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Sanh tại làng quê, lớn lên trong cảnh quê, tâm hồn tôi là tâm hồn 
dân quê, dù tôi đã bỏ quê ra sống ở «thủ đô» Sàì gòn gần hai mươi 
năm, sau đó bỏ xứ sống đời tỵ nạn tại Paris đến nay non bốn mươi 
năm trường. 
 
Cho đến năm 1945, quê tôi vẩn là một làng nho nhỏ, hẻo lánh, dân 
cư thưa thớt hầu hết đều sanh và lớn lên tại đây từ hai ba thế hệ 
quen biết nhau nên gặp nhau luôn có nụ cười chào đôi khi quên tên 
nhưng không hề quên mặt. Một số ít sống tập trung tại đôi ba dảy 
phố, mỗi dảy độ mươi căn, cất dọc đường quản hạt số 13 nơi có 
công sở, trường học chợ búa, trạm xe điện, bến xe ngựa, hàng 

quán...số đông ở rải rác trong những ngôi nhà lợp lá hay lợp ngói có sân trước sân sau cất trên các thửa 
đất chia cách nhau bằng lũy tre, khóm trúc, rào trà hay hàng bông bụp..... 
 
Đi sâu vào làng, qua khỏi vùng đất cao ráo nơi có nhà cửa chợ búa, là đến bờ "triền", một khu đất rộng, 
thoai thoải nghiêng nghiêng, có đồng hoang ruộng vắng, dọc theo ven sông ''Bến cát'' (phụ lưu sông Sài 
gòn) chạy thẳng tấp đến mút ven trời. Có nhìn cảnh trống trải, khoảng khoát đồng cỏ, ruộng lúa, bờ sông, 
rạch bần, bãi sậy, bến dừa (dừa nước) mới nhận ra vẻ mộc mạc quê mùa của làng tôi: hoang dã, lặng lẽ, 
thơ mộng. 
 
Không biết có phải do bẩm sanh lãng mạn hay tại thấm nhuần ảnh hưởng thôn quê thanh vắng, tôi vẫn còn 
giử những kỷ niệm làng tôi... lúc trời trưa nắng gắt như mê đi trong im lặng, hay khi hoàng hôn bãng lãng 
tợ sầu muộn trong tịch mịch cô liêu, khoảng khắc mà dân quê do tín ngưởng truyền đời tin rằng hồn mai 
phách quế nhớ đời dương thế, tìm về chốn cũ nơi xưa đã từng... nhơn cơ duyên nào đó trong thời tiền 
kiếp đã ghi tâm những kỷ niệm đời không quên. 
 
Tôi thích ngắm đồng không mông quạnh lúc trời chiều khi bóng tịch dương sắp tắt. Anh tôi thường bực 
mình gắt lên: "Về thôi...trời sắp tối... ở đây âm khí nặng nề..." Vì vậy, khi không có anh theo bên, tôi nấn ná 
đứng lại giữa đồng hoang ruộng vắng nghe ếch nhái gọi buồn đưa tiển ngày đi, lúc ánh hoàng hôn đang 
chuyển sắc đổi sang tịch dương với đôi chút anh sáng hãy le lói ở chân trời 
 
Đứng trên bờ đê giữa thửa ruộng khăm khẳm nước hay ngồi trên cành cây dưới tàng lá hàng ''điều" ven 
triền, nhìn hoàng hôn chầm chậm khuất đi tôi lại nhớ nhà thơ Đường Lý thương Ẩn - hơn ngàn năm trước 
- đã phải cực nhọc trèo lên đỉnh núi để ngắm chiều đi... rồi nhơn đó cảm hứng sáng tác bài ngũ ngôn tứ 
tuyệt: 
             

Đăng Lạc Du Nguyên (1) 
 
hướng vân ý bất thích 
tịch dương vô hạng hảo 
chỉ thị cận hoàng hôn 

 
(1) Lạc Du Nguyên là vùng đồi núi thuộc Thiểm Tây - Trung Quốc 
 
tôi phỏng ý diễn dich: 
      

trên đỉnh ngắm hoàng hôn 
hoàng hôn chân núi... buồn hiu 
cố trèo lên đỉnh ngắm chiều lần đi 
tuyệt vời thay! thoáng huyền vi!    
tịch dương lịm tắt: tà huy vụt tàn 

 
Từ ngàn xưa, bóng chiều ven trời trong bối cảnh thiên nhiên của đồng quê bát ngát vắng người, tịch mịch 
hoang liêu thường gợi khơi hoài cảm suy tư. Trong sắc đẹp lâng lâng buồn buồn của chiều tà, nắng hãy 
còn vấn vương chưa tắt hẳn, chính là khoảng khắc hoàng hôn tỏa ánh tuyệt vời. Khác hẳn rạng đông với 
nắng sáng lộng lẫy, cảnh chiều hôm vương nắng, đẹp kín đáo huyền ảo, như ấp ủ trong tâm tư niềm sầu 



muộn, tuy lặng lẽ âm thầm nhưng lại đương nhiên hé lộ, biểu hiện. Nhìn cảnh lâng lâng ấy, lòng người cảm 
thấy nao nao. Ta liên nghĩ đến cái vô cùng của vũ trụ, cái ngắn ngủi của đời sống muôn loài để tủi thương 
thân phận phù du kiếp thế. 
 
Đẹp làm sao khi ánh mây lam hồng đang lịm dần sau đám mây lam tím, một sắc tím mỗi lúc mỗi sậm màu, 
chuyển dần sang lam huyền. Các sắc thái khác nhau của ánh mây lam chiều đó quyện vào nhau pha lẫn 
nhau tạo cho hoàng hôn cảnh tượng bâng khuâng, ngơ ngẩn gợi khơi nỗi nhớ nhung mung lung niềm hoài 
cảm mơ hồ không lý do, vô căn cứ. Xuân Diệu đã tã nỗi buồn man mác không đâu ấy bằng câu thơ: 
 

Hôm nay chiều nhẹ lên cao 
tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. 

 
Ta liên tưởng, qua lời thơ nhẹ nhàng êm ả ấy, cảnh chiều quê tịch mịch, cô liêu và cảm thấy mình đơn côi 
trong hiu quạnh. Tâm hồn ta như lạc lõng giữa sa mạc hoang vu - không ai tâm sự, không kẻ tâm tình - 
thoang thoát lịm đi trong lặng lẽ, tan đi trong mơ hồ... Quá lâng lâng, không sâu đậm, phải chăng đây là nỗi 
buồn "Cô lẻ" 
 
……………. 
 
Trái lại, càng cao tuổi đời, càng già đi, ta càng nhận biết với ngày tháng dần qua, mỗi lúc ta mỗi lẻ loi xa 
lần giữa các thế hệ đời ta. 
 
Trước đây hơn ngàn năm, Trần tử Ngang - thi sĩ thời Sơ Đường - nhơn lên đài "U Châu" ngắm cảnh... cảm 
khái phận già cô đơn, đã ai oán ký ghi tâm sự trong bài "tứ tuyệt" 
 

Đăng U CHÂU đài ca 
Trần tử Ngang 
 
tiền bất kiến cỗ nhân 
hậu bất kiến lai giả 
niệm thiên địa chi du du 
độc sảng nhiên nhi thế hạ 

 
có thể phỏng ý diễn dịch:    
               

tủi phận... thân già 
ngước nhìn!...đâu bóng người xưa? 
ngoảnh đầu!... đâu biết ngườì vừa đến sau 
vô cùng đất rộng trời cao 
phận già thui thủi, lệ...trào, thương... thân 

 
 
Về già chấp nhận cô đơn, quen dần với cô đơn, sống thầm lặng, cô đơn trong nỗi niềm hoài cỗ, ta càng 
nhớ kỷ niệm xa xưa và nhận biết cứ mỗi ngày qua ta lại xa dần cuộc sống. Càng cao tuổi đời người già 
càng hay nhìn cảnh chiều tàn. Hoàng hôn với đầu bạc đối mặt nhìn nhau tợ đôi bạn thâm giao, khắn khít 
nhau trong thầm lặng, cùng cảm thông vì cùng nhận biết rồi đây đến lúc nào đó sẽ phải vẩy tay vĩnh biệt 
giã từ .Victor Hugo đã tã cảnh ấy bằng hai câu thơ: 
 

Le vìeillard regardant le soleil qui se couche 
Le soleil regardant le vieillard qui se meurt 

 
 tạm dịch: 
 

Cụ già lặng ngắm tà dương 
Lịm dần trong ánh chiều sương ven đoài 
Bóng dương ái ngại nhìn ai 
Thân già mòn mõi, chờ ngày...thoát đi 

 
Ra đi đối với người già cũng tự nhiên thôi. Nhưng ít ai ra đi mà không vấn vương luyến tiếc. Nhìn ánh 
chiều sắp tắt, người cao tuồi đời tất nghĩ đến thân phận già nua nhưng đành phải chấp nhận kiếp người 



với ngậm ngùi thương tủi. Họ biết rồi đây vào một ngày nào đó họ phải ra đi và lần chia tay ấy lại là lần 
vĩnh biệt giã từ. 
 
Biết mình đang sống tất biết mình rồi sẽ chết. Biết mình rồi sẽ chết, tất ý thức kiếp sống phù du. Ai rồi cũng 
như ai! Ai rồi cũng, một ngày nào đó, bỏ tất cả để ra đi.... Người yếm thế thường vịn vào quy luật tự nhiên 
"sanh ký tử quy" để quan niệm: ‘‘đời chẳng đáng chi!’’ Nhưng chính vì hãy sống, đang sống, ta nhận biết 
đời người có hạn. Mỗi cá nhân có vận kiếp riêng nhưng kiếp nào rồi cũng phải chấm dứt nên ai cũng nghĩ 
rằng số kiếp có hạn kỳ và nhận chân: «Không chi quý hơn được sống!» 
 
Ta có nỗi buồn "Tử Biệt" vì ta đang sống và vì hãy sống... khi biết mình gần đất xa trời, làm sao không nghĩ 
đến phút phài giã biệt đời, bùi ngùi thương tủi cho thân phận kiếp người. 
 
………….. 
 
Nhìn trời chiều mà xốn sang với buồn ly biệt. Bóng hoàng hôn ánh tịch dương là nguồn cảm hứng của bao 
văn nhơn thi sĩ Âu, Á, Mỹ, Phi. Cảnh chiều hôm đã khơi bao nguồn cảm hứng, gợi bao ý thơ cho bao thi 
nhơn đã cảm xúc sáng tác ra bao thi ca tuyệt tác? Khó tìm biết hết, khó gom tóm hết. Đường Thi có bao 
nhiêu bài dùng cảnh trời chiều làm thi hứng? Không thể biết. Tôi chỉ ghi tâm vài bài nhưng do cảm xúc 
riêng, tôi rất thích bài bát cú "Khúc Trì" của Lý Thương Ẫn: 
 
              Khúc trì (1) 
             
           Nhật hạ phồn hương bất tự trì 
           Nguyệt trung lưu diễm dữ thùy kỳ 
           Nghinh ưu cấp cổ sơ chung đoạn   
           Phân cách hữu đăng diệt chúc thì 
           Trương cái dục phan giang dìễm diễm 
           Hồi đầu cánh vọng liễu ti ti 
           Tòng kim thử địa hoàng hôn tán 
           Vị tính Hà Lương (2) thị biệt ly 
 

(1) tên hồ 
(2) tên cầu   

       
phỏng ý, diễn dịch: 
 

Vạn thuở ly tan 
nắng lên! Hoa... sắc hương phai 
vừng Trăng kiều diễm với ai hẹn hò 
Trống dồn, Chuông thúc!... buồn lo  
chia tay! Nến tắt, Đèn lu... đến giờ 
ra đi!… Sóng cuộn ven bờ 
dừng chơn ngoảnh lại!... phất phơ Liễu ngàn! 
hoàng hôn, vạn thuở ly tan 
Hà Lương đôi ngã đoạn tràng là đây 

 
(Hà Lương là cầu biên giới nối liền xứ Trung Quốc và lãnh địa của các bộ tộc miền Bắc nướcTàu.Các sắc tộc nầy bị 
người Hán miệt thị gọi khinh là "Hung nô’’. Miền có nhiều đồng cỏ, sa mạc hoang vu, đa số bộ lạc sống đời du mục. 
Họ không thần phục Hán. Giữa họ và dân Tàu có chiến tranh liên miên. Qua cầu Hà Lương tức là đi vào chiến địa. 
Người lính vượt cầu biết mình sẽ dấn thân chiến trận đâu dám mơ thoát chết để mong ngày về. Trong văn chương 
Trung quốc hai chữ Hà Lương gợi ý về nỗi buồn Ly Biệt không dám mơ có ngày gặp lại) 
 
Ngắm cảnh trời chiều hôm nay, ai dám đoan quyết ngày mai ta sẽ gặp lại buổi chiều nầy. Dù hôm sau có 
dịp ngắm trời chiều đi nữa, chiều hôm nay đà khác với chiều hôm qua. Chiều trước đã tan biến vào ''Vô 
cùng'' ''Vô tận'' hoà nhập trong "Hư ảo'' ''Hư vô " Vậy chiều vừa đi không chỉ là chiều tạm biệt mà chính là 
chiều vĩnh biệt. Làm sao ta không ngậm ngùi với nổi "Tử Biệt Sanh Ly"? Kiếp người là thế! Vui buồn xen kẽ! 
Những khoảng khắc mừng vui qua mau để sau đó lưu lại trong tâm tư nỗi buồn sâu lắng, niềm nhớ nhung 
ray rứt vời vợi... khó quên 
 
Mặt trời lặn tiêu biểu cho sự giã từ? 



Tôi còn nhớ kịch bản phim "Chiến tranh giành lửa" (La guerre du feu) dù đã xem hơn mấy mươi năm rồi. 
Đạo diễn đã khéo léo giàn dựng cảnh một người ''tiền sử" ngồi bất động trên cành cây, mắt đăm đăm nhìn 
mặt trời đang dần lặn. Phong thái rất thản nhiên nhưng tâm tư dường như ngơ ngẩn với ánh mắt đăm 
chiêu thờ thẫn khiến tôi nghĩ anh đang tư lự. Phải chăng ánh mắt đó phản ảnh nỗi buổn man mác, xa xôi, 
diệu vợi. Phải chăng ngay thuở "Hồng Hoang" con người Tiền sử đã biết ngắm chiều đi để tư lự với bao 
câu hỏi về kiếp thế? 
 
……………… 
 
Có ở giữa đồng không mông quạnh, nhìn gió vờn rẽ sóng, lượn lờ trên ruộng mạ hắt hiu, tai nghe tiếng 
muôn trùng âm ỉ nhạc buồn đưa tiễn ngày đi trong ánh nắng vàng nhạt sắp tắt và màn đêm sắp tỏa khắp 
bao che tạo vật trong tối âm u, lúc phương Tây trổ ánh lam hồng lam tím lam huyền, ta mới cảm nhận 
được cái bao la miên viễn của vũ trụ, sự luân chuyển không ngừng của thời gian... để ý thức thân phận cát 
bụi phù du của con người rồi tủi thương cho nhơn kiếp. Tự nhiên ta nghĩ đến sự bất lực của ta đang bó tay 
cúi đầu chấp nhận bước diễn tiến lạnh lùng vô cảm của Tạo hóa. 
 
Mỗi làn ngắm chiểu đi đợi đêm về như thế, tôi lại nhớ bài trường thi «Les Chants du Crépuscule» của thi 
hào Victor Hugo. Bài rất dài chia làm nhiều chương, ngót ngàn câu. Tôi đã thử đọc vài lần nhưng thú thiệt 
phải luôn bỏ dở bởi không hiểu hết ý nắm hết nghĩa nên dù mê thích không dám diễn dịch, Tôi chỉ trích 
đoạn tôi cảm thông vì những lời thơ đáp ứng khả năng thấm hiểu khiên tôi xúc động nên mượn ý kết vần 
chuyển sang Việt ngữ như sau: 
 
 

VICTOR HUGO 
 
SOLEILS COUCHANTS 
(extrait) 
 
Oh! contemplez le ciel! 
et dès qu'a fui le jour,  
En tout temps, en tout lieu, 
d'un ineffable amour,  
Regardez à travers ses voiles;  
Un mystère est au fond 
de leur grave beauté,  
L'hiver, 
quand ils sont noirs comme un linceul, 
l'été,  
quand la nuit les brode d'étoiles 

 
 
 

TỊCH DƯƠNG LỊM TẮT 
 
Người ơi! Hãy ngắm chiều đi 
Tịch dương lịm tắt! ''Sao'' chi chít về 
Giờ đây! Tịch mịch...bốn bề 
U tình khôn tả! "Đêm" về thướt tha 
Thân choàng bao lớp ''màn sa '' 
Mỗi màn một vẻ ''kiêu sa" rỡ ràng 
Đêm "Đông" 
Đen mịn.!…nhung tang ? 
Đêm "Hè"      
Lóng lánh tinh quang Thiên Hà 

 
Đối với người cao tuổi đời đang ở thế gần đất xa trời, khi nhìn ánh lam hồng le lói phương tây, tất bâng 
khuâng tự hỏi: ‘’Phải chăng đó là dư ảnh của nhửng hoài bảo chưa thực hiện nên hãy vấn vương? Có phải 
đó là nuối tiếc lúc tuổi về chiều, trong tâm còn nhiểu hoài bảo nhưng sức không còn, lực không đủ, thời 
gian lại cũng chẳng chịu chờ...mong gì thực hiện được những mộng ước cuối đởi ấy?’’  
 



 
Khi ánh lam hồng tan dần trong lam tím, phải chăng sắc lam tím êm ả ấy đang khe khẻ thầm thì bên tai ta 
"hãy để hồn thư thả vì đã đến thời của những khoảng khắc cần hoài niệm?" Ta lần về quá khứ, kiểm điểm 
các việc đã làm, tổng kết cái Tốt liệt kê cái Xấu...để thanh thản với lương tâm hay ân hận lỗi lầm...thành 
tâm sám hối. 
 
Khi lam tím sậm sắc chuyển sang lam huyền như nhắc ta ý thức đây là những khoảng khắc cuói đời, ta 
cần quên tất cả để chiêm nghiệm suy tư. Sau khoảng khắc đó ta sẽ ra sao? Như thế nào? Là "cát bụi ta về 
cát bụi hay "mất là thể xác còn là tinh anh"? 
 
Đã cao tuổi đời nhìn ánh tịch dương lịm tắt đây là lúc cần "triết lý"cho chính mình để an dưởng tâm linh, 
chuẩn bị ra đi lòng tự hỏi lòng liệu '’tinh anh’’của ta rồi sẽ hiện hữu mãi mãi trong thanh tịnh êm ả của cõi 
"VĨNH HẰNG" lâng lâng thoát tục không? Hay tất cả cái ta của ta lại hoàn‘’KHÔNG '', lịm đi trong cái 
‘’KHÔNG’’ bất tận, miên viễn của Vũ trụ vốn Có từ Không để rồi tất yếu cũng lại hoàn KHÔNG! 
 
 
…………….. 
 
Bạn già ơi!  
 
Nếu bạn có dịp đứng một mình giữa đồng không mông quạnh khi ánh tịch dương sụp tắt, chiều đã đi, đêm 
đã đến... tịch mịch cô liêu, bạn hãy tạm quên đi thế sự, hướng mắt nhìn vòm cao lồng lộng, bao la êm ả, vũ 
trụ thâm nghiêm, ngàn sao giăng khắp lấp lánh trong bầu trời phẵng lặng, phảng phất khí thiêng của Hư vô 
bí ẩn để... tự hỏi: «Thiên đàng có không? Cực lạc có không? Địa ngục có không? Luân hồi có không?» 
  
Trong tâm trạng hoang mang ta thử làm như Hamlet nhưng... thay vì tự hỏi "to be or not to be", ta lại hỏi ta 
"Nên hay không... ", nêu lên những câu hỏi trên đây khi ta biết chắc không một ai đang sống – nếu không 
vịn vào đức tin - thì không thể khẳng định được. Chỉ có người đã vĩnh biệt đời mới "thấu đáo tường tận" 
Nhưng từ xưa đến nay ngoại trừ các giai thoại bí ẩn về Ngoại cảm, Đồng Cốt, Cơ Bút.... có ai đã từ giã cõi 
đời lại "thực sự" trở về minh bạch khẳng định với ta "Thế giới bên kia Có hay Không"? 
  
Với tâm trạng hoài nghi, có lẽ ta nên làm theo chỉ dẫn của Pascal để nghĩ rằng "ta đang đứng trước một đố 
cuộc. "một trò" chơi "đố nhau về cái "Có" cái "Không." Ta nhập vào cuộc cá cược (le pari de Pascal) Ta nhớ 
Pascal đã khuyên ta đặt "Cược" bên Có. Theo ông làm vậy ta tất thắng. 
Tại sao? Giãn dị thôi. 
Ta sợ sa Địa ngục lại muốn lên Thiên đàng. Để đạt ý nguyện ta đã cược bên "Có", đã cược như vậy tất 
nhiên ta cố sống đời lương thiện, từ tâm bác ái, yêu thương đùm bọc, thông cảm tha thứ, vui với cái vui 
của nhau, buồn với nỗi buồn của nhau. Có đời sống bác ái hành sự với tâm tư thông cảm, quãng đại ta tất 
nên "Người " bởi ta đã sống xứng đáng với kiếp người. 
 
Với tâm hồn thanh thoát, xử thế theo đạo lý "thương người như thể thương thân", thành tâm sám hối lỗi 
lầm, cảm thông tha thứ, bao dung đạo hạnh... ứng xử như thế ta sẽ: 

 về với Chúa với Phật nếu thực sự có Thiên đàng có Cực Lạc 

 hay ít ra ta cũng nên "Người" với tâm trí thơ thới, tâm thần thanh thản vì ta đã sống trong Tình 
Thương trong Đạo Nghĩa, xứng đáng với tư cách làm "Người" dù Thiên Đàng Địa Ngục rốt cuộc chỉ 
là không! 

 
Trong khí thiêng của Đêm Trừ Tịch các bạn nghĩ sao về Cá Cược mà Pascal từng đề nghị đến nay đã cách 
mấy trăm năm rồi? 
 
 

Hạ nhật Nam-Đình hoài Tân Đại 
(Mạnh hạo Nhiên) 

 
sơn quang hốt tây lạc 
trì nguyệt tiệm công thướng 
tán phát thừa tịch lương 
khai hiên ngọa nhàn xưởng 
hà phong tống hương khí 
trúc lộ trích thanh ưởng 



dục thủ minh cầm đàn 
hận vô tri âm hưởng 
cảm thử hoài cố nhân 
trung tiêu lao mộng tưởng 

 
phỏng dỉch 
 

Đêm thanh nhớ bạn 
 
bóng chiều lịm tắt chân trời 
trăng nhô rực rỡ sáng ngời hồ tây 
đêm thanh... mái tóc gió lay 
dưới hiên, trên chiếu... nằm dài thảnh thơi 
nhụy sen, hương bốc thơm trời 
sương nương lá trúc... nhẹ rơi trong thầm! 
với tay!.. toan lấy đàn cầm 
nhưng thôi!... bởi nhớ... tri âm đi rồi 
ngẩn ngơ... trăn trở... bồi hồi 
canh khuya! liệu có gặp nơi... mộng trường? 
                        Trọng Khang - Lan Châu 

 
 
 
Châu Tiến Khương 


