
chiêu hằn lên bao suy nghĩ. Chắc tía 
nghĩ, làm ruộng, trồng dưa như vầy 
làm sao đủ tiền lo cho tôi ăn học! Có 
lần tôi nói: Con học chỉ để biết đọc, 
biết viết thôi chớ con thích trồng dưa 
với tía hơn! Tía cười, giọng buồn như 
cơn gió thoảng nhẹ qua: Thằng tía 
bây, trồng dưa khổ lắm mà ham nỗi 
gì! Hết nói bây luôn!

Dưa ra hoa, những bông hoa vàng 

xinh xắn lung linh trong nắng sớm. 
Lúc này ruộng dưa có thêm những 
người bạn mới. Đó là những chú ong 
bầu đi tìm mật, những cô bướm với 
bộ cánh rực rỡ đang tranh nhau khoe 
sắc. Cha tôi lại mày mò đi ướp nhụy 
cho dưa. Những trái dưa lớn nhanh 
và ngày tết cũng đến kề. Lúc nào 
cũng vậy, ba tôi luôn chọn một cặp 
dưa đẹp, to và trên trái dưa có lộc để 
chưng trong ba ngày tết. Ba nói như 

thế may mắn sẽ đến cho mọi người 
trong gia đình.

Dưa là thứ quả không thể thiếu 
trong ngày tết. Quả dưa của cội 
nguồn dân tộc. Hôm nay trên đường 
về quê, những cơn gió chướng chớm 
về, vẫn lành lạnh, man mác, mang 
bao nỗi niềm như cái ngày xưa nhưng 
những ruộng dưa không còn nhiều 
như trước nữa. Thay vào đó là những 
ngôi nhà cao tầng thi nhau mọc lên. 
Tía tôi không còn còng lưng ngoài 
ruộng, tôi không còn háo hức chờ 
đến mùa dưa bởi vì hiện nay dưa lúc 
nào cũng có. Nhưng có lẽ trong suốt 

cuộc đời tôi, bóng dáng gầy gò, cam 
chịu của tía tôi vẫn còn đọng mãi 
trong tâm hồn như một điều thiêng 
liêng nhất. Nhờ đó mà tôi lớn lên 
từng ngày và trưởng thành như tía 
từng ao ước. Và, những ruộng dưa 
xanh rờn trong mùa gió chướng vẫn 
còn in đậm trong một miền kí ức xa 
xăm của tôi. l

..................
1 Trường THPT Thực hành Sư phạm

Ảnh: NTN
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Ngày xuân 
        Tảo mộ
Khi gió xuân tràn về trên những 

rẫy dưa, ruộng hành xanh um 
thì mùa tảo mộ lại về. Những 

ngày cận tết, tuỳ gia đình, khoảng 15 
đến 25 tháng Chạp âm lịch, người ta 
gác lại mọi công việc để bắt đầu một 
mùa tảo mộ. Mồ mả sẽ được sửa sang, 
quét vôi, làm cỏ sạch sẽ và đắp mới 
(nếu mộ bằng đất và lạng) để ông bà 
về ăn tết, phù hộ con cháu.

Tôi còn nhớ như in lần tảo mộ đầu 
tiên trong đời. Khi ấy tôi là một cậu bé 
mới mười hai tuổi. Trước ngày tảo mộ, 
tía chuẩn bị nào dao, búa, cuốc, vá. Tía 
chọn những con dao cỡ lớn rồi mài 
thiệt bén. Cuốc, búa, vá thì được tía 
tra cán cẩn thận và để sẵn vào một góc 
nhà. Xuồng được tát nước sạch khô và 
quai chèo được tía chuẩn bị sẵn mấy 

>>>        N Ỗ I  N I Ề M  N G ÀY  X U Â N

cặp xoay cua. Đây là lần đầu tiên tôi 
được về quê nội nên trong lòng vừa 
háo hức vừa hồi hộp. Th ấy tía chuẩn 
bị xuồng, tôi hỏi thì tía bảo: “Muốn 
về quê nội phải qua mấy nhánh sông, 
không đi bộ được con à. Ráng mà nhớ 
đường để sau này tía già còn thay tía 
coi sóc mồ mả ông bà.”

Hôm sau khi trời chưa kịp sáng 
thì tía đã dựng tôi dậy rồi lên đường. 
Chiếc xuồng vượt qua nhiều nhánh 
sông, nhiều khúc quanh và những ngã 
ba ngã tư lắt léo mà dù tôi có đi vài ba 
bận nữa cũng không tài nào nhớ nổi. 
Khi mặt trời đã lên được vài cây sào, 
tôi thấy tía cập xuồng vào một con xẻo 
rồi dắt tôi đi bộ thêm một đoạn khá xa, 
nhảy qua mấy con mương, vượt qua 
mấy khu vườn hoang, cuối cùng mới 
tới được khu  mộ.

Mộ bà nội không nằm đơn độc mà 
nằm trong một khu mộ gồm nhiều 
ngôi mả lạng. Khu mộ nằm trên một 
mảnh vườn hoang nay đã thuộc về 
chủ mới. Tía bảo miếng đất này trước 
đây cậu họ nội trông coi nhưng vì mần 
ăn thất bại nên cậu đã sang cho người 
khác rồi đi biệt. Tía nói mà giọng như 
nghẹn lại rồi buồn bã đốt mấy nén 
nhang. Tôi bắt đầu dọn dẹp những 
ngôi mộ. Nói là ngôi mộ nhưng trong 
kí ức của tôi thì đó chỉ là những mô 
đất nhô cao hơn mặt đất một chút. 
Nếu tía không bảo đó là mộ thì tôi 
nghĩ nó chỉ là một gò đất lí tưởng để 
chúng tôi có thể tìm núm mối trong 
những cơn mưa rỉ rả của nắng tháng 
năm và tháng bảy Vu lan. Mỗi năm chỉ 
tảo mộ một lần trong những ngày giáp 
Tết nên cây cỏ rất rậm rạp. Bên cạnh 
các gò mả lạng, dây cóc kèn, dây chìa 
vôi, dây mổ quạ leo kín mít. Tôi đặc 
biệt ấn tượng với một loại dây leo mọc 
rất nhiều quanh mộ: dây mây. Đây là 

�TRẦN VĂN THỊNH 1

>> Gió sớm lộng trời cao, 

   ĐẠI HỌC rực sắc mai vàng khoe sức trẻ ;

>> Nắng mai nhuần đất rộng,  

    CẦN THƠ tươi màu đào thắm nảy mầm xuân .
� NGUYỄN KIM CHÂU
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>>>            T Ả N  M Ạ N

Bão quê

loại dây leo mà cứ đến tháng 
mười âm lịch, tía phải lặn lội 
đến tận giàng Bà Bầu để bứt 
về bó sương sáo sau khi phơi 
khô. Dây mây lớn cỡ ngón 
tay út nhưng dẻo dai và chắc 
chắn đến độ bó sương sáo 
nặng gần trăm kí mà chẳng 
hề hấn gì. Nhưng cái tôi thích 
nhứt ở loại dây này là những 
chùm trái xanh nhạt to bằng 
hột gòn, hột tiêu. Ngày trước, 
bọn trẻ chúng tôi thường làm 
những chiếc ống thụt mà 
những cây súng bằng tre này 
có thể bắn những trái mây 
văng xa hàng chục mét kèm 
theo những tiếng nổ to như 
pháo chuột. Chúng tôi dùng 
chúng để chơi đánh trận và 
dĩ nhiên là nếu để tía thấy 
thì chúng tôi chắc chắn sẽ bị 
roi vào đít. Tía sợ những quả 
mây xanh có mùi hăng hắc 
cay cay này sẽ  bắn vào mắt... 

Chẳng mấy chốc những 
sợi dây mây và các lọai dây 
leo đã được cuộn lại thành 
một đống. Những loại cây 
nhỏ và cỏ dại trên mộ và 
xung quanh cũng được 
nhanh chóng nhổ bỏ. Những 
tán cây rậm rạp được mé 
sạch. Những ngôi mả lạng 
âm u biến thành một khu mộ 
thoáng đãng, sạch sẽ. Dọn 
đến ngôi mộ nào tía cũng 
giải thích cho tôi biết đó là 
mộ của ai và vài sự kiện mà 
tía còn nhớ hoặc nghe kể lại 
về ông bà họ hàng. Tía bảo 
các mả lạng ở đây đều là ông 
bà họ hàng bên bà nội nhưng 
vì chiến tranh người chết, 
người đi biệt xứ nên không 
còn ai coi sóc. Tôi không 
nhớ hết các ngôi mộ nhưng 
mộ của ông cụ, bà cụ và bà 
nội thì tôi nhớ rất rõ. Những 
câu chuyện về họ cứ như là 
những huyền thoại mà giọng 
kể trầm trầm, buồn buồn của 
tía như khiến tôi lạc về một 
thời quá khứ. 

Đến trưa, khi nắng đã 
lên khỏi tầm mắt thì công 
việc dọn mộ đã hoàn tất. Tía 
dắt tôi đến nhà cậu Hai, một 
người bà con xa bên bà nội 
để chuẩn bị mâm lễ cúng vái.  
Tôi còn nhớ như in đôi mắt 
đỏ hoe và lời nói xót xa của 
tía với cậu Hai:

- Tui định ráng làm lại 
mấy ngôi mộ. Tính lâu rồi 
mà tới bây giờ chưa làm nổi. 
Để ông bà mình lạnh lẽo 
như vầy thiệt tui ái náy lắm, 
anh Hai à! 

Mới đó mà đã mười mấy 
năm tôi không về tảo mộ. Tôi 
vẫn chưa giúp tía hoàn thành 
tâm nguyện xây lại ngôi mộ 
đàng hoàng cho nội. Gió 
xuân ùa về len vào kẹt cửa 
phòng trọ. Nắng chiều chênh 
chếch trong tiếng trống mời 
gọi của mấy chiếc xe bán dạo 
đầu lân. Mùa tảo mộ lại về. 
Tết chỉ còn đếm từng ngày và 
mùi Tết theo gió xuân nắng 
ấm đang lấn dần không gian 
lạnh lẽo. Giờ này chắc tía 
đang chuẩn bị dao, búa và 
đánh quai chèo để chờ tôi về 
tảo mộ như bao lần. Tết này 
tôi nhất định sẽ về quê tảo 
mộ. Tôi đã dành dụm và lần 
này tôi sẽ giúp tía thực hiện 
mong ước. “Th ằng con trai 
út của tía nhất định sẽ về, 
sẽ làm lại ngôi mộ cho nội!” 
Tôi nắm chặt tay rồi nhìn ra 
đường phố đông đúc, hối 
hả. Tâm trí tôi chợt hiện lên 
hình ảnh chiếc xuồng nhỏ 
lướt đi trong nắng sông ấm 
áp hơi xuân và ánh mắt tía 
hạnh phúc nhìn tôi đang 
tập lại những đường chèo 
của quê  hương sông nước.  
Xa xa, tiếng hò của gái miền 
Tây toả lan trong gió xuân 
hây hẩy mát rượi như mời 
gọi một kẻ tha phương ngày 
Tết quay về.l

N ơi đây mùa này đang vào tiết lập đông. 
Đường phố rộn ràng đủ sắc màu áo 
ấm. Chiều tan trường về ta thơ thẩn 

đạp xe qua con đường nhỏ, nghe vọng từ miền 
xa cơn bão đổ về.

Ôi bão quê!
Miền quê mới ngày nào gió Lào rát mặt, 

sao giờ đây không tìm ra đường chia cắt nước 
– trời. Gió từng cơn lùa vào mái tóc, ta nhắm 
mắt tưởng mình bơi giữa bão nổi quê nhà. 
Nghe thương cha chưa kịp đóng lại chiếc bàn 
học cho em, lũ đã về cuốn chiếc bàn trôi mất. 
Thương mẹ hiền suốt một đời chật vật, cam 
sai mùa chưa kịp hái, gió đã về dập tơi tả trên 
cành. Ta thương em tuổi vừa chớm mộng, mắt 
chưa kịp xanh môi chưa kịp thắm đã nghiêng 
vai cùng bao người gánh cơn giận của đất  trời.

Thủy Tinh ơi! Người chậm chân nên đời 
đời ôm hận, mùa mỗi mùa dâng nước đánh 
Sơn Tinh. Dù ức lòng bởi cha nàng phân xử 
trọng khinh, nhưng sao nỡ để dân lành đói 
rét. Còn đâu bữa cơm nghèo đầm ấm dưới 
mái tranh, còn đâu mùa hái cam mẹ chắt 
chiu chờ đợi, còn đâu ước mơ vào đại học 
của em ta…

Rồi đông cũng sẽ qua. Và xuân đến. 
Quê mình có còn cành hoa nào để đón 
Tết không em? Ngày mai ta sẽ gửi về ngoài 
ấy cho em một đoá mai nở sớm, như chút 
nắng vàng sưởi ấm hồn quê. Ngày đông sẽ 
không còn lê thê bão nổi, vườn  cam nhà 
sẽ kết trái vàng ươm, 
và em sẽ ấm lòng ước 
mơ một ngày vào đại 
học… l

�THANH THẢO 1
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1. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tặng người bạn Miền Trung
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Những năm 1980 tôi ở 
xóm chợ miền quê. 
Quanh năm không mấy 

khi có những ngày rộn ràng. Có 
lẽ một phần vì thế mà những ngày 
cận Tết, không khí và nhiều hoạt 
động trở nên đặc biệt hơn.

Độ đầu tháng chạp, bà con cô 
bác mang khoai mỳ, nếp, đường, 
dừa khô…tới nhà bà Ba, nhà ông 
bà Mười… để mướn làm bánh 
phồng. Tầm bốn giờ sáng thì tiếng 
quết bánh phồng thình thịch vang 
lên. Càng gần Tết thì tiếng quết ấy 
càng sớm hơn vì bà con thuê nhiều 
hơn và ai cũng muốn kịp có bánh 
phồng ăn Tết. Tiếng quết lặp đi lặp 
lại đến gần ba giờ chiều khi nắng 
sắp tàn để đảm bảo mẻ bánh trễ nhất 
trong ngày cũng kịp khô dưới nắng. 
Bà con ở gần những nhà làm bánh 
không bao giờ có chút phật lòng 
mà trái lại còn thấy rộn ràng hơn vì 
dường như niềm vui ngày Tết là của 
chung mà tiếng quết bánh phồng 
đêm khuya là một phần tất yếu tạo 
nên sự rộn ràng mỗi năm chỉ có một 
dịp ấy. Còn bọn con nít như tôi cũng 
mừng lắm vì sáng sáng, trưa trưa đi 
phụ phơi bánh, được trả công bằng 
những cái bánh nướng thơm phức 
và dăm ba đồng bỏ ống, đủ để dành 
mua kẹo thèo lèo, bánh in, mứt dừa, 
vài viên pháo chuột, pháo tiểu hay 
hùn lại mua bộ “bầu cua cá cọp” lắc 
chơi. Cảm giác cầm cái bánh còn 
ướt được tráng trên miếng ny lông, 
bưng cẩn thận tới chỗ liếp dừa khô 
hoặc cái đệm, cẩn thận úp bánh, vuốt 
nhẹ nhàng và gở miếng ny lông ra 
vui lắm. Có khi vụng về làm bánh 
dồn cục và mang trở vào cho người 

lớn làm lại. Hình như không đứa 
nào bị rầy nếu sơ ý làm bánh hư hay 
rơi xuống đất phải bỏ. Ngoài làm 
bánh mướn, bà Ba hay ông bà Mười 
cũng tranh thủ làm cho mình. Ông 
bà nướng bánh phồng mỳ rồi quấn 
như cái loa kèn. Bánh phồng nếp 
mắc hơn nên thường được cắt làm 
đôi, làm tư đem nướng. Tất cả được 
để vào bịch lớn treo trước nhà bán.

Ngoài chợ người bán đồ Tết đông 
hơn những tháng khác trong năm. 
Có những mặt hàng bán theo thời 
vụ như củ kiệu, dưa hấu… Đặc biệt 
nhất là những người bán đồ trang 
trí Tết mà chị ba tôi là một trong 
những người đó. Không cần quầy, 
cũng chẳng cần sạp, người bán đồ 
trang trí treo trên chiếc xe đạp cơ 
man nào là món. Họ cũng trải một 
tấm bạt nho nhỏ rồi bày đồ bán. Lịch 
lốc (block) được dán vào bìa cứng, 
thường có hình cây mai mà nhiều 
nhất là những diễn viên điện ảnh, 
ca sỹ nổi danh thời đó. Nhiều quyển 
lịch lốc được để bán riêng cho bà 
con “hà tiện” chỉ thay lốc chứ không 
thay bìa. Ấn tượng nhất với tôi là 
những bộ truyện tranh treo tường. 
Truyện được in trên trang giấy hình 
chữ nhật, bề ngang tầm ba tấc rưỡi, 
dài chừng hơn một thước đươc chia 
làm bốn khung hình màu. Bên dưới 
mỗi hình là phần nội dung chuyện 
kể tương ứng hình đó. Mỗi phần 
chuyện kể chỉ dăm ba dòng thật 
súc tích. Mỗi bộ truyện gồm bốn 
trang như vậy. Trên đầu mỗi trang 
thường là một chữ của tựa. Vì thế 
tên truyện thường bốn chữ như: 
Phạm- Công- Cúc- Hoa, Con- Tấm- 
Con- Cám, Quan- Âm- Th ị- Kính. 

Tựa truyện sáu chữ duy nhất có lẽ 
là “Tích-Phật Th ích-Ca thành đạo”. 
Con nít ngày xưa đói đọc vì mấy khi 
có tiền mua truyện. Vì vậy, bọn tôi 
hay xin đọc ké khi truyện đang được 
treo bán. Người bán chằng hẹp hòi 
gì mà người mua cũng không màng 
xem truyện nào đó đã bị ai lật xem 
trước chưa. Sau hơn ba mươi năm 
những hình ảnh và lời lẽ trong mỗi 
câu chuyện như vẫn hiện diện trước 
mắt tôi. Và những bài học luân lý mà 
những truyện ấy truyền đạt thì có lẽ 
theo bọn tôi trọn đời.

Những ngày 27, 28, 29 hay 30 
Tết, nhiều bà con đi nhóm chợ từ tối 
hôm trước! Bà con gánh hoa ra chợ 
Tết. Nhiều nhất là vạn thọ và nhánh 
mai. Bà con đi sớm như vậy để đảm 
bảo mình có một chỗ bán vào sáng 
hôm sau. Th ời ấy chưa có điện, nên 
bà con thắp đèn dầu, chuyện trò rơm 
rả. Lạ một điều là không bao giờ có 
cảnh giành giật nhau, không bao giờ 
có một tiếng nặng nhẹ nhau vì chỗ 
bán. Ngày cuối năm chợ nhóm đến 
tận năm giờ chiều. Bà con ra về, rủ 
bỏ cái khó, cái khổ của một năm và 
nhà nhà quây quần bên mâm cơm 
cúng rước ông bà, nhà khá giả đốt 
một phong pháo đón tổ tiên về. Mọi 
người háo hức chờ thời khắc giao 
thừa với bao nhiêu ước mơ và hoài 
bão cho một năm mới mà ước mơ 
giản dị nhất là “mưa thuận gió hòa”. 

Cảnh rộn ràng đón xuân ở một 
miền quê nghèo, vào cái thời thuần 
nông, tự cấp tự túc, giản dị mà đầm 
ấm ấy mãi mãi là ký ức đẹp trong 
đời tôi. l

.................    
1 Khoa Ngoại ngữ

Chợ tết quê
�      HUỲNH VĂN HIẾN1
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Ông mặt trời ló dạng
Bọn trẻ làng xôn xao
Cùng đua nhau mặc đẹp
Mừng xuân trở lại rồi.

Cái rét của mùa đông
Sao vẫn chưa hết nhỉ?
Bọn trẻ làng nôn nóng
Mùa xuân ơi về mau.

Xuân ngàn hoa khoe sắc
Xuân bánh mứt đầy nhà
Trẻ con mong xuân lắm
Mừng reo hò xôn xao.

Xuân đến rồi

.........................
1. Trung tâm Công nghệ Phần mềm
2. Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Mùa xuân
       yêu thương

Xuân đến rồi anh có hay chăng

Hỡi người lính trong tim cô gái nhỏ

Gió đông thổi rì rào ngọn cỏ

Chợt sưởi lòng ấm áp hơi xuân.

Nơi anh đứng là vùng trời vùng biển

Rì rào từng con sóng nối đuôi nhau

Trong cơn gió mùa đông se sắc lạnh

Anh có nghe hơi thở của mùa xuân.

Xuân của lính mùa xuân xa quê hương

Một mùa xuân ấm nồng tình bạn hữu

Tình yêu nữa trong tim người lính trẻ

Xuân của em mãi mãi vẫn là anh.

Xa quê ăn Tết một mình
Có ai hiểu được tâm tình cùng ta
Thay vì mùng một ‘Tết Cha’
Thì ta đi học vào ra giảng đường
Bảy giờ có mặt như thường
Tại phòng nghiên cứu thiên đường xứ xa
Thay vì chúc Tết ông bà
Thì ta ngồi viết không ra khỏi phòng
Quyết tâm làm nốt cho xong
Một phần lược khảo trình ông Thầy mình
Thầy xem có vẻ đồng tình
Mà ta mừng tựa được rinh ‘lì xì’
Thầy khen tiếp tục phát huy
Ta vui như thể cầm ly chúc mừng
Khi Thầy tỏ vẻ không ưng
Nội dung ta viết lung tung lạc đề
Ta buồn trong bụng não nề
Quay về phòng trọ nặng nề bước chân
Giận lòng ta lại trách thân
Tại sao ta lại vấn thân như vầy
Nếu không đi học ở đây
Thì ta đã được sum vầy chồng con
Bất ngờ có tiếng réo ron
Alô điện thoại chồng con chuyện trò
Nỗi lòng thố lộ nhỏ to
Khuyên nên viết lại đừng lo lắng gì
Những ai đã chọn đường đi
Học lên tiến sĩ lắm khi ưu phiền
Những khi bí tắc muốn điên
Thì ta phải được động viên kịp thời
Con đường học vấn cao vời
Kiên tâm bền chí thì đời nở hoa
Những ai đi học xứ xa
Tết không về được đừng sa buồn phiền
Gia đình, đồng nghiệp, bạn hiền
Động viên, an ủi, bạc tiền kém xa
Ta luôn nhắc nhở cùng ta
Quyết tâm học tập luôn là tấm gương
Để bao thế hệ thân thương
Noi theo tiếp bước con đường thành công

�HUỲNH THỊ TRANG 2

Tết xa nhà
�TRẦN THỊ THANH TRÚC 1
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Người Việt Nam có khá 
nhiều lễ Tết như Tết 
Trung thu, Tết Đoan 

ngọ,…nhưng quan trọng hơn 
cả là Tết Nguyên đán. “Nguyên 
đán” là “ngày đầu năm”(n-
guyên là đầu, bắt đầu, lớn, 

đán là buổi sớm - theo Hán 
Việt từ điển). Như vậy, ngày 
mùng một tháng giêng mới là 
ngày bắt đầu Tết Nguyên đán. 
Tuy nhiên, trong dân gian từ 
ngày đưa ông Táo về Trời (23 
tháng chạp) không khí Tết đã 
rộn ràng, biểu hiện rõ nhất là 
người ta cùng chuẩn bị mọi thứ 

ÔNG BÀ ĂN TẾT

Lễ  rước 
�TRẦN NAM 1

để đón xuân.Vào ngày 30 thì cả 
cộng đồng đều “rước ông bà” về 
ăn Tết. 

Tại Đồng bằng sông Cửu 
Long, nhiều gia đình thực hiện 
nghi lễ thiêng liêng này từ ngày 
28 hoặc 29 tháng chạp (sau đó 
tiếp tục cúng cơm trên bàn thờ 
gia tiên). Nét khác biệt vừa nêu 
được giải thích từ một trong hai 
nguyên nhân. Một là, xuất phát 
từ quan niệm ăn tết (ăn uống và 
nghỉ ngơi) nên khi chuẩn bị nhà 
cửa xong lúc nào thì rước ông bà 
lúc ấy; Hai là, xuất phát từ thực 
tế sum hợp gia đình cuối năm 
cần phải có tiệc mặn đối với các 
thế hệ con cháu nên phải tổ chức 
vào ngày 28, bởi vì sang ngày 29 
đến mùng một Tết, một số tín đồ 
phải ăn chay. 

Người Việt cũng như nhiều 
dân tộc khác tin con người có 
linh hồn. Th ể xác có thể mất đi 
nhưng linh hồn bất diệt, chết chỉ 
là “về thế giới bên kia” là hoàn 
thành cuộc hành trình qua cõi 
tạm (quan niệm “sinh ký tử qui” 
= sống gởi thác về). Nhưng như 
thế vẫn chưa đủ bởi vì nếu chết 
là vĩnh viễn ra đi thì không thể 
“rước” trở về. Cùng với niềm tin 
con người có linh hồn, người 

Việt còn cho rằng người chết 
vẫn giữ quan hệ với người thân 
như lúc còn sống. Điều nầy đã 
trở thành tâm thức dân gian, 
khiến cho tín ngưỡng thờ cúng 
tổ tiên từ lâu đã trở thành Đạo 
thờ ông bà:

“Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn sáng mắt ông cha 

không thờ”
        (Nguyễn Đình Chiểu)

“Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân 

tu”
(Ca dao)

Chữ “thờ” ở đây hiểu là tôn 
kính, nuôi dưỡng ông bà cha 
mẹ lúc còn sống và thờ cúng 
khi họ đã khuất. Do “dương 
gian âm phủ đồng nhất lý”, 
người chết cũng có nhu cầu ăn 
uống như người sống. Người 
ta cúng cơm trên bàn thờ ông 
bà trước khi ăn mỗi ngày hoặc 
khấn vái trước khi cầm đũa. 
Ông bà còn được “thỉnh” về 
chứng giám khi gia đình có 
hỉ sự (đám nói, đám cưới, thi 
đậu, có người qua cơn bạo 
bịnh…) cho nên việc rước ông 
bà về cùng cháu con ăn Tết là 
tất yếu.

Gia đình nào bận việc làm ăn 
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thì trễ lắm đến chiều ngày 30 bàn thờ tổ 
tiên cũng phải tươm tất: bộ lư đồng được 
lau chùi, đánh bóng, lư hương sạch sẽ, 
dĩa ngũ quả. Việc cúng dĩa ngũ quả ngày 
tết, mấy năm gần đây người ta bàn luận 
nhiều. Thật ra, trên bàn thờ người đồng 
bằng thường thấy hai dĩa trái cây đặt tương 
xứng nhau với dưa hấu có chuối xiêm bao 
quanh, một dĩa bánh mứt. Thức cúng phổ 
biến của người đồng bằng sông Cửu Long 
là thịt heo (gà, vịt) luộc hoặc cá lóc hấp, dĩ 
nhiên là không thể thiếu cháo hoặc cơm, 
rượu trắng và nước trà. 

Người lớn tuổi nhất trong gia đình 
hoặc một người nào đó trong nhà ở độ 
tuổi thành nhân được “ủy nhiệm” hành 
lễ, sau đó tất cả mọi người đều phải lạy. 
Trong làn khói nhang nhè nhẹ bay người 
ta khấn nguyện nhiều khi âm thanh phát 
ra rõ từng câu có thể nghe được. Lời 
khấn nguyện này chưa được sưu tầm đầy 
đủ nhưng nội dung chủ yếu thường là lời 
mời tôn kính và lời cầu xin được phò hộ. 
Lời khấn nguyện sau đây của một nông 
dân ở An Giang, khá đơn giản và đặc 
biệt là rất ít từ Hán Việt, do người viết 
trực tiếp ghi lại:

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Kính lạy Cửu huyền thất Tổ!
Hôm nay là ngày 28 tháng Chạp, năm 

…
Con là …
Ngụ tại …
Hôm nay, con cùng toàn thể gia quyến 

kính dâng ngũ quả, cơm canh. Kính mong 
ông bà tổ tiên về đây chứng giám, phù hộ 
cả nhà bình an vô sự

Toàn gia đồng kính thỉnh.
Nếu người thủ lễ là nam giới thì thường 

mặc áo dài đen và lạy theo kiểu “nhất bộ 
nhất bái” (mỗi chu kỳ là một lạy: xá, quỳ, 
khấu đầu). 

Lễ “rước ông bà” về ăn Tết biểu hiện 
tình cảm thiêng liêng của người còn sống 
đối người đã chết, đặc biệt là lòng biết 
ơn vô bờ bến trên tinh thần “uống nước 
nhớ nguồn”. Lễ nầy còn nhắc nhở mọi 
người phải làm thế nào sống xứng đáng 
với tiền nhân, phải thương yêu đùm 
bọc nhau bởi nếu không như vậy tổ 
tiên sẽ rất buồn. Thực tế hơn cả, bữa 
cơm chiều 30 (hoặc 28) Tết là thời khắc 
đoàn tụ gia đình. Đây là dịp 
để thấu hiểu nhau hơn 
trong khung cảnh có sự 
chứng giám của ông bà, 
các thành viên mang tâm lý 
phải tự kiểm điểm một cách chân 
thành nhất, rồi sang ngày mùng một 
chỉ được nói điều tốt lành cho cả năm 
bình an.

Lễ “rước ông bà” về ăn Tết là nét đẹp 
truyền thống có từ lâu đời, là một bộ phận 
của triết lý Tết mang tính nhân văn sâu 
sắc. Ngày nay điện thọai di động giá rẻ đã 
khiến nhiều người thân trong gia đình ít 
gặp nhau hơn, thì thôi, lễ “rước ông bà” là 
dịp sum họp bắt buộc trong chiều sâu tâm 
thức người Việt vậy. l
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Lợn - 

Gà, chó, lợn là vật nuôi trong 
nhà (gia súc), cũng là ba hình 
ảnh gần gũi dễ đem ra so 

sánh trong văn hóa Việt Nam. Chẳng 
hạn như gà mắc tóc, gà trống nuôi 
con, chữ như gà bới, khôn như chó, 
chó ngáp phải ruồi, chó cậy gần 
nhà gà cậy gần chuồng, ngu như 
lợn, dốt như lợn, v.v.. Ba con vật ấy 
cũng cùng “đội sổ” trong bảng Th ập 
nhị địa chi (12 con giáp) của nền văn 
hóa Á Đông gốc nông nghiệp. Không 
rõ đây là ngẫu nhiên hay là một sự 
sắp đặt, trong bảng ấy, biểu tượng 

lưỡng tính được gắn với con đứng 
đầu và con cuối cùng của 12 con 
giáp. Con chuột do đặc tính 
tự nhiên đặc biệt mà có chân 
trước 4 móng (chẵn - âm) và 
chân sau 5 móng (lẻ - dương) 

nên được chọn đứng đầu danh 
sách. Các con vật tiếp theo sẽ tuần 

tự âm - dương, thiêng - phàm cho 
đến hết. Và như vậy, con lợn “đội sổ” 
vì vừa âm và phàm, phàm hơn cả 
chó! Xét theo ngũ hành, chuột và lợn 
đều thuộc hành Th uỷ, chỉ khác ở chỗ 
chuột dương mà lợn âm thôi.

Nhưng nếu ở văn hóa Trung Hoa, 
lợn chỉ là con vật “phàm ăn tục uống” 
vừa ngu, vừa lười như hình tượng 
chàng Trư trong Tây du ký mà Ngô 
Thừa Ân đã dụng công xây dựng thì 
ở Việt Nam hình tượng lợn không 
đến nổi, chúng ta có cả Trạng Lợn rất 

nổi tiếng trong truyện cười dân gian 
cơ mà! Chưa kể có cả tranh tết, vật 
cúng thần linh (cang lạp, tam sinh), 
đầu heo cho ông mối v.v.. Nói chung, 
ở Việt Nam, không có lợn thì “bất 
thành nghi lễ”!

Trong văn hóa Việt Nam, con lợn 
là con vật gần gũi, là thực phẩm chính, 
cùng với hai anh “đội sổ” với nó là gà 
và chó. Vì vậy mới có câu:

Con gà cục tác lá chanh,
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi.
Con chó khóc đứng khóc ngồi,
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.
Đúng là trong dân gian kinh 

nghiệm ăn uống có thừa, ăn thịt gà 
phải với lá chanh, ăn thịt chó phải có 
củ riềng! Còn thịt lợn, thực ra ăn với 

gì cũng ngon, bộ phận nào cũng bổ, 
“mua hành” ở đây chẳng qua để trộn 
với mỡ lợn để gói bánh chưng hay 
bánh tét cho ngày tết tươi vui đúng 
như câu đố Bắt giồng - trồng đậu - 
thả heo - gieo hành thôi!

Như vậy, từ bữa ăn hàng ngày 
cho đến hội hè, lễ tết, không lúc nào 
không dùng đến lợn. Cũng bởi vậy 
mà lợn trở thành một biểu tượng 
văn hoá độc đáo, vừa âm, vừa dương 
- lưỡng tính, nước đôi - trong văn hoá 
Việt Nam. 

Thật cao quý…
Trước hết, lợn là vật phẩm quan 

trọng trong cúng tế thần linh. Lễ vật 
cúng cang lạp (lợn để nguyên con, ngày 
nay thì cúng bằng lợn quay nguyên con 

>>>       N H À N  Đ À M :

MỘT BIỂU TƯỢNG 
LƯỠNG TÍNH 
TRONG VĂN HÓA VIỆT�TẠ ĐỨC TÚ1
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cho vệ sinh) ở đình miếu là cách thể hiện 
tấm lòng cao khiết, tri ân sâu sắc nhất đến 
thần thánh. Cúng thủ lợn (đầu heo) là 
nghi lễ quan trọng, dùng trong lễ cưới 
hỏi và những lễ nhỏ hơn khác. Lễ vật 
tam sinh hay tam sên là cách cúng phổ 
biến gồm thịt lợn (tượng trưng cho vật 
trên cạn), tôm (tượng trưng cho vật 
dưới nước) và trứng (lông vũ, tượng 
trưng cho vật bay) dùng để cúng thần 
tài hay giải hạn (cúng tam tai). Th ứ hai 
là trong văn hoá tạo hình với tranh lợn 
đàn âm dương. Trong văn hoá Việt, do 
tín ngưỡng phồn thực sớm và khá sâu 
đậm nên lợn được lựa chọn làm con 
vật biểu tượng. Do mắn đẻ, dễ nuôi 
và gần gũi nên lợn trở thành niềm 
mơ ước về sự sung túc, đủ đầy trong 
cuộc sống. Treo tranh lợn đàn ngày tết 
là hiện thực hoá niềm mơ ước ấy. Do 
biểu tượng của lợn thiên về tín ngưỡng 
phồn thực nên không thấy xuất hiện 
dưới dạng tượng khắc hay phù điêu 
như nhiều con vật khác.

Một điểm đặc biệt nữa về tính 
biểu tượng của lợn gắn với hoài niệm 
phồn thực là được dùng trong hôn 
nhân. Người Việt ta cũng quan trọng 
chuyện con cái không kém tài lộc nên 
việc dựng vợ gả chồng cũng được 
gắn với hình ảnh con lợn. Lưu ý rằng 
đây là sự tương đồng trong tính biểu 
tượng - phồn thực - chứ đem lợn so 
sánh với vợ là không hợp lý! Do vậy 
mà người ta phải dùng những con vật 
“hoành tráng” hơn mới xứng tầm, như 
sư tư (tích Hà Đông sư tử hống - Trung 
Quốc) chẳng hạn. Dân gian có câu:

Nuôi lợn thì phải vớt bèo,
Cưới vợ thì phải nộp cheo cho làng.
Đó như là một điều không thể khác 

hơn, nếu làm khác (không nộp cheo) 
thì không thể nào cưới được vợ. Bởi 
thế lại có câu Cưới vợ không cheo, mười 
heo cũng mất! Trong truyện thơ Nôm 
Lục súc tranh công, chính heo tự mình 
khẳng định:

Nghĩ lại mà coi,
Việc quan, hôn, tang, tế, vô hồi,
Thảy thảy cũng lấy heo làm trước. 
(Khuyết danh)
Dân gian Việt Nam có câu truyện 

cười Lợn cưới áo mới thường được dân 

gian dùng để mỉa mai thói khoe của, 
nhưng nếu nhìn từ thực tiễn văn hóa 
Việt Nam truyền thống, nếu không có 
lợn thì có cưới vợ được không? Tính 
tương đồng giữa vợ và lợn là có thật 
theo kinh nghiệm dân gian: Mua heo 
chọn nái, lấy gái chọn dòng! Rõ ràng, 
nếu con lợn tự thân nó không mang 
biểu tượng phồn thực thì người ta đâu 
dùng câu: Cám treo để heo nhịn đói 
nói việc có “của” để sẵn mà không cho 
“ăn”! Tất nhiên, lợn là con vật hám ăn 
nhất rồi: Lợn đói một bữa bằng người 
đói nửa năm. Nhưng nếu gặp ai “hám 
ăn” thái quá lại có câu răn rằng: Thứ 
nhất phạm phòng, thứ nhì lòng lợn. 
Nghe hết cả hồn! Hoặc các bà vợ than 
vãn chuyện ham hố gối chăn của mấy 
ông chồng thì cũng không quên lôi 
con lợn vào “chứng kiến”: 

Trong khi lửa tắt cơm sôi,
Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm 

tem.
Cuối cùng của tính biểu tượng này, 

trên thế giới chỉ có người Việt dùng tên 
loài vật này gọi tên thể loại điện ảnh 
dành cho người lớn! Một hình ảnh 
rất chi khơi gợi là Lợn chuồng chái, gái 
cửa buồng, tức là con lợn trong chuồng 
nhìn “ngon” như cô gái đang đứng ló 
lấp ở cửa buồng vậy thay!

Và cũng thấp hèn!
Chính người Việt đã biểu tượng 

hoá con lợn thành một niềm mơ ước 
lớn - sinh sôi, sung túc - và cũng chính 
họ đã “lột” trần trụi biểu tượng đó để 
còn lại con lợn vô công rỗi nghề:

Con gì ăn no,
Bụng to mắt híp,
Mồm kêu ụt ịt,
Nằm thở phì phò.
(Câu đố dân gian Việt Nam) 
“Đồ con lợn!”.  Khi nghe câu này 

thì bất kể người Việt nào cũng hiểu 
là một câu chửi nặng với ba nghĩa là: 
ngu như lợn, lười như lợn hoặc dâm 
như lợn. Như vậy, từ “lợn” trở thành 
một nét nghĩa mới trong tiếng Việt 
nhờ phép chuyển nghĩa trên quan 
hệ tương đồng. Tôi xin mượn lời 
con gà trong Lục súc tranh công để 
nói về con lợn - đó cũng là cách dân 
gian nghĩ về nó:

Heo ăn rồi ngủ ngáy sì sì,
Giả ngây dại, biết gì việc chủ.
(…)
No đú mỡ, nhảy quanh, nhảy quất,
Đói xép hông, cắn máng, cắn 

chuồng.
Mỗi một ngày, ba bữa ròng ròng,
Đã chẳng thấy bữa nào sai chạy!
(Khuyết danh)
Các sự ngu ngốc, tham lam đều 

gắn sẵn cùng đặc điểm phàm ăn 
của lợn. Th ành ngữ ta có câu Lợn 
chê chó bọ nghĩa y như câu Lươn chê 
lịch nhớt vậy. Đó là kẻ không thấy cái 
dỡ của mình lại đi chê bai, xiên xỏ 
kẻ khác. Hoặc khi nói về người dối 
trá tinh vi hiếm khi bị phát hiện thì 
dùng câu thành ngữ Mượn đầu heo 
nấu cháo hay Rao mật gấu bán mật 
heo; còn phê phán những người vô 
ý, vô tứ thì dùng câu: Chữa lợn lành 
thành lợn què.

Những triết lý giản đơn của 
người Việt dựa vào những đặc tính 
cá biệt của lợn đem đến những nét 
nghĩa khác nhau. Nhưng tựu trung 
lại, đó là những nét nghĩa âm tính. 
Đến nỗi người ta có thể tuyên bố rất 
“xanh” về nghề nuôi lợn kém hơn 
nhiều nghề khác: Chăn lợn ba năm 
không bằng chăn tằm một lứa; Muốn 
giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo v.v.. 

Bỏ qua hết những nét cao quý và 
cả thấp hèn mà người Việt đã gán 
cho, nâng thành hệ biểu tượng văn 
hóa thì lợn đơn giản là nguồn thực 
phẩm dinh dưỡng, là con vật thân 
thiết của làng quê Việt Nam. Người 
Tày có câu ngạn ngữ rất hay rằng: 
Làm ruộng đừng bỏ rẫy, nuôi lợn chớ 
quên gà để nói việc kết hợp trồng 
trọt với chăn nuôi, mỗi thứ một ít 
để cuộc sống gia đình ấm no, sung 
túc. Xin mượn lời phân trần đáng 
thương của chú lợn trong Lục súc 
tranh công để kết thúc một bản nhàn 
đàm đầu năm Kỉ Hợi này:

Heo cũng biết đền ơn, báo ngãi,
Heo cũng biết tiêu hoạ, trừ tai.
Toái thân phấn cốt chi nài,
Nát thịt tan xương bảo quản. l

......................
1. Khoa Koa học Xã hội và Nhân văn

   Tản mạn 
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Hoa sen có tên khoa học 
là Nelumbo nuciera 
Gaertn. Họ khoa học: 

Th uộc họ sen Nelumbonaceae. 
Trong các thư tịch Phật giáo 
và văn học tại Việt Nam, sen 
hồng còn được gọi là Hà hoa, 
Liên (hoa). Ở miền Nam, hoa 
sen còn được gọi là Hà hoa, 
thủy phù dung, thủy hoa. Là 
một trong những loài hoa 
mang ý nghĩa cao quý, hình 
ảnh hoa sen đã đi vào thơ ca, 
hội họa, âm nhạc… Và đặc 
biệt sen còn góp phần khuấy 
động cả thế giới ẩm thực nữa!
• Ý nghĩa cao đẹp của hoa sen

Hoa sen xanh biểu thị cho 
sức mạnh ý chí, nghị lực kiên 

cường và niềm tin. Người ta 
còn ví hoa sen xanh tượng 
trưng cho sự bình đẳng, bác 
ái, là hình ảnh mẫu mực nhất 
cho sự trong sạch, thanh cao, 
thoát tục.

Mang ý nghĩa của sự trong 
sáng tuyệt đối, sự thuần khiết 
của linh hồn, hoa sen trắng 
là hình ảnh của sự cao đẹp 
trong cuộc sống thiêng liêng, 
cao quý, yêu thương và chia sẻ 
với nhau những hương vị của 
cuộc đời. 

Với Phật giáo, hoa sen trắng 
là màu của đức hạnh, từ bi, trí 
tuệ, màu của sự thanh cao tâm 
hồn thể hiện trong đời sống 
đạo đức, văn hóa cao đẹp, nơi 

phẩm chất thánh thiện bởi 
lòng yêu thương, khoan dung, 
nhân ái và cao thượng.

Hoa sen hồng mang ý nghĩa 
tổng hợp từ sen trắng và sen 
xanh. 

Sen đã trở thành biểu tượng 
và niềm tự hào của người dân 
tỉnh Đồng Tháp với slogan 
nổi tiếng: “Th uần khiết như 
hồn sen”.
• Những vị thuốc từ sen 

Toàn cây sen từ thân, lá đến 
hoa, hạt, củ…đều có thể dùng 
làm thuốc. 

Lá sen, thường gọi là Hà 
Diệp. Trà lá sen giúp giảm 
căng thẳng, mệt mỏi, an thần, 
giúp ngủ sâu và ngon giấc.

   Tản mạn senTản mạn Tản mạn 
với
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Th eo Đông y, hoa sen có 
tính ấm, vị ngọt, đắng, vào hai 
kinh Tâm và Can, có tác dụng 
làm cho con người khai tâm 
(làm cho tinh thần tỉnh táo). 

Cánh hoa sen, sen trắng hay 
sen hồng đều có thể sử dụng 
để ngâm bồn (Spa trị liệu) giúp 
thư giãn tinh thần, loại bỏ tế 
bào da chết trong cơ thể, tái 
tạo da, giúp da tươi trẻ. Tinh 
dầu được chiết xuất từ cánh 
hoa sen trắng còn được dùng 
dưỡng da và massage giúp lưu 
thông khí huyết. 

Trà hoa sen: một đóa hoa 
sen khô, đường phèn 1 thìa 
nhỏ. Cho hoa sen vào bình, 
châm nước sôi vào đậy nắp lại, 
sau 2 phút, hoa sen giãn nở hết, 
lúc này cho đường phèn vào 
bình, dùng muỗng khuấy nhẹ 
đều, uống thay nước trà, sẽ có 
tác dụng bổ huyết, trị chứng 
mất ngủ. Th êm hoa sen vào 
trong trà xanh có thể làm giảm 
lượng bã nhờn của da, có thể 
giảm mụn. Củ sen cũng có thể 
làm trà, có tác dụng trị ho và 
giúp an thần.

Ngoài ra, món cháo được 
nấu từ gạo và cánh hoa sen 
mới nở xắt nhỏ, phơi khô cũng 
có tác dụng làm trắng da, giúp 
da hồng nhuận, tóc đen mượt, 
làm chậm quá trình lão hóa 
da, chữa thiếu máu. Mỗi đợt 
sử dụng kéo dài từ 10-15 ngày.

Hạt sen, thường gọi là Liên 
tử. Trong hạt sen có chứa nhiều 
chất chống oxy hóa, ngăn ngừa 
tác động có hại của các gốc tự 
do trong cơ thể. Đặc biệt hạt 
sen còn có tác dụng hàn gắn, 
phục hồi protein trong cơ thể 
người bị tổn thương, giúp cho 
làn da luôn trẻ trung.

Tâm sen, thường gọi Liên 
tử tâm, là mầm xanh ở chính 
giữa hạt sen. Tâm sen có vị 
đắng, tính hàn, không độc, có 
tác dụng an thần, dưỡng tâm, 
được dùng phổ biến trong trị 
chứng mất ngủ, hồi hộp, lo âu. 
Tâm sen còn hỗ trợ điều trị 
tăng huyết áp, phòng chống 
rối loạn nhịp tim.

    Củ sen chứa nhiều khoáng 
chất quan trọng như kẽm, 
mangan, magie, sắt, đồng…có 

vai trò quan trọng trong hoạt 
động của các enzim, giúp tái 
sinh các tế bào máu, cải thiện 
chức năng miễn dịch. Trong củ 
sen cũng có rất nhiều chất xơ 
tự nhiên và carbohydrate phức 
tạp. Hai thành phần này phối 
hợp với nhau sẽ có tác dụng 
kiểm soát lượng cholesterol và 
đường huyết.
• Sen trong văn học nghệ thuật

Khi nhắc đến hoa sen lại 
nhớ đến câu ca dao:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen 

nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh 

mùi bùn.”
(Ca dao Việt Nam)

Hình ảnh hoa sen đi vào 
thơ ca, âm nhạc đã làm lay 
động biết bao trái tim của 
những ai yêu thích loài hoa 
mang ý nghĩa cao đẹp với 
hương thơm nhẹ nhàng thuần 
khiết này.

    Ở nước ta, hoa sen cũng là 
đề tài xuất hiện khá sớm trong 
nghệ thuật tạo hình. Đặc biệt 
loài hoa mang ý nghĩa thanh 
tao này được các nghệ nhân 
thể hiện trong những nơi thờ 
tự hoặc ở các công trình văn 
hóa của cộng đồng. Tại khu 
vực đền vua Đinh và đền vua 
Lê, trên một số viên gạch lát 
nền cỡ lớn, ngoài đề tài trang 
trí chim phượng còn có đề tài 
hoa sen. Có loại hoa sen 16 
cánh, có loại 14 cánh, có loại 
8 cánh, có loại hoa sen có số 
cánh không cố định.

    Ở thời Lý, thời kỳ đạo 
Phật là quốc giáo, đề tài hoa 
sen được sử dụng nhiều trong 
các công trình liên quan đến 
Phật giáo như các bệ tượng 
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Phật, những tảng đá kê chân 
cột, diềm cửa tháp, diềm bệ 
tượng... Hễ ở đâu có điều kiện 
thích hợp là nghệ nhân dùng 
ngay hoa sen để trang trí. Đồ 
gốm thời Lý cũng có nhiều 
họa tiết hoa sen.

Hình tượng hoa sen còn 
xuất hiện ở mặt ngoài thành 
bậc các cung điện như ở bậc 
điện Kính Thiên (Hà Nội), 
điện Lam Kinh (Th anh Hóa), 
Văn Miếu (Hà Nội).
• Sen trong văn hóa ẩm thực 
Việt Nam

Ở miền Bắc, lá sen thường 
dùng để gói cốm. Người ta bảo 
đó là hương đồng, cỏ nội quấn 
quyện với hương đồng cỏ nội 
nên hương cốm xứ Hà thành 
rất đặc trưng, chẳng lẫn vào 
đâu được!

Sen hồ Tịnh Tâm của cố 
đô Huế ngày xưa được dùng 
để ướp trà cho vua. Người 
ta ướp trà vào ban đêm. Khi 
sen vừa hé nhụy là lúc trời 
đất đang giao hòa, hương 
còn rất đượm. Trà được đặt 
vào trong lòng hoa rồi 
dùng dây buộc lại, 
ép không cho 
hoa nở ra, để 
qua hết đêm 

trà sẽ hấp thụ toàn bộ hương 
sen. Sáng hôm sau thì thu trà. 
Trà sen Huế vì thế có hương 
thơm thanh khiết và đậm đà 
đến say lòng.

Món chè sen Huế hấp dẫn 
thực khách với hạt sen tươi, 
bóc vỏ, lột lớp lụa mỏng, xoi 
tim rồi đem chưng cách thủy 
với đường phèn nên có hương 
thơm vị ngọt thanh nhẹ không 
lẫn với bất cứ hương vị chè nào 
khác. Chè sen Huế được múc 
trong bát cổ men sứ màu xanh 
nhỏ như “mắt trâu,” chỉ độ 
chừng năm bảy hạt sen vàng. 
Trong các dịp lễ tết, chè sen 
là một trong những món ăn 
được dâng lên cúng ông bà và 
cũng là món được nhiều người 
ưa thích. 

Ở Huế còn có cơm sen rất 
nổi tiếng trong các món ăn 
truyền thống của cố đô. Cách 
nấu cơm sen cũng hết sức cầu 
kỳ, mà theo lời truyền miệng 
của dân gian thì chỉ có những 
người phụ nữ Huế thực thụ 
tính tình điềm đạm có bản sắc 
“tôn nữ” mới nấu được cơm 
sen.

Còn ở miền Nam, các món 
ăn phổ biến từ sen có: gỏi ngó 
sen (gỏi chân gà ngó sen, gỏi 
tôm tươi luộc + thịt heo luộc 
trộn với ngó sen…); gỏi củ 
sen; cá nướng lá sen… Ẩm 

thực miền Nam còn có cả món 
cơm lá sen vừa theo cách chế 
biến từ cơm lá sen của cố đô 
vừa được biến tấu cho hợp với 
văn hóa ẩm thực ở mỗi địa 
phương. Bây giờ ở tỉnh Đồng 
Th áp còn có cả món dưa thân 
sen (chế biền từ thân cây sen) 
được khách du lịch thưởng 
thức và nhận xét không thua 
gì dưa ngó sen. Đặc biệt phải 
kể đến món cá lóc nướng trui 
có một không hai: những lá 
sen non còn cuộn tròn chưa 
bung ra được cuốn với thịt cá 
lóc nướng trui ngon đáo để!

Sen còn có cả những món 
ăn dành cho người ăn chay 
như: cháo lá sen đậu xanh; đậu 
hũ hấp lá sen, hạt sen. Riêng 
sữa hạt sen là một loại thức 
uống ngon, bổ dưỡng với vị 
ngọt nhẹ hòa quyện cùng mùi 
hương hạt sen rất riêng không 
thể nào quên! Đặc biệt, mứt 
hạt sen là một trong những 
loại mứt quý được dâng lên 
cúng ông bà tổ tiên trong đêm 
giao thừa đón mừng năm mới. 

Ngày Tết, nhắc đến hoa sen, 
một loài hoa mang ý nghĩa cao 
đẹp như lời cầu chúc mọi sự 
bình an, tốt lành và tràn đầy 
tình yêu thương đến với tất cả 
mọi người! l

....................
1 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Đối với Việt Nam và 
một số nước trong 
khu vực châu Á, Tết cổ 

truyền được xem là ngày lễ lớn 
nhất trong năm vì đó là thời 
gian để mọi người nghỉ ngơi, 
vui chơi, hưởng thụ sau một 
năm vất vả. Đồng thời, đó còn 
là dịp để gia đình đoàn tụ, con 
cháu sum vầy. Đây cũng là dịp 
để mọi người tổng kết lại một 
chặng đường, những thành 
bại trong cuộc sống. Đặc biệt, 
Tết là dịp để mọi người bày 
tỏ lòng biết ơn của mình đối 
với những người, những đối 
tượng đã giúp đỡ mình trong 
thời gian qua. Cũng như ở các 
khu vực khác, người dân Tiền 
Giang cũng đón Tết cổ truyền 
trong niềm háo hức, vui vẻ 
và hạnh phúc. Nơi đây vẫn 
còn lưu giữ nhiều nét văn hóa 
truyền thống trong ngày Tết. 
Trong đó, tục Tết Trâu, Bò vào 
ngày Tết Nguyên Đán được 
xem là tục lệ truyền thống lớn 
nhất ở vùng đất này.

Ông bà ta thường nói về các 
ngày Tết trong năm như sau:

 “Mùng Một Ông Bà
Mùng Hai Cha Mẹ

Mùng Ba Thầy Cô
Mùng Bốn Bạn bè”
Như vậy, mỗi ngày Tết tương 

ứng với việc ghi nhớ và thể hiện 
tấm lòng đền đáp công ơn cũng 
như tạo mối quan hệ gắn bó, 
khăng khít đối với những người 
đã có công ơn sinh thành, dưỡng 
dục, dạy dỗ và giúp đỡ chúng ta. 
Điều đó được thể hiện theo tôn ti 
trật tự “kính trên nhường dưới”, 
theo mối quan hệ “thân sơ”. Ở Gò 
Công Đông, các ngày Tết cũng 
được phân chia tương tự như thế 
nhưng lại có một điểm khác biệt:

“Mùng Một Ông Bà
Mùng Hai Cha Mẹ
Mùng Ba Thầy Cô
Mùng Bốn Trâu Bò”
Như vậy, đối với người dân 

Gò Công Đông, mùng 4 Tết 
Nguyên Đán là ngày Tết của con 
Trâu, con Bò. Điều này xuất phát 
từ hai nguyên nhân. Th ứ nhất, 
do ảnh hưởng từ truyền thống 
xa xưa của vùng đất thuần nông 
nghiệp lúa nước. Trước đây, với 
kỹ thuật canh tác thô sơ, sức lao 
động chủ yếu dựa vào sức người 
và sức động vật, đặc biệt là con 
trâu, con bò. Người dân thường 
sử dụng sức của các con vật này 
trong những việc nặng nhọc như 
cày, bừa đất, kéo lúa, chở lúa. Đối 

với họ, con Trâu, con Bò là “đầu 
cơ nghiệp”. Chúng được xem như 
là “người” đã có công rất lớn trong 
việc xây dựng kinh tế gia đình. Vì 
vậy, họ dành một ngày Tết cho 
chúng để thể hiện sự biết ơn cũng 
như sự quan tâm đối với những 
con vật này. Th ứ hai, nguyên nhân 
từ hiện thực cuộc sống hiện tại. 
Hiện nay, hầu hết mỗi hộ gia đình 
ở Gò Công Đông đều có nuôi bò, 
trâu (chủ yếu là bò). Tuy nhiên, 
mục đích không phải để giúp họ 
cày cấy ruộng lúa mà chúng được 
nuôi để bán. Tức các con vật được 
chuyển từ mục đích hỗ trợ canh 
tác nông nghiệp sang chăn nuôi 
để làm vốn, sinh lời. Khi bước 
chân đến vùng đất này, có thể thấy 
nhà nhà đều có một chuồng bò, 
chuồng trâu bên cạnh ngôi nhà 
của người dân. Đây được xem 
là hoạt động mang lại nguồn thu 
nhập thứ hai bên cạnh việc trồng 
lúa như trước đây. Vì vậy, các con 
trâu, con bò vẫn được người dân 
ưu ái chăm sóc và thể hiện lòng 
biết ơn như truyền thống vốn có 
trước đây.

Tục lệ này diễn ra vào sáng 
sớm ngày mùng 4 Tết hàng năm. 
Th ời gian diễn ra từ 3 giờ sáng 
đến 10 giờ sáng. Trước khi Tết 
đến, người dân đã dọn dẹp, sang 

Ở GÒ CÔNG ĐÔNG - TIỀN GIANG
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sửa chuồng bò, chuồng trâu cho 
sạch sẽ. Đến ngày mùng 4, ở 
bất kỳ gia đình nào dù giàu hay 
nghèo, họ đều chuẩn bị một mâm 
cỗ để cúng Trâu, Bò. Mâm cỗ bao 
gồm các loại: một thúng (hoặc 
thau) gạo, 01 cái nón lá mới, một 
cây roi mới (loại dùng để quất 
trâu, bò), 12 chén bánh tét (hoặc 
bánh xếp có hình vuông như 
bánh chưng), 12 đôi đũa, 03 chén 
đường cát, một ít tiền thật và một 
ít tiền vàng bạc, 02 đòn bánh tét, 
01 ly muối, 01 ly nước, 01 ly gạo. 

Cách bày trí mâm cỗ như sau: 
đặt thúng (thau) gạo phía trên 
mâm cỗ, đặt một ít tiền thật trên 
thúng (thau) gạo, đặt một nhúm 
gạo lên trên tiền thật, đặt 02 đòn 
bánh tét (bánh xếp) vào thúng 
gạo; kế đến là chỗ cắm nhang; kế 
đến là cái nón lá và cây roi. Tiếp 
đến là 12 chén bánh, đặt mỗi bên 
06 chén cùng với 12 đôi đũa; đặt 
03 chén đường ở giữa mâm; sau 
cùng là 03 ly muối, gạo và nước 
cùng với tiền vàng bạc kế bên.

Ý nghĩa của mâm lễ: 
Th úng (thau) gạo có chứa tiền 

thật và bánh tét (bánh xếp), nón 
lá và cây roi: sau khi cúng sẽ cho 
những người giữ mướn trâu, bò 
mang về nhà. Đó coi như là phần 
thưởng của gia chủ đối với những 
người chăn trâu, bò. Gạo và bánh 
tét để người chăn trâu, bò mang 
về cho gia đình ăn Tết. Số tiền 
nhiều hay ít tùy theo tấm lòng và 
hoàn cảnh giàu hay nghèo của gia 
chủ. Nón lá và cây roi để những 
người đó dùng sang năm mới. 
Ngày nay, nếu không có người 
chăn trâu, bò nữa thì gia chủ 
mang vào nhà để sử dụng.

Bánh tét hoặc bánh xếp: các 
loại bánh này được làm vào ngày 
mùng 3 Tết, không sớm hơn vì 
gia chủ dùng bánh mới để cúng 
chứ không cũng bánh cũ (bánh 
gói trước ngày mùng 3 được xem 
là bánh cũ). Tùy vào giới tính của 
các con vật mà chọn bánh tét hay 
bánh xếp. Nếu là trâu, bò đực thì 

cúng bánh tét, nếu là trâu, bò cái 
thì cúng bánh xếp. Điều này có lẽ 
gắn với quan niệm của người xưa 
về việc phân biệt giới tính các con 
vật hay gắn với quan niệm “trời 
tròn, đất vuông” (trời tương ứng 
với giống đực (cha trời), đất tương 
ứng với giống cái (đất mẹ)).

12 chén bánh và 12 đôi đũa: 
mỗi chén chứa một khoanh 
bánh tét hoặc một phần bánh 
xếp. Bánh này dùng để cúng ông 
Mọc đồng. Ông Mọc đồng được 
người dân nơi đây quan niệm là 
người chăn trâu, bò đầu tiên, tức 
ông Tổ của nghề chăn trâu, bò 
của vùng đất này. Con số 12 có 
hai ý nghĩa: thứ nhất, theo lời lưu 
truyền của người dân, ngày xưa 
ông Mọc đồng chăn trâu đúng 12 
năm. Sau đó, ông được xem như 
một vị thần canh giữ trâu bò, sấm 
sét không sợ, xui xẻo không đến, 
ma quỷ không màn. Ông được 
xem là người có thể ăn mâm cỗ 
mà người dân cúng tam tai ở ngã 
ba đường mà không hề hấn gì 
(loại mâm cỗ cúng trừ tà, xua đi 
xui xẻo, thường không ai dám ăn 
mâm cỗ này vì sợ chuốc họa vào 
thân). Th ứ hai, con số 12 tượng 
trưng cho 12 tháng trong năm, 
mỗi tháng là 01 chén. 

03 chén đường: dùng để chấm 
bánh ăn.

03 ly muối, gạo, nước: nước 
dùng để uống (ban đầu là nước lã, 
sau khi đốt nhang đến khi nhang 
tàn thì thay 03 lần nước và phải 
dùng nước trà). Muối và gạo: 
dùng để rải xung quanh chuồng 
trâu, bò sau khi cúng xong, không 
được mang vào nhà. Điều này có 
nhiều ý nghĩa: nhằm để sát khuẩn 
hoặc trừ tà, hoặc để cho các con 
vật khác như gà, vịt cùng ăn xem 
như san sẻ lộc đầu năm.

Tiền vàng bạc: sau khi cúng 
xong thì không đốt mà lấy dán 
lên trên các con vật. Đối với các 
con vật đã trưởng thành: dán lên 
trên hai cái sừng để cho đẹp. Đối 
với con bê, con nghé: dán lên 

trán. Đây được xem như hình 
thức “trang điểm” cho trâu bò 
được đẹp vào ngày Tết, giống 
như tục dán giấy đỏ lên cây cối 
ngoài vườn, đồ vật trong nhà vào 
ngày Tết.

Đến khoảng 4 giờ sáng, gia 
chủ mang mâm cỗ ra đặt cạnh 
chuồng trâu, chuồng bò và bắt 
đầu lễ cúng. Họ đốt 03 cây nhang 
và bắt đầu khấn vái: “Năm cũ 
bước qua năm mới, con vái Ông 
Chuồng, Bà Chuồng phù hộ cho 
con nuôi các con trâu/con bò được 
mạnh giỏi, phù hộ cho gia đình con 
làm ăn ngày càng khấm khá, con 
cái trong nhà mạnh giỏi, học hành 
thi cử đỗ đạt. Con xin cám ơn!”

Ngày nay, dù tục lệ này đã có 
một ít thay đổi (chẳng hạn như 
không còn người chăn trâu, bò, 
có thể gói bánh sớm hơn mùng 
3 do tùy điều kiện gia đình…) 
nhưng cơ bản vẫn giữ nguyên 
những giá trị cốt lõi. Như vậy, có 
thể thấy rằng, mâm cỗ Tết Trâu, 
Bò mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. 
Nó không chỉ thể hiện tấm lòng 
của người dân đối với các con 
vật đã mang lại sự ấm no cho 
họ mà còn thể hiện lòng thương 
yêu, giúp đỡ đối với những 
người nghèo khó. Qua đó, thể 
hiện được nét đẹp trong đời 
sống tinh thần của người dân 
vùng đất Gò Công Đông. Họ 
không chỉ chỉ biết lo cho bản 
thân mà còn thể hiện tinh thần 
“lá lành đùm lá rách”. Dù ngày 
nay không còn những người 
chăn trâu, chăn bò nhưng người 
dân vẫn tiếp tục giữ tục lệ truyền 
thống ấy. Mặt khác, nó cũng thể 
hiện sự quan tâm, tấm lòng của 
cha mẹ đối với con cái. Cùng với 
tục lệ thờ cúng tổ tiên, ông bà, tục 
lệ này thể hiện được truyền thống 
“uống nước nhớ nguồn”, “tương 
thân tương ái” của người dân Gò 
Công Đông nói riêng, người dân 
Việt Nam nói chung. l

.........................
1. Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
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>>>     K H Ả O  C Ứ U  VĂ N  H Ó A

TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ước  vọng 

 qua lễ tục

BÌNH AN

�TRẦN NAM1

1. Xét cho cùng thì phong tục 
ngày Tết trên cả nước nói chung 
và đồng bằng sông Cửu Long 

nói riêng đều thể hiện khát vọng ấm 
no hạnh phúc của con người. Và dù 
khát vọng ấy có trở thành hiện thực 
hay không thì trước hết con người 
vẫn thể hiện lòng biết ơn đối với thần 
thánh, tổ tiên, ông bà, đồng bào và 
nhân loại đã cho người ta sức khỏe, 
cơm ăn, áo mặc và sự yên bình trong 
sinh hoạt, cái thanh thản nơi tâm 
hồn. Dựng cây nêu treo bùa nêu là 
không cho quỷ ma vào nhà, chưng 
bông mai, xông đất là cầu sự may 
mắn, bày đĩa ngũ quả, hái lộc ở chùa 
là hướng tới sự thịnh vượng, giữ gạo, 
nước đầy lu, không quét nhà ngày 
đầu năm là mong no đủ…

Trong tất cả những điều cầu 
mong thì cái thanh thản nơi tâm 
hồn lại là cái khó đạt hơn cả. Bởi vì 
người nghèo mang cái khổ tâm của 
chuyện “lo nồi mơi sớm thiếu nồi 
chiều”, kẻ giàu sang lại canh cánh 
bên lòng những nỗi lo thầm kín về 
cái bèo bọt, mong manh của kiếp vô 
thường…Cuối cùng, từ trong sâu 

thẳm của tâm thức, con người 
luôn cảm thấy bất lực với việc thực 
hiện những ước vọng hoặc ở một 
cấp độ khác là những tham vọng 
của mình. Rốt cuộc, trong khi tận 
nhân lực để tri thiên mệnh họ 
còn trông chờ vào sức mạnh bên 
ngoài: nhờ vào người khác thông 
qua các mối quan hệ, nhờ vào 
thần linh qua mối quan hệ đặc thù 
là nghi lễ. Và nhờ thần linh thì dễ 
hơn bởi dù có lễ vật, song, chủ yếu 
là đến bằng tấm lòng. Các vị thần 
cổ sơ như Ông Trời, Bà Nữ Oa…
trong thần thoại không thấy nhận 
quà cáp, chỉ có các vị thần trong tín 
ngưỡng đời sau mới bị con người 
cố tình mua chuộc. Trên thực tế, 
cuộc sống không đem lại tiền tài 
danh vọng, quyền thế như người 
ta mong muốn nhưng con người 
lại chấp nhận cái mình hiện có vì 
tin rằng mọi thứ đều do thần linh 
lo liệu. Thế là tìm được sự bình 
an, con người có lý do để cầu xin 
các lực lượng thần kỳ thuộc phe 
thiện và tống khứ ma quỷ đại diện 
cho cái ác.

2.  Từ lễ tống ôn tống 
phong của cộng đồng 
đến tục thả thuyền tống 

gió của gia đình
2.1. Lễ tống phong còn gọi là lễ 

“tống ôn tống phong”, được hiểu 
là tống tiễn những cái xui xẻo, dịch 
bệnh. Lễ tống phong được cộng 
đồng và cá nhân tổ chức vào những 
dịp nhất định. Ở Tân An tỉnh Long 
An, lễ nầy diễn ra và thậm chí là 
một bộ phận của lễ hội trai đàn cầu 
siêu cầu an vào ngày 15 và 16 tháng 
giêng âm lịch, ở một vài địa phương 
thuộc hai tỉnh An Giang và Đồng 
Tháp có người thả tàu tống gió 
vào mùng 5 tháng 5 hoặc 15 tháng 
7 âm lịch. Tại nội thành Cần Thơ 
vào những năm sáu mươi của thế 
kỷ trước, một vài khu dân cư (có 
miễu thờ thần) cũng làm lễ tống 
phong dịp đầu năm mới.

Trong lễ trai đàn, nghi thức tống 
ôn tống phong diễn ra ở giai đoạn 
sau. Trước đó, nhà chùa dùng hình 
tượng Tiêu diện đại sĩ để tổ chức 
chẩn tế cho ma quỷ, cô hồn. Tiêu 
diện đại sĩ (dân gian gọi là ông 
mặt xám, ông Tiêu) là hóa thân 
của Quán thế âm Bồ Tát với sắc 
tướng nam (sắc tướng nữ là Bạch 
y quán âm mà dân gian thường gọi 
là Phật bà Quan âm hoặc Quan 
Âm Bồ Tát). Ông Tiêu là vị thần 
oai nghiêm trông có vẻ dữ tợn với 
cái lưỡi dài tới ngực. Người xưa tin 
rằng cái lưỡi ấy sẽ liếm tất cả ma 
quỷ, sau đó con quỷ nào khuất phục 
thì được tha nếu không chúng sẽ bị 
trừng trị (bị nuốt vào bụng). Lưỡi 
ông Tiêu trong lễ hội làm bằng giấy 
cho nên sau khi lễ kết thúc người 
ta giành nhau xé cái lưỡi ấy (mà 
đúng ra nó sẽ được đốt) về “làm 
bùa” đeo vào người giúp trừ tà diệt 
quỷ. Điều nầy gợi lên sự liên tưởng 
tới nghi thức tống ôn tống gió của 
người Cần Thơ trước đây có chi tiết 
ông “thầy bùa” thè cái lưỡi đầy máu 
liếm vào miếng giấy. Miếng giấy ấy 
chính là “lá bùa” trên tàu tống gió 
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thả theo dòng nước.
Giữa đêm khuya, sau thời điểm đốt hình ông Tiêu 

(trong lễ trai đàn) thì lễ tống ôn bắt đầu. Người ta đặt 
trên chiếc bè làm bằng chuối các lễ vật như đầu heo, 
gạo, muối, rượu, chè xôi…Trên bè còn có những lá bùa 
của thầy pháp, hình nộm người chèo bè giữ mái chèo. 
Sau khi có một hồi trống dài, chiếc bè được bốn thanh 
niên khiêng, theo sau là thầy pháp, đem thả xuống 
sông. Bè trôi xuôi theo dòng nước cuốn theo những xui 
xẻo, xua đuổi ôn dịch, trả lại sự bình an cho dân làng. 
Người đồng bằng không dám ăn những thức trên bè 
tống gió vì sợ rằng sẽ bệnh tật hay gặp vận rủi, song, 
cũng có những thiếu niên táo tợn hoặc những bợm 
nhậu thiếu mồi hào hứng đón “của trời cho”. Các ông 
bà già có khi đã rủa những người nầy là đồ “ôn hoàng 
dịch lệ”. Lời rủa này gắn với quan niệm tống ôn nghĩa 
là “Tống ôn đưa khách”, xua đuổi Ôn hoàng dịch lệ, 
loại tà thần gây bệnh trong dân gian. Nhưng trước khi 
tống tiễn thì phải khao mời chúng. 

Nếu lễ trai đàn gắn với nhà chùa thì nghi thức tống 
ôn tống phong do đình miễu thực hiện. Một vài nơi, 
lễ tống ôn được tổ chức bằng nghi thức “Tề Thiên trừ 
yêu” (Tề Thiên đánh động) dựa theo truyện Tây Du ký. 
Đám rước gồm có thầy pháp, Tam Tạng, Tề Thiên Đại 
Thánh và ông Địa đeo mặt nạ. Đám rước đi vòng trong 
làng, Tề Thiên đánh và bắt yêu tinh. Cuối cùng khi 
đến bờ sông, thầy pháp lột những lá bùa trên vai quỷ 
thả xuống nước. Đám rước trở về đình, tạ thần linh. 

2.2. Đặc biệt hơn, nghi lễ tống ôn được đơn giản hóa 
trở thành tục “thả thuyền” vào rạng sáng mùng 3 Tết. 
Hiện nay, một số nông dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần 
Thơ còn giữ tục này. Từ một hai giờ sáng, gia chủ ra vườn 

chặt vài cây chuối to, rồi bắt tay vào làm thuyền. 
Thuyền lớn hay nhỏ là tùy ý định bày biện 

lễ vật. Thuyền phải có mui, trước kia là 
người chèo bây giờ là người cầm 

lái với chiếc máy nổ - động cơ 
đẩy thuyền. Vật liệu chủ yếu để 
làm thuyền là thân cây chuối 
và vài miếng tre hoặc trúc, 

giấy bìa cứng. Lễ vật chính là con gà luộc. Trước khi cắt cổ 
gà người ta khấn với thần linh ý định giết gà cúng tế trong 
tục thả thuyền. Gà luộc chín phải được thoa một chút màu 
thực phẩm để trông nó giống gà quay. Kèm theo đó là 3 chén 
cháo, một chén gạo muối, một con cá lóc nướng trui và 
cuối cùng là dĩa đựng giấy vàng bạc. Có gia đình cúng lễ 
vật đơn giản hơn: một con tôm luộc, một miếng thịt luộc, 
một trứng luộc và giấy vàng bạc. Tục thả thuyền cùng thời 
điểm với lễ “Ra mắt”. Lễ vật trên bàn thờ tổ tiên cũng đã 
được chuẩn bị song song với thức cúng trên thuyền neo 
sẵn ở bến sông trước nhà. Chủ nhà cúng bái tổ tiên, cúng 
ra mắt trước bàn hương án ngoài sân rồi mới làm lễ thả 
thuyền. Thấp 3 cây nhang trên bè, gia chủ vái đại ý cầu cho 
những điều không may cùng với năm cũ theo dòng nước đi, 
và cầu con nước đem về vận may theo năm mới đến. Cuối 
cùng là nghi thức đốt giấy vàng bạc và thả thuyền. Thuyền 
phải thả khoảng trước 6 giờ sáng để cho những người khuất 
mặt có thể chứng kiến. Xong mọi nghi thức, tất cả thành viên 
trong gia đình cùng ăn bữa cơm sáng.

3. Thật ra, đối với các vị chánh thần, lễ vật dâng cúng 
của con người ban đầu mang tính chất tạ ơn nhưng dần 
về sau nó mới trở thành hành vi mua chuộc như trên đã 
đề cập. Đối với tà thần (bao gồm cả ma quỷ) có khi con 
người dựa vào lực lượng chánh nghĩa để tiêu diệt hoặc 
khuất phục chúng (như trường hợp trông cậy vào Tiêu 
diện đại sĩ hoặc Thái Thượng lão quân…), có khi vì bị 
ám ảnh bởi sức mạnh huyền bí mà người ta quay sang 
đút lót chúng.

Nếu lễ tống ôn tống phong thiên về sự đối đầu của 
cộng đồng dân cư đối với cái xấu, cái ác vô hình thì tục 
thả thuyền tại gia đình ngày mùng 3 Tết lại chủ yếu thể 
hiện nguyện vọng sống an lành của người dân miền 
sông nước.
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2. Nhiều tác giả (2004), Tìm hiểu đặc trưng di sản văn hóa văn 

nghệ dân gian Nam bộ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
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1. Nguyên giảng viên chính Trường ĐHCT

>> Cần cù kiên quyết, trò giỏi trí bền, 
           học hành siêng năng mau kết quả; 

>>Tận tụy nhiệt tình, thầy hay sách quý, 
              dạy dỗ kỹ càng, sớm vinh danh.
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Tổ quốc 
trong tim tôi

Xuân đã về trên khắp mọi nẻo đường
Hoa khoe sắc rạng ngời trong nắng mới
Lá cờ Đảng vươn cao bay phấp phới
Đất nước yên bình, hạnh phúc muôn nơi

Tôi bỗng nghe tiếng sóng vọng biển khơi
Lời Tổ quốc bốn ngàn năm bất khuất
Từ Gạc Ma bao nỗi đau quặn thắt
Sóng Trường Sa năm ấy hóa bão giông

Máu của anh nhuộm mặn sóng biển Đông
Tô thắm thêm cho lá cờ Tổ quốc
Nắm chặt tay thành vòng tròn bất tử
Đứng hiên ngang trước bão đạn quân thù

Người chiến sĩ đã an giấc ngàn thu
Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ quốc
Ghi tên mình vào trang vàng lịch sử
Bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng

�TÔ THỊ KIỀU TRINH1

Cảm xúc dâng trào sôi sục trong tim
Ngày hôm nay biển trong xanh lặng gió
Hoa bàng vuông vẫn âm thầm hé nở
Đàn hải âu tung cánh giữa khơi xa

Mây trắng bay năm tháng cứ đi qua
Người Hải quân lòng thủy chung son sắt
Vững tay súng đứng ngày đêm canh gác
Mắt hướng về nơi đất mẹ thân yêu

Tổ quốc cho ta một niềm tin bất diệt
Sống dựng xây cho thế hệ mai sau
Sống lạc quan vượt qua những thương đau
Xin cúi đầu ôm trọn tình sông núi

.................
1. Sinh viên lớp Chính trị học K42-01 
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.................
1. Sinh viên lớp Chính trị học K42-01 

Ai cũng biết anh Út Sương 
Gió. Khắp xóm này từ 
con nít năm tuổi đến 

ông già tám mươi đều kể vanh 
vách khi có ai đó hỏi về anh. 
Anh nổi danh như cồn chỉ vì 
anh làm mướn. Kỳ vậy. Kỳ đâu 
mà kỳ bởi anh làm việc bằng 
hai ba người. Mà anh nổi danh 
cũng vì cái tánh ba lơn, nói 
chuyện cứ khơi khơi, chẳng biết 
anh nói thiệt hay nói dóc. Có 
người nói anh “mát”, có người 
nói anh “ở trển xuống”, chuyện 
gì anh cũng thấy đơn giản như 
đang giỡn vậy . Có bữa, anh 
oang oang kể:

- Hồi hôm qua, tui đi phác cỏ 
ở ruộng bà Sáu Cà, đang phác 
ngon lành bỗng nghe  “cụp” một 
cái, tui thấy máu đỏ lòm cả đám 
cỏ chát, thì ra tui chém đứt đầu 
con hổ đất to bằng bắp chân, dài 
cỡ hai thước, lôi về hầm đu đủ ăn 
tới giờ chưa hết.

Ông Ba trợn mắt thò lõ:
- Th iệt hả mậy ?
Anh cười hì hì, khoe “hàng 

tiền đạo” sún mất một cái, 
tỉnh queo: 

Giỡn !
Ông Ba mất lửa, cầm cây cuốc 

dá dá: 
- Th ằng quỷ, mầy là cháu nội 

bác ba Phi hả mậy ?
- Nói cho vui mà bác,  tui mà 

không tào lao thì buồn lắm. Đời 
tui buồn thiệt, bác biết mà.

Đúng là ở cái xóm Đình Cũ 
này chẳng ai có cuộc đời buồn 
như anh. Đến ba má mình anh 
cũng không biết là ai nữa, chỉ 

biết rằng hồi nhỏ thì ông bà 
Tám nuôi, lớn chút thì đi mót 
lúa, soi cá về đổi gạo. Th eo lời 
bà Tám, cách đây cỡ hăm bốn, 
hăm lăm năm gì đó, khoảng 
năm giờ sáng, bà ra mé sông rửa 
mớ chén bát ông Tám nhậu hồi 
tối với mấy ông bạn già trong 
xóm, chợt nghe tiếng khóc oe 
oe. Lúc đầu bà run lập cập tưởng 
ma vì trời vẫn còn tối, nhưng 
tiếng khóc ngày càng rõ hơn. Bà 
căng mắt tìm một hồi thì thấy 
một cái thúng để sát bụi trâm 
bầu cặp bến xuồng, trong đó là 
một đứa con nít nhỏ xíu, ngó 
bộ dạng chắc đang đói và lạnh 
lắm. Ông bà không còn đứa con 
nào khi cả hai đứa đều mất từ 
nhỏ nên tin đây là đứa con trời 
cho, mặc dù trong thúng còn có 
thêm miếng giấy ghi mấy dòng 
chữ nghiêng nghiêng nhòe 
nhòe vì mấy giọt nước, có lẽ là 
nước mắt: Mong ai đó cứu dùm 
đứa nhỏ, sau này có dịp đền ơn. 
Năm anh mười tuổi thì cả ông 
bà Tám lần lượt qua đời, anh 
sống một mình trong sự đùm 
bọc của bà con chòm xóm. Hai 
mươi tuổi, anh cao nhồng, gân 
guốc như cây đước, khỏe mạnh 
như cây chà là quanh năm ngập 
mặn vẫn lớn lên vùn vụt. Anh 
làm mướn khắp xóm, bất cứ 
việc gì, làm ruộng, rửa dừa, xên 
đất. Dòm anh tròng cổ vô láp 
cõng nguyên cái máy D8 nặng 
cả trăm kí lô đi ào ào qua hai, ba 
cái mương ai cũng phục sát đất. 
Chính cái gian nan, cực khổ từ 
nhỏ tới lớn và cũng chính gì cái 

kiểu nói hay “đâm xuồng lủng” 
không đâu ra đâu mà anh được 
đặt cho cái biệt danh: anh Út 
Sương Gió. Ai đặt không biết, 
cả xóm đều kêu như vậy. Anh 
nghe vậy. Biết sao ?

Căn nhà ông bà Tám để lại đã 
mục nát nhưng anh không sửa 
lại vì không có tiền, mà cũng vì 
cái nhà lớn làm nỗi cô đơn trong 
lòng anh càng tăng lên. Anh chỉ 
một thân một mình . Khi cái nhà 
sập sau một cơn mưa lớn, anh 
dọn lên ở trên chiếc xuồng có cái 
mui thấp tè tè, tròn dình, chiếc 
xuồng bằng cây sao mà ông bà 
Tám để lại. Ăn, ngủ gì cũng trên 
đó, muốn tắm thì phóng xuống 
sông, chiều buồn thì ra trước mũi 
xuồng câu cá, gió mát hứng chí 
thì làm vài câu vọng cổ khơi khơi. 
Cuộc sống đâu có thua ông… ông 
gì trong vô tuyến mới coi hồi tối 
cà. Ờ, Khương Tử Nha. Ổng phải 
ngồi câu cá trên bờ mà cần câu lại 
không có lưỡi. Còn anh giật cá 
phà phà lại được ngồi trước mũi 
xuồng lắc lư theo nước, gió hiu 
hiu mát mê hồn. Ai hơn ai ? Nghe 
anh so sánh, cả xóm không nín 
cười được. Út ơi là Út, Khương 
Tử Nha câu cá là để tìm cách phò 
vua giúp nước, câu cá mà đầu óc 
nghĩ chuyện quốc gia đại sự, còn 
trong đầu anh có gì đâu ngoài 
hình ảnh mấy công ruộng, mấy 
đám dừa, mấy cái đìa chưa xên 
bùn. So sánh gì độc địa vậy ?

Nhưng bây giờ trong đầu anh 
lại có cái khác ngoài mấy thứ kia 
và cũng đặc biệt hơn gấp trăm 
ngàn lần. Hình bóng một người 

>>>     T R U Y Ệ N  N G Ắ N  N G À Y  X U Â N

Gió tết qua cầu
� TRẦN MINH THUẬN1
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con gái. Không ai tin điều này, 
bởi có khi nào nghe anh nhắc 
đến chuyện vợ con đâu. Cũng có 
mấy đám kêu gả con mà anh đâu 
có chịu, thứ nhất vì anh không 
thương, thứ hai là anh hổng biết 
họ thương mình thiệt hay muốn 
có thằng con rể làm lụng giỏi 
như anh, nhà nào cũng mấy chục 
công ruộng, muốn anh về đặng 
họ khỏi mướn người làm. Ông 
Ba nói vậy anh nghe vậy, chớ vợ 
mà ai không muốn, tối nằm một 
mình trên xuồng cũng buồn đứt 
ruột chớ chơi đâu. Nếu nói động 
đất ở xóm Đình Cũ này còn có 
người tin chớ nói bóng hồng 
trong tim anh Út là cô giáo Hà 
thì tới đứa con nít mũi dãi còn 
thò lò cũng hổng tin nổi. Mà thiệt 
vậy mới chết. Hôm cô Hà về dạy 
ở trường cấp một của xóm cũng 
là hôm mà anh Út thấy trái tim 
mình run lẩy bẩy. Th ấy cổ đi 
trên lộ, đang ôm cái “đầu bò” 
hút bùn dưới mương mà hai 
chân anh lập cập đứng không 
vững, ủi cái đầu bò vô bờ làm nó 
hút muốn sập cái bờ đìa. Ông  
Ba vừa chửi, vừa cười:

- Th ằng mắc dịch, mầy bị sét 
đánh hả con, ráng né nghe mậy, 
cô giáo chứ hổng phải chơi đâu.

Mọi người cười ầm lên, anh 
tỉnh rụi:

Mắc gì né, cho đánh trúng 
luôn.

Tin anh Út thương cô Hà 
làm chấn động cả cái xóm nhỏ 
quê mùa, chuyện giật gân này 
nhanh chóng bay từ đầu tới cuối 
xóm, bởi gặp bất cứ ai anh cũng 
nói, nói như xí phần vậy, nhưng 
với cô Hà thì anh có dám “ tỉnh 
tò” lời nào đâu. Nói với người 
ta thì bạo miệng bạo mồm chớ 
mỗi lần đụng cổ đi trên lộ là y 
như rằng anh tắt đường ruộng 
mà đi. Hỏi sao vậy? Anh biểu 
kiếm mấy con ếch dìa nhậu. 
Mỗi sáng thức dậy, anh ngồi 
trước mũi xuồng ngó lom lom 
lên chiếc cầu khỉ bắc ngang 
sông để nhìn cô Hà thướt tha 
trong bộ áo dài, tay ôm cái cặp 

táp đến lớp dạy. Mới đây thôi, 
anh cùng đám trẻ con tắm sông 
cởi trần trùi trụi, lên cầu nhảy 
xùm xùm xuống nước. Bây giờ 
anh cấm tiệt tụi nó lên cầu nhảy 
xuống, anh sợ tụi nó làm ướt 
cây cầu cô giáo đi không được. 
Anh đóng lại tay vịn cho chắc, 
còn đem mấy bụi bông soi nhái 
về trồng hai bên đầu cầu vàng 
rực nữa. Anh Út cũng lãng mạn 
lắm chớ bộ.

Chắc cô Hà cũng biết tin này 
vì tất cả mọi việc làm của anh 
Út bao giờ cả xóm đều biết. Mỗi 
sáng qua cầu, cô cũng hay nhìn 
về phía chiếc xuồng bơ vơ dưới 
rặng mắm. Mỗi lúc như vậy, tim 
anh Út đánh lô tô loạn xạ. Cổ 
còn cười nữa, trời ơi là trời, cái 
răng lòi xỉ như đâm vào tim anh 
nhoi nhói. Có lần, cổ hỏi thăm 
khi thấy anh ngồi trước mũi 
xuồng câu cá bống:

Câu cá được nhiều hôn  anh 
Út, có  mình  ên  ăn gì  hết.

Tôi muốn có người ăn chung 
nè! Không biết có ai chịu ăn 
với tôi không! Anh muốn nói 
như vậy lắm nhưng khi không 
đầu lưỡi cứng đơ, không rặn 
ra một chữ. Đành cười hì hì, 
tay gãi lia lịa mớ tóc bờm xờm 
như xơ dừa. Cô Hà đi rồi, anh 
nằm trong mui tự rủa mình, 
hằng ngày cái miệng bằng muời 
người khác, gặp cổ tự nhiên 
câm ngang xương, tức mình 
thiệt.

Chị Th ường cặp nách ra bến 
xuồng bao gạo, réo um xùm:

-Anh Út Sương Gió ơi! gạo 
nè.

Anh ló đầu từ mui ra:
- Ờ, chờ chút! Tới liền.
Chị Th ường quăng bao gạo 

sang cho anh, nhìn từ đầu tới 
chân, giọng dài thườn thượt:

- Chèn ơi, cấp này cạo râu 
láng o ta. Nè, tui biết hết trơn rồi 
nghen. Ăn hết bao gạo này trả 
luôn bốn bao trước, hổng cho 
thiếu nữa.

Không cho thiếu chắc anh 
chết đói quá, đến mùa nước lên 

rồi có đi mần ruộng, mần đất gì 
được nữa đâu. Anh nghĩ Th ường 
quạu quọ vậy chắc có chuyện 
rồi đây, hồi nào tới giờ, năm bảy 
tháng anh mới trả một lần cũng 
được. Sao bây giờ…

- Ra giêng tui trả được hôn ? 
Hồi đó tới giờ cô đâu có đòi.

Giọng chị Th ường vẫn chua 
lè chua lét:

- Hồi trước hổng đòi, bi giờ 
đòi đó, ai biểu…

Biểu gì chắc anh hiểu mà! 
Ai biểu người ta thương anh 
mà anh vô tình chi vậy, ai biểu 
không biết một con chữ nào 
mà bày đặt, bày điều yêu cô 
giáo, hai con mắt tôi đỏ chạch 
nè, thấy người ta sắp khóc mà 
không hiểu chút nào hả? Ngu 
gì đâu! Mặc dù anh hay nói 
chuyện tào lao thiệt nhưng chưa 
đến nỗi khờ khạo không biết 
Th ường thương mình. Đâu có 
ai ở cái xóm này lo cho anh như 
chị, mỗi lần đem gạo ra xuồng 
cho anh bao giờ cũng kèm theo 
vài thứ lặt vặt, khi bịch đường, 
khi hũ nước màu, thấy áo anh 
rách vai do dầm mưa dãi nắng 
chị còn mang ra cả kim chỉ nữa. 
Có lần chị thử:

- Tui vá áo cho anh suốt đời 
nghen !

Anh vẫn vô tư như người 
cổ đại:

- Bi giờ thì được, nhưng chừng 
nào cô có chồng thì thôi hen. 

Anh cũng không hiểu vì sao 
mình lại dửng dưng trước một 
tấm chân tình như vậy, chắc có 
lẽ từ nhỏ tới giờ cả cái xóm này 
với ai, anh cũng đối xử như vậy. 
Nhưng với cô Hà thì khác à. Cổ ở 
tỉnh xuống mà. Anh dọn cỏ lại cái 
nền nhà cũ, chắc hẳn đang ôm ấp 
một dự định gì quan trọng lắm. 
Đám con nít vừa giúp anh gom 
cỏ lại, vừa đốt chúng vừa chọc: 
Tính mần nhà đặng cưới vợ hả 
anh Út. Trời, tụi này có chút xíu 
mà tài thiệt. Nói y chang. Anh 
đang mộng mơ xây dựng một 
thiên đàng thì đùng một cái giấc 
mơ kia sụp đổ tan tành. Đang 
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thiu thiu ngủ trưa thì thằng Tâm 
đi học về, đứng trên cầu la:

- Anh Út ơi, thứ năm này tụi 
em được nghỉ học, đám cưới 
cô Hà.

Anh bật dậy:
- Giỡn mậy, có nghe ai nói gì 

đâu, xạo là chết với tao nghen !
Th ằng Tâm hét lên như nói 

với cả xóm nghe:
- Th iệt mà, với thầy hiệu phó, 

nói dóc cho sập cầu té xuống 
sông đi.

Không kịp mặc đồ, anh cứ 
quần tà lỏn, ở trần chạy ngời 
ngời lên nhà ông Ba hỏi cho 
chắc ăn. Đúng là cô Hà sắp có 
chồng, anh thất thiểu ra về, chân 
đi sao mà cứ lẹo xẹo như dính 
vào nhau. Trách ai bây giờ, tại 
cô Hà vô tình hay tại anh nhút 
nhát, để ý người ta hơn năm rồi 
mà chẳng nói lời nào, gặp người 
ta cứ tắt đường ruộng, đường 
sông đi. Ai mà biết. Mấy lần 
mon men tới trường, đứng tuốt 
đằng xa, núp vô gốc còng coi 
cô Hà giảng bài, hổng biết một 
chữ bẻ đôi mà anh nhìn say sưa 
như đứa học trò giỏi nhất lớp. 
Kẻng tan học vang lên cũng là 
lúc anh vọt qua rào, chạy một 
hơi về nhà. Cô Hà thấy thì có 
nước độn thổ.

Tin anh Út thất tình cũng 
lan nhanh trong xóm như cái 
hồi anh tuyên bố hùng hồn 
cứ mặc kệ cho tiếng sét ái tình 
đánh trúng. Mọi khi, anh ở đầu 
xóm thì cuối xóm đã nghe cái 
giọng ồm ồm như vịt đực của 
anh rồi. Bây giờ, cả ngày anh 
chẳng nói tiếng nào, cái bản 
mặt cứ lầm lầm lì lì như ai ăn 
hết của. Tụi con nít cũng chẳng 
đứa nào dám mở miệng ghẹo 
anh, thằng nào nhắc đến cô Hà 
là anh cứ nhắm ngay trân cái 
đít mà sút một phát như Messi 
sút phạt, đau thấu trời. Sầu đời, 
chiều nào anh cũng nhậu, thấy 
anh ôm chai rượu ngồi trước 
mũi xuồng ngửa cổ nuốt ừng 
ực từng hơi, ông Ba rầy:

-Nhậu cũng không hết 
buồn đâu, quên đi mầy ơi, 
người ta là cô giáo mà. Con 
Th ường thương mầy thì ưng 
phức nó cho rồi, cứ đòi trên 
trời không hà.

Cái điệp khúc “cô giáo mà” 
ông Ba đã lặp đi lặp lại với anh 
ít nhất cũng cả chục lần rồi. Cô 
giáo thì sao? Tôi mồ côi mồ cút 
thiệt, tôi dốt đặc cán cuốc thiệt, 
nhưng tôi thương cũng rất thiệt. 
Tình cảm từ trong lồng ngực tôi 
bật ra nè, tôi thương cô Hà có 
phải vì cổ là cô giáo đâu! Nhưng 
vì cái gì thì anh cũng mơ hồ lắm, 
hình như là vì cái răng lòi xỉ cô 
hay cười, mà cổ cười với tất cả 
mọi người trong xóm chớ riêng 
gì anh đâu, tương tư làm chi cho 
cực vậy hông biết. Nhìn lên cái 
cầu khỉ, hằng ngày nó dễ thương 
quá chừng sao hôm nay nhìn 
gân guốc, xấu xí như bộ xương 
khô của con mẹ phù thủy trong 
phim hoạt hình, anh muốn dỡ 
nó quăng xuống sông cho đám 
rước dâu không qua được, cho 
cô Hà không thể sang sông theo 
chồng về xóm Cát. Nhưng làm 
vậy anh lại sợ cô Hà càng ghét 
mình hơn, không thương nhau 
thì thôi, ghét bỏ nhau làm chi. 
Liệng chai rượu không còn giọt 
nào xuống sông cái đùng như 
trút bỏ khối tình đơn phương 
mà anh đã mang nặng hơn 
năm nay, anh cười hặc hặc, mắt 
nhướng nhướng, miệng lè nhè 
mấy câu thơ mà anh nghe lóm 
trong bộ phim Tàu nào đó:

Rút gươm chém nước nước 
vẫn chảy

Nâng chén tiêu sầu càng 
sầu hơn

Bữa sáng đám cưới rước dâu 
ngang cầu, dưới rặng mắm già 
vẫn là chiếc xuồng nhỏ lẻ loi cô 
độc. Sáng nay, anh Út không ra 
mũi xuồng ngồi như thường 
ngày để nhìn cô Hà qua cầu, anh 
nằm úp mặt xuống sạp xuồng 
thở dài như sắp đến ngày tận 
thế. Tụi con nít chạy theo đám 

rước dâu la hét um xùm cả xóm 
nhỏ. Qua lỗ lủng của cái mui 
xuồng bằng lá dừa nước, anh 
thấy cô Hà ngừng lại giữa cầu 
nhìn về phía chiếc xuồng của 
mình, nhưng hôm nay cô không 
cười, không khoe cái răng lòi xỉ 
như mọi bữa. Có chồng thì đi 
phức cho rồi. Nhìn chi.

Đến trưa, tự dưng chiếc 
xuồng nhút nhích và cái giọng 
ong óng của chị Th ường  vực 
anh dậy:

- Anh Út Sương Gió ơi, cơm 
nè. Tui biết anh nhịn đói từ sáng 
tới giờ.

Đúng là bụng anh như có cả 
ngàn con kiến bò trong đó. Hồi 
sáng tới giờ rầu thúi ruột có nấu 
nướng gì đâu. Anh chui ra, dụi 
mắt rồi nhìn lom lom:

- Trời! cô hả ! bận áo dài coi 
cũng ngộ quá hén!

Bữa nay Th ường cũng đi ăn 
đám cưới, mặc bộ áo dài màu 
hồng phấn, sắm tuồng lên coi 
bộ cũng duyên lắm. Người ta 
đẹp vậy mà anh cù lần quá nên 
không thấy đó thôi. Vừa dọn 
cơm ra sạp xuồng, Th ường “xí” 
anh một cái:

- Tui ngộ lâu rồi mà không 
biết, mê đâu không hà.

Anh bật cười, cười như để 
lấy lại thăng bằng, mấy ngày 
rồi anh có cười được miếng nào 
đâu. Anh lại ngó lên cây cầu, dù 
sao thì mấy đám bông soi nhái 
ở hai bên đầu cầu vẫn vàng rực, 
dù sao anh cũng phải quên một 
hình ảnh đã xa mù, dù sao anh 
cũng còn nguyên cái xóm nhỏ 
quê mùa và... Nhìn  theo cái eo 
thon thon của Th ường khuất 
sau bụi trâm bầu, anh bất chợt 
nao nao. Chút xíu thôi hà. Ngoài 
sông cái, gió chướng về đem 
theo cái lạnh se lòng. Tết đã tới 
ngoài sân...

...............
1. Khoa Sư phạm
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Con gái yêu thương của mẹ!
Vậy là mẹ con mình đã tạm 

xa nhau được một năm ba 
tháng rồi con nhỉ. Thời gian 
trôi nhanh như cái chớp 
mắt, nhưng với những 
người thương yêu thì 
thời gian chỉ làm đậm 
đà thêm nỗi nhớ, con 
gái nhỉ!

Mẹ có nghe ai 
đó nói rằng “đi xa để 
thấy yêu thêm hai 
chữ gia đình” hoặc là 
“yêu nhau không phải là 
nhìn nhau, nhưng là cùng 
nhau nhìn về một hướng”, 
đúng là như vậy con gái 
ạ. Tuy mẹ con mình xa 
nhau nhưng chưa lúc 
nào mẹ thấy có sự xa 
cách. Mẹ nhớ ngày mẹ 
gởi con về ngoại để lên 
đường thực hiện ước mơ 
của mình.Nhìn con vui vẻ 
mạnh mẽ khám phá thế 
giới tuổi thơ, mẹ thấy lại 
hình ảnh của mình ngày 
nhỏ và mẹ biết con sẽ 
là “chiến binh nhí” dũng 
cảm đồng hành cùng mẹ trong chặng đường 
khó khăn sắp tới. Mẹ cảm ơn con gái rất nhiều 
vì những nụ cười của con đã tạo thêm sức mạnh 
cho mẹ trong những lúc nhớ nhà và vật lộn với 
chuyện học hành.

 Kem Húi yêu thương của mẹ!
Cuộc sống nơi xứ người và chuyện học tập 

cuốn mẹ vào dòng chảy của “term paper”, báo 
cáo, hội nghị, hội thảo, rồi nghiên cứu …những 
chuyện này thật sự rất xa lạ với mẹ, con ạ. Mẹ nhớ 
khi mẹ nộp bài báo cáo cuối cùng thì đã là cuối 

>>> TÂ M  T Ì N H  N G ÀY  X UÂ N

Thư gởi con …!
�NGUYỄN THỊ NGOC LIÊN1

năm và người ta thông báo chuẩn bị kỳ 
nghỉ mừng năm mới con ạ. Ở đất 

nước mệnh danh là xứ sở hoa 
Anh Đào, người ta ăn mừng 

năm mới theo dương lịch. 
Ấy vậy mà mẹ thật bất 
ngờ khi chẳng thấy ai 
háo hức, lăng xăng 
chuẩn bị cho sự kiện 
này và tâm trạng của 
mẹ cũng rất đỗi bình 
thường với không khí 
thật bình thường này. 

Thế nhưng, khi mẹ quay 
lại trường sau kỳ nghỉ 

năm mới của người ta thì 
tâm trạng mẹ lại bồi hồi, rạo 

rực không sao tập trung 
học hành được. Trang 
Facebook của mẹ ngập 
tràn hình ảnh các cô, các 
dì đang hẹn hò mua sắm 
quần áo cho cả nhà, rồi 
những hình ảnh cập nhật 
mứt nhà làm, khô nhà 
làm… và đường hoa đã 
bắt đầu nhộn nhịp là tim 
mẹ cũng thắt lại từng 
nhịp. Thật là tâm trạng 
con gái ơi!

Rồi những hình ảnh con gái hồn nhiên, vui vẻ 
lăng xăng “giúp” ông ngoại lặt lá mai, tỉa bông, 
dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho một cái Tết đoàn 
viên, mẹ bất chợt nhận ra rằng tim con đã được 
đong đầy tình yêu thương của ông bà nội, ngoại, 
cậu, dì và của bố để bù đắp sự thiếu vắng bàn tay 
mẹ. Thay vì ủ rũ với nỗi nhớ nhà và sự có lỗi vì đã 
để con một mình, mẹ chọn cho con đôi giầy đẹp 
nhất, những chiếc áo đầm đẹp nhất để cho con 
thêm niềm vui đón Tết. Mẹ cũng thật may mắn khi 
có các dì, các cậu thương nhận lời cầm chút quà về 
cho con trong dịp Tết. Rồi ngày mồng một cũng 
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đến, tuy mẹ không thể ở bên con trong ngày này 
nhưng nhìn con xúng xính điệu đà trong chiếc áo 
đầm mẹ mua, cười vui vẻ khi con cùng bố đi chúc 
Tết ông bà nội, ngoại và con được nhận lì xì của 
ông bà thì mẹ vẫn đang hòa nhịp cùng gia đình 
mình trong những dịp quan trọng này. 

Con gái yêu thương của mẹ!
Với một người mẹ, mẹ quan tâm đến cảm 

xúc của con và mẹ thấy an lòng khi nhìn con 
vui vẻ hồn nhiên vui đùa cùng các anh chị trong 
những ngày tết. Về phần mẹ, làm sao không 
nhớ không khí rộn ràng khi tết đến, làm sao 
không chạnh lòng khi quê nhà đang vui mừng 
đón tết và mình lủi thủi ở một nơi xa xôi hả con? 
Mẹ nhớ những ngày cận tết là mẹ và dì Thuy, 
người làm chung cơ quan với mẹ mà mẹ hay 
kể con nghe đó, cũng tất bật chuẩn bị nào là 
bánh tét, rượu vang, hạt dưa, chụp hình selfi e 
và không thể thiếu là những bao lì xì đỏ từ thầy 
cô như lời chúc may mắn cho năm mới con ạ. 
Mẹ cũng nhớ những lần cả nhà mình quần là 
áo lượt đi ăn mừng tất niên ở nhà người thân 
quen. Tất cả những điều ngọt ngào ấy giờ đây 
chỉ còn là hoài niệm và mẹ chỉ còn biết tự nhủ 
hẹn hò năm sau nhe con gái.

Như hiểu được nỗi lòng của những người Việt 
xa quê, Hội hữu nghị Việt-Nhật cùng với Hội sinh 
viên Việt Nam tại Hirodai (Hiroshimadaigaku), 
Hiroshima, Nhật Bản cũng đã tổ chức một buổi 
họp mặt mừng xuân mới như là món quà tinh 

thần dành cho những người con xa quê. 
Con gái ơi, mặc dù cũng có dưa kiệu, thịt 

kho tàu, cũng có bánh chưng và chả lụa, nhưng 
sao hương vị lạ lẫm quá con ạ. Người mình gặp 
nhau cười nói đấy nhưng sao khóe mắt lại ươn 
ướt khi kể chuyện tết xưa. Những câu chúc 
cũng lạ lẫm với mẹ, chỉ toàn là “Happy New 
Year!” hay “Akemashite omedetou gozaimasu!” 
thôi con ạ. Mẹ thèm nghe câu nói thân thương 
ngày đầu năm “Năm mới cháu chào cô”, “Năm 
mới cô chúc cháu khỏe mạnh, học giỏi”, “bà lì 
xì cho cháu mau lớn nhe”!!!. Bất chợt, mẹ thấy 
đắng trong miệng không biết vì miếng dưa kiệu 
hay vì giọt nước mắt chảy ngược. Ừ, thôi thì để 
mẹ con mình sớm sum vầy, gia đình đoàn viên 
trong những dịp quan trọng, mẹ sẽ cố gắng học 
tốt để sớm về với con gái. Cả nhà mình cùng cố 
gắng, con gái nha! 

Mẹ yêu con!
Gửi những bà mẹ trẻ đang trên đường thực 

hiện ước mơ:
Có lẽ không chỉ riêng tôi mà hiện còn rất nhiều 

những bà mẹ trẻ khác cũng phải gởi con nhỏ 
lại quê nhà để lên đường thực hiện ước mơ của 
mình, hai năm hay ba năm không quá dài để trở 
thành sự xa cách và cũng không là ngắn để mình 
học cách yêu thương một ai đó từ xa. Thời đại của 
công nghệ thông tin sẽ giúp những người trong 
hoàn cảnh giống mình có thể quan tâm, gởi gắm 
yêu thương và kết nối các thành viên trong gia 
đình. Vậy nên, nếu vì điều kiện không thể đoàn 
viên cùng gia đình trong dịp tết, chúng ta hãy 
cùng hòa nhịp với họ để niềm vui ngày tết được 
lan tỏa giống như câu hát trong bài Ngày Tết Quê 
em của nhạc sĩ Từ Huy “Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết 
đến trong tim mọi người”.     

Tết của con _ Kem Húi 2018
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Ba đứa chúng mình
Biết rồi thân từ những ngày tuổi ngọc
Lớp học nhớ bóng hình ba đứa nhóc
Vô tư đùa – chẳng sợ bạn bè trêu.

Ôi khoảng trời yêu dấu biết bao nhiêu
Kỉ niệm cũng nhiều như khu vườn ngập lá
Nắng hè về sắc hoa chi đỏ lạ
Nhắc nhớ hoài những cánh phượng ngày thơ.

Kỉ niệm rất gần nào có phải giấc mơ
Bạn có nhớ khoảng trời xanh hoa kiểng?
Cô dù bảo chúng mình hay “nhiều chuyện”
Vẫn thương nhiều, thương nhất đấy biết không?

Tuổi thơ mình tắm mát một dòng sông
Con tép nhỏ búng mình trên tay bạn
Tan học về đường khuya vắng lặng
Thương giọt mưa nào thấm ướt tóc mai…

Nay xa rồi… mình biết trách ai
Ve chẳng hát và phượng không còn đỏ
Dòng sông chảy vẫn cồn cào nỗi nhớ…
Về một thời… ba đứa chúng mình thân…

Tặng thuở học trò tươi đẹp của tôi

Kỷ niệm

�THANH THẢO 1

..........................
1. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
2. Khoa Thủy sản

Sắc hoa xuân
�NGUYỄN THANH TOÀN 2

Chơi xuân 
Ba chỉ con khoe
Sắc màu lộng lẫy, xuân về mãn khai
Nắng ươm vàng áo bé Mai
Trời bình minh tặng chị Mây má hồng
Cúc vàng vàng rực ven sông
Hồng Nhung đỏ thắm
Xương Rồng kiêu sa
Phong Lan yểu điệu thướt tha  
Dịu dàng Nhài, Huệ mặn mà sắc hương
Trạng Nguyên cười với Hướng Dương
Biếc xanh Tùng, Trúc
Tím hường Tường Vy
Ngậm sương Cẩm Chướng kiêu kỳ
Mâm Xôi, Tỷ Muội thầm thì nhỏ to
Kim Tiền ngã giá đắn đo
Phát Tài hào phóng 
Líu lo miệng Đào
Xinh tươi Thược Dược mời chào
Dạ Hương, Nguyệt Quế ngạt ngào lan xa.
  – Riêng con dành tặng mẹ cha:
Điểm Mười đỏ chói
Sắc hoa học đường.
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Tiết học cuối cùng

Trời vào đông gió thay mùa lạnh buốt
Cây khẳng khiu trút lá xuống úa vàng
Chân bước vội giữa lưng chừng cảm xúc
Em cúi đầu che giấu nỗi niềm riêng

Lòng lo lắng vì buổi học đầu tiên
Em thinh lặng một mình nơi cuối lớp
Rồi cô đến người ướt nhem mưa gió
Mặt hiền từ môi nở nụ cười tươi

Giây phút đó nước mắt bỗng tuôn rơi
Làm lem cả trang giáo trình Văn học
Vượt đường xa đến trường bao khó nhọc
Tâm người cô cho bài giảng hôm nay

Giọng của cô sao trầm ấm mê say
Truyền đạt lại lời nhân văn sâu sắc
Bao nhà văn, nhà thơ giai đoạn trước
Những con người với mơ ước tương lai

Thương nàng Kiều với số phận đắng cay
Bị vùi dập chịu bao điều ngang trái
Nguyễn Du vẽ “bức tranh đời” rộng lớn
Triết lý nhân sinh, nhân đạo vượt thời gian

Thơ Nguyễn Khuyến như tiếng vọng thở than
Đưa ta về với làng cảnh thanh nhàn
Vận nước cùng, dẫu “trời thu xanh ngắt”
Một nỗi đau thời cuộc có ai hay?

Em như nghe “tiếng ếch vẳng bên tai”
“Tiếng gọi đò” sao mà buồn man mác
Cô đọc đoạn thơ trữ tình Sông lấp
Cùng lời bình nặng tâm trạng u hoài

Hiện thực một thời sống lại nơi đây
Cô mang đến cả một trời Văn học
Những giá trị đầy nhân văn sâu sắc
Lòng lắng sâu giữa tất bật cuộc đời

Ơn của cô như trời rộng biển khơi
Tình của cô dạt dào không bão tố
Vẹn chữ tâm cả một đời đọng lại
Mãi khắc sâu từng thế hệ sinh viên

Tất cả đến có phải cũng là duyên
Tiết học cuối cùng nghẹn ngào bối rối
Em nhìn cô dặn lòng xin đừng khóc
Mà rưng rưng chẳng thể nói nên lời

Một ngày kia em nhìn phía chân trời
Nhà Điều hành vươn cao, hoàng hôn tím
Chân bước vội qua con đường xưa ấy
Bỗng ngập ngừng, sao chẳng thấy cô đâu?

Ký ức ùa về, tim cảm giác nhói đau
Giấu sau lưng chậu hoa hồng đỏ thắm
Em tìm cô…lòng tri ân sâu sắc
Tiết học cuối cùng sống mãi trong em........................

1. Sinh viên lớp Chính trị học K42-01

�TÔ THỊ KIỀU TRINH 1
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Xuân đã về, đất nước đổi thay
Bầu trời xanh muôn hoa khoe sắc thắm
Chim tung bay hót vang trong nắng ấm
Đất Tây Đô cờ đỏ phấp phới bay.

Bến Ninh Kiều tấp nập người qua
Chợ đông vui, trẻ con khoe áo mới
Những con đường, chuyến xe đang hối hả
Đưa những đứa con về với gia đình.

Nhưng đâu đó, mảnh đời sống một mình
Hay đớn đau từng ngày trong bệnh tật
Nơi bệnh viện bốn bức tường trắng xóa
Tết là gì có ai hiểu được không?

Đôi mắt long lanh nơi ấy chờ mong
Đêm ba mươi mẹ già còn thao thức
Từng nếp nhăn tóc bạc màu năm tháng
Tết năm nay…con lại không về…

Sinh viên nghèo phải học xa quê
Tranh thủ tìm việc làm thêm ngày Tết
Lòng nhớ nhà xót xa nhưng cố nén
Như có gì nghẹn lại ở trong tim.

Hãy nghĩ về người lao động trong đêm
Gánh hàng rong trời lạnh chưa chợp mắt
Khi chúng ta cuộn tròn trong chăn ấm
Nơi vỉa hè họ chưa kịp ngã lưng.

Đặt bàn tay giọt nước mắt lưng chừng
“Xuân sẻ chia” với tinh thần nhân đạo
Sinh viên Nhân văn trái tim thiện nguyện
Mang yêu thương đến với mọi người.

Tuổi trẻ hôm nay xin chớ thờ ơ
Mùa xuân đến ta gieo mầm hạnh phúc
Sống cho đi, niềm vui lan tỏa
Ta nghe xuân trọn vẹn nghĩa tình.

Xuân sẻ chia
� TÔ THỊ KIỀU TRINH 2

.........................
2. Sinh viên lớp Chính trị học K42-01

�BỤI PHONG1

không đề xuân

gió đưa cuộc đời bay đi đâu
mây chiều chầm chậm thổi qua đầu
nắng xuân trong mắt người lữ thứ
hong nỗi ly hương mấy giọt sầu…

bon chen xuôi ngược đời dâu bể
mỏi gối phong trần mê lang thang
dừng chân quán vắng buồn chiếc lá
rơi giữa thinh không một chút vàng…

nước mắt nhớ ai buồn giăng lối
thương mẹ ngồi chờ thu sang đông
thương người em gái xuân vừa độ
bỏ mặc dòng sông đi lấy chồng…

áo đẫm phong sương đời kiêu bạt
ngực trần phơi gió khắp trăm miền
chiều xuân chợt thấy hoa dại nở
rơi nỗi nhớ nhà lên vô biên…

nhắm mắt ngồi đau đời viễn xứ
mơ được một lần ta yêu thương
khao khát cúi đầu hôn nắm đất
xuân ấm vườn xưa gột rửa buồn…

.................
1 Khoa Sư phạm
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Bởi vì lời hứa với người cha đã qua đời 
mà cô Nancy Lund đã quyết định ghi 
danh theo học chương trình Cử nhân 

Nghiên cứu Ứng dụng. Khi bắt đầu khoá học, 
cô Lund đã 51 tuổi và chưa bao giờ biết đến 
giảng đường đại học.

Cô Lund tâm sự, “Cha của tôi đột ngột qua 
đời vào tháng 5 năm 2011. Khi ông còn sống, 
tôi từng hứa với ông là sẽ học để nhận được tấm 
bằng cử nhân. Cái chết của cha khiến tôi nhận 
ra cuộc sống này quá đỗi ngắn ngủi. Và tôi thấy 
mình cần phải hoàn thành lời hứa với cha nhiều 
năm về trước.”

Đầu tiên, cô Lund hoàn thành chương trình 
học cao đẳng liên thông của trường Cao đẳng 
Cộng đồng Vùng Bắc Iowa, và tốt nghiệp cùng 
con trai út của mình vào năm 2014. Sau đó cô 
tham gia một học kỳ học trực tuyến của trường 
Đại học Wisconsin Oshkosh trước khi quyết 
định theo học chương trình Cử nhân Nghiên 
cứu Ứng dụng của trường Đại học Iowa.

Cô Lund tâm sự, “Việc tham gia khoá học 
trực tuyến đúng là một thách thức đối với tôi 
vào thời gian ban đầu. Nhưng rồi tôi cũng dần 
quen với việc đăng bài trên diễn đàn thảo luận 
và tương tác với các bạn học theo cách học 
trực tuyến.” Cô Lund cũng thấy vững tâm khi 
phát hiện ra cũng có nhiều người quay trở lại 
giảng đường đại học để hoàn thành chương 
trình học mà ngày còn trẻ họ đã phải bỏ dở vì 
cuộc mưu sinh.

Việc học tập trực tuyến cho phép cô Lund 
có thể linh động tích luỹ từ 6 tới 9 tín chỉ trong 
một học kỳ. Đồng thời vẫn đảm bảo công việc 
toàn thời gian là quản lý hồ sơ tại Bộ phận Phục 

hồi và Trợ giúp Trẻ em Th ành phố Mason, trực 
thuộc Sở Dịch vụ Nhân sinh.

Công việc toàn thời gian yêu cầu cô Lund 
chịu trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện các 
trợ giúp liên ngành cho đối tượng trẻ em trong 
trường hợp các em có cha hay mẹ sống và làm 
việc ngoài nước hay tại một tiểu bang khác.

Trách nhiệm này bao gồm diễn dịch các lệnh 
cấp dưỡng con nhỏ, thực hiện các phép tính số 
dư tài khoản, và cố gắng định vị các bậc cha 
mẹ không phải nuôi con nhỏ sau ly hôn và tài 
sản của họ. 

Đây là một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực, 
do lượng hồ sơ mà cô quản lý có thể lên đến cả 
ngàn trường hợp trong một thời điểm.

Với tấm bằng cử nhân vừa nhận được, giờ 
đây cô Lund có thể ứng tuyển vào nhiều vị trí 
công việc trong Sở Dịch vụ Nhân sinh dành 
cho ứng viên tốt nghiệp đại học.

Nhưng có lẽ hạnh phúc lớn nhất đối với cô 
Lund là khi cô nhận ra không bao giờ là quá 
muộn để thực hiện một lời hứa.

Cô Lund xúc động, “Tôi chưa bao giờ cảm 
thấy tự hào về bản thân cho đến khi tôi bước 
lên khán đài để nhận tấm bằng cử nhân. Đặc 
biệt hơn nữa là dưới khán đài tại lễ trao bằng 
hôm đó còn có cả mẹ và các con của tôi. Cho 
dù cha tôi đã không thể tham dự ngày vui hôm 
đó, tôi biết chắc rằng ở nơi xa xôi ông đã thấy 
và vẫn đang dõi theo từng thành tựu của tôi.”

(Nguồn:  https://distance.uiowa.edu/suc-
cess-stories/its-never-too-late-keep-promise)

............................
1. Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

> > >  S Ư U  TẦ M Không bao giờ là quá muộn 
để thực hiện một lời hứa
�ĐÀO PHONG LÂM1
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Ông chồng nghiện thuốc là từ năm 18 
tuổi, càng ngày lượng thuốc lá ông 
hút càng nhiều, đến nỗi mùi khói 

thuốc đặc quánh khắp trong nhà mà bà vợ 
cảm thấy rất bình thường. Năm nay ông đã 
gần 70 tuổi, càng lớn tuổi ông hút thuốc càng 
nhiều, có ngày ông đốt hơn cả bao thuốc lá. 

Điều mà bà vợ quan tâm nhất là tiền 
bay theo khói thuốc. Mỗi ngày ông chi hết 
20.000đ, dự chi 600.000đ cho một tháng tiền 
không cánh mà bay theo khói thuốc.  Xót 
xa quá! Bà bèn lên kế hoạch để thuyết phục 
đức lang quân bỏ thuốc bằng cách mỗi ngày 
ông mua 1 bao thuốc lá hiệu JET thì bà lấy 
20.000đ bỏ vào ống tre để dành (vì giá bao 
thuốc JET 20.000đ/bao), Tết đến nhà không 
tiền, ông chồng than trách “ Khổ quá! Tết 
mà nhà không tiền thật trời đất không phù 
hộ cho ta”. Bà vợ nghe ông chồng than trách 
hoài thấy ghét bà vào nhà trút tiền để dành 
trong ống tre ra đếm được 7 triệu đồng, 
mang ra đưa cho ông chồng và nói “Đây, 
tiền xài tết đây”. Ông chồng trố mắt hỏi “Thế 
tiền ở đâu bà có” bà vợ nhẹ nhàng trả lời “ 
Thì tiền tôi để dành mỗi ngày đúng bằng số 
tiền ông mua thuốc lá, ông mua 1 bao thuốc 
20.000đ thì tôi bỏ vào ống tre 20.000đ, đến 
nay gần được một năm rồi, nên được số tiền 
đủ mua ít đồ ăn tết”

Ông chồng quá bất ngờ. Bà tấn công tiếp: 
“Ông nên bỏ thuốc lá đi, nhà mình sẽ dư tiền 
nhiều lắm đấy”. Ông chồng suy nghĩ, đấu 
tranh tư tưởng trong sự thèm thuồng khói 
thuốc cuối cùng ông quyết định: “Tôi đồng 
ý bỏ thuốc lá kể từ hôm nay”. 

Một năm trôi qua, tết lại đến. Ông chồng 
bảo vợ: “Bà ơi, trút ống tre lấy 14 triệu đồng 

xài tết”. Bà vợ trả lời: Tiền ở đâu mà lấy?”. 
Ông chồng bảo: “ Thì tiền tôi không hút 
thuốc lá để dành được 7 triệu cộng với tiền 
bà để dành 7 triệu nữa, tổng cộng là 14 triệu”. 
Bà vợ nói: “Không có một đồng nữa, vì ông 
không hút thuốc thì tôi cũng không có lý do 
để bỏ tiền vào ông tre nữa”. Ông chồng rất 
giận la lớn: “Vậy thì tôi hút thuốc lá tiếp tục 
cho bà có lý do để dành tiền” và ông chồng 
lại hút thuốc lá dữ dội hơn trước, ý muốn 
vợ sẽ để dành được nhiều tiền hơn.

Đến năm ngoài 70 tuổi, ông chồng bị 
bệnh, người gầy đi và mỗi đêm ho càng 
nhiều. Bà vợ hiểu rằng ông đã bị bệnh vì 
khói thuốc lá. Bà vợ nói với chồng “Ông 
hút thuốc đến nay đã hơn 50 năm, tôi 
nhẩm tính tiền chi mua thuốc lá mỗi ngày 
là 20.000đ/ngày, mỗi tháng là 600.000đ, 
mỗi năm ít nhất là 7.200.000đ và hút suốt 
50 năm tổng cộng là 360 triệu đồng, ông 
thấy có nhiều lắm không, với số tiền 360 
triệu đồng nhà mình đầu tư phát triển làm 
sinh lời biết bao!” 

Ông chồng nghe vợ tính toán ra số tiền 
mình đã tiêu, quá khiếp hãi, than rằng “Tôi 
đã lỡ hút hết rồi, bây giờ cũng đâu lấy lại 
được”. Bà vợ dạy ông tiếp: “Tôi nói cho ông 
biết, nếu ông còn hút nữa đến khi các bệnh 
về phổi, bệnh ung thư phổi đến với ông, 
theo quy luật cân bằng ông phải chi ít nhất 
360 triệu đồng nữa để trị bệnh, vậy ông 
chuẩn bị số tiền 360 triệu nhé”. Ông chồng 
quá kinh hãi, kể từ hôm đó ông bỏ thuốc và 
cùng khuyên mọi người hãy bài trừ thuốc lá.

...........
1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp

�TRỊNH NGỌC HÒA1

Người chồng 
nghiện thuốc lá

> > >  C Â U  C H U Y Ệ N  V U I 
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NÓI LỐI

Trời trở lạnh mấy hôm nay
Chúng con đến thăm, thấy mẹ thẫn thờ bên 

cội mai vừa hé nụ
Mẹ nói: Thằng út trước khi nhập ngũ
Trồng hàng mai này để tặng mẹ ngày xuân

VỌNG CỔ

Rồi mẹ tiễn nó đi cũng vào một buổi chiều 
tháng Chạp, khi hàng mai trước sân còn chưa 
kịp nở lứa hoa... đầu. Đằng đẵng tháng năm mái 
tóc mẹ phai màu. Nhưng các con chưa một lần 
về thăm mẹ, tăm cá mịt mùng mẹ mòn mỏi chờ 
mong. 

Gió chướng về hàng so đũa trổ đầy bông, mẹ 
nấu nồi canh chua nghi ngút khói thơm nồng, mẹ 
thèm tiếng trẻ nô đùa những lúc chiều buông, khi 
khói lam chiều quyện thơm bên mái lá.

Từ ấy đến nay đã bao mùa mai rụng lá, tiếng 
súng cũng lặng yên đã mấy chục năm rồi. Vậy mà 
các con vẫn biền biệt phương trời. Để tối 30 mẹ 
một mình canh nồi bánh tét, mong ánh lửa bập 
bùng soi lối các con thơ. 

Mẹ nói, có những đêm buồn mẹ thèm một giấc 
mơ, đêm giao thừa có ba, có các con lắng nghe từng 
tiếng pháo, rồi cả nhà quây quần nghe ba thổi sáo, 
khúc hát thanh bình trên khắp nẻo quê hương.

LÝ CÁI MƠN

Rồi chiều nay, mẹ ra đứng ngắm, 
những cánh mai xinh, 
nở vàng trước sân chào xuân, 
gió mơn man, vờn mái tóc vuốt ve miệng cười.
Ngày mẹ vui thấy đời đẹp hơn, 

khi chúng con kề bên, 
quanh bếp hồng, 
nghe khúc ca đón đợi mùa sang.

VỌNG CỔ

5. Mẹ nói, năm nay mẹ sẽ thôi ngồi bên cội 
mai già để ngóng trông các anh trở lại, bởi mẹ 
tin con của mẹ đã ngủ yêu trong niềm vui non 
nước được thanh… bình. Và mẹ cũng vui, bởi 
giờ đây mẹ không đón Tết một mình, có các 
con đây dù không ruột rà, máu mủ, nhưng được 
nghe tiếng gọi mẹ, gọi bà trìu mến thân thương.     

Chờ đợi cả một đời, giọt lệ mỏng như sương, 
mẹ mãn nguyện tuổi già bên một đàn cháu nhỏ. 
Chuyện của các anh mẹ khép lòng riêng ở đó, để 
sống trọn tháng ngày sau trong những Tết sum 
vầy.

6. Mẹ ơi, mẹ đã dâng trọn cuộc đời cho quê 
hương xứ sở, dâng cả những hòn máu tim mình 
cho Tổ quốc vinh quang, bước chân các anh qua 
trăm xóm muôn làng, để những nơi ấy mai nở 
vàng khắp nẻo. Và đồng ruộng mênh mông, dòng 
sông xanh trong trẻo, bát ngát chiều xuân nghe 
no ấm đang về.

Mẹ ơi, chúng con vui khi thấy nụ cười nở tươi 
trên môi mẹ, 

xua những muộn phiền bao năm tháng triền 
miên.

Xuân về trên khắp mọi miền
Xuân trong ánh mắt dịu hiền mẹ tôi.

........................
1. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

> > >  V Ọ N G  C Ổ

Mùa xuân của mẹ
�LÊ THỊ NHIÊN1
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Th ành lập từ tháng 3 năm 2001 theo Quyết định số 1574/QĐ-BGD&ĐT-
TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học 
Cần Th ơ (Cantho University Soft ware Center - CUSC) là trung tâm phần mềm 
đầu tiên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ra đời nhằm đáp ứng nhu 
cầu đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp, phát triển phần mềm và ứng dụng 
Công nghệ thông tin vào mọi mặt của đời sống xã hội. Các hoạt động của 
trung tâm tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, hướng đến chuẩn 
CMMI, nhằm đảm bảo chất lượng đạt chuẩn của quốc gia và mang tầm quốc tế.

Đào tạo nhân lực Công nghệ thông tin
 Tổ chức huấn luyện và đào tạo liên quan đến công nghiệp phần mềm.
 Hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài

trong việc đào tạo về công nghiệp phần mềm.

Sản xuất và Gia công phần mềm
 Phát triển phần mềm chuyên dụng cho khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, 

huấn luyện, quản lý, cài đặt, nâng cấp, bảo dưỡng, bảo trì các 
hệ thống CNTT.

 Gia công phần mềm cho các đơn vị sản xuất phần mềm 
trong và ngoài nước.

 Sản phẩm phần mềm tiêu biểu: Hệ 
thống tích hợp thông tin quản lý đào 
tạo; Phần mềm Quản lý tổng thể 
bệnh viện; Phần mềm một cửa điện 
tử và dịch vụ công trực tuyến; Phần 
mềm ISO điện tử; Hệ thống 
hông tin tổng hợp báo cáo 
chỉ tiêu kinh tế xã hội,…

LIÊN HỆ:
Khu III, Đại học Cần Thơ, 01 Lý Tự Trọng, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: 0292 3731072, Fax: 0292 3731071
Email: cusc@ctu.edu.vn; cusc.sales@ctu.edu.vn; cusc.support@ctu.edu.vn

Website: www.cusc.ctu.edu.vn; www.cusc.vn; www.cuscsoft.com

Tư vấn các dự án Công nghệ thông tin
Tư vấn các giải pháp phần mềm, giải pháp tích hợp 

phần cứng và phần mềm trong các dự án công nghệ thông tin. 
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Xuân về nhớ bạn nhớ trường xưa
Một đời dạy học đội nắng mưa
Bốn mươi năm ấy đầy kỷ niệm
Hàng cây, góc lớp đẫm dấu xưa 

Bốn mươi năm, sao trôi nhanh thế 
Ngỡ ngàng như chợt mới hôm qua
Tôi như đi trong mơ, chưa tỉnh
Dãy nhà xưa còn đó... nhạt nhòa.
                           
                                * * *

Quên sao được lối mòn tới lớp
Chân đến trường bết đất trời mưa...
Quên sao được  buổi vào “nông trại”
Cài cho nhau  hoa dại, ước mơ...

Nhớ làm sao  buổi học năm xưa
Quá nửa lớp, màu xanh áo lính 
Dưới mái nhà tầm tã nắng mưa
Vẫn ê a đánh vần ing líc ( English )

Ơi hàng “còng” rợp xanh bóng mát
Như bóng ai thấp thoáng đâu đây
Đoàn Thanh niên  còn ai nhớ được
Những Đoàn viên cặm cụi đêm ngày 

Dãy nhà “B” ký túc xá đâu rồi !
Có còn nghe leng keng gõ chén
Thời bao cấp xác xơ đói kém
Trong nhà ăn chỉ ít ỏi cơm rau .

                             * * *

Quên sao được những ngày đi dạy
Xe trung tâm đưa rước ở Khu “mô” 
Vai lỉnh kỉnh những giáo trình sách vở
Dẫn đàn em đến những bến bờ .

Ơi Đại học Cần Thơ  thương mến!
Bao người còn quyến luyến nơi đây
Cựu sinh viên bao nhiêu khóa học
Còn khắc ghi trên ghế nơi này .

Thân thương quá Hội Trường gió mát
Rợp cây xanh ôm mái đầu xanh
Tập đi em đàn ca, múa hát
Cho tương lai, chớm nở đầu cành

Đã bao lần vào dạy Khu 2
Sao thấy như mỗi ngày mỗi lạ
Bởi cuộc đời sao thân thương quá
Gặp mỗi người, như lạ như quen .

Mênh mông quá, tôi đi trong mộng
Tới nhà “B” hay dãy nhà “C”
Mê mải ngắm tháp nhà “Nông học”
Lạc lối vào “Hiệu Bộ “ mộng mơ.

Bốn  mươi năm gắn bó mái trường
Dẫu cuộc sống còn nhiều trăn trở
Tình người đâu - kinh tế thị trường ?
Tràn  nhiệt huyết trong từng trang vở.

Chào Đại học Cần Thơ yêu dấu !
Dù mai sau ta ở nơi đâu
Nặng lòng ta với người xưa ấy
Ngần ấy năm chung thủy, vẹn đầy.

                            * * *

Năm mươi năm , mái trường Đại học
Còn ngổn ngang thiết kế, dựng xây...
Với sức trẻ của vùng đất trẻ
Sẽ vươn tầm trí tuệ tương lai ...

Lời cổ nhân ngàn xưa vọng mãi
Nghiệp trồng người, chẳng ngại  hy sinh
Sáng Miền Tây, một trường Đại học
Cần Thơ ơi ! Đang tự vươn mình.

.......................
1. Cựu giảng viên Trường Đại học Cần Thơ

�BÙI VĂN NGÀ 1

Đại học Cần Thơ … Một thời để nhớ…
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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Th ơ được thành lập và hoạt động liên tục hơn 
25 năm trong lĩnh vực giảng dạy và tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia có chất lượng 
và uy tín cao trên đị a bà n thà nh phố  và  khu vự c, bao gồm chương trình tiếng Anh Trẻ em; 
tiếng Anh, tiếng Pháp tổng quát; Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Luyện thi các chứng 
chỉ quốc tế: IELTS, TOEFL, TOEIC và tiếng Việt cho người nước ngoài.

Ngoài tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia tiếng Anh, tiếng Pháp, Trung tâm là  
điể m thi củ a Hộ i đồ ng Anh (British Council) tổ  chứ c thi IELTS quố c tế  từ  2007, Việ n Khả o 
thí  Hoa Kỳ  (đạ i diệ n IIG Việ t Nam) tổ  chứ c thi TOEIC, TOEFL từ  năm 2009.

https://cfl .ctu.edu.vn                    ttnn@ctu.edu.vn 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Khu 1 - ĐHCT: Số  411 đường 30/4, TP. Cần Thơ; Điệ n thoạ i: 0292 3655 888

Khu 2 - ĐHCT: Đường 3/2, TP. Cần Thơ; Điệ n thoạ i: 0292 3830 617
Khu 3 - ĐHCT: Số 1 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292 3831 555
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Đại học Cần Thơ vào xuân
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