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VỀ MỘT DẤU ẤN 

Dương Anh Sơn 

   Tranh: Trần Thị Nết 

 

  

  

VÀI DÒNG VỀ TẬP THƠ 

  

Đây là tập thơ ghi dấu về một thời mà chúng ta -những người trải 

qua giai đoạn này- đều có những dấu ấn của ký ức trước bao biến 

đổi lớn lao của đất nước đã tác động mạnh mẽ vào những suy nghĩ, 

vào cuộc sống lúc bấy giờ của những con người sống ở miền 

Nam..... 
  

Tập thơ mang những suy nghĩ và những cảm nghiệm của cá nhân 

tôi về thời thế, về sự đổi thay, về tình yêu và con người cùng với 

những mất mát và thương đau mà chúng ta từng trải qua.... Khi bị 

đổi ra Phú Yên dạy ở Trung Học Nguyễn Huệ thị xã Tuy Hòa, 

thầy Nguyễn Đảm và người bạn thân dạy cùng trường là anh 

Nguyễn Minh Hào nhân đọc tập thơ chưa có nhan đề nên cùng đặt 

tên cho là "DẤU ẤN". Tôi suy nghĩ đặt lại là "VỀ MỘT DẤU 

ẤN" vì chỉ là những dòng thơ ghi lại những cảm nghiệm còn lắng 

đọng trong ký ức mà thôi. 
  

Thầy Nguyễn Đảm, một cựu giáo sư toán kỳ cựu của Tuy Hòa (Cử 

nhân giáo khoa Toán ĐHKH Saigon 1958) và anh Hào có làm một 

bài thơ liên ý như sau: 
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CẢM ĐỀ " VỀ MỘT DẤU ẤN" 

Một vệt sao băng sáng rực trời, 

Huy hoàng giây phút biệt tăm hơi. 

Đời người thoáng chốc, bao thay đổi, 

Vũ trụ ngàn năm chẳng biến dời !(thầy Ng.Đảm) 

Ẩn một dấu son: bừng huệ nhãn, 

Nhân sinh vũ trụ: tượng không lời ! 

Ai bảo phù du là đại mộng ?! 

"Mây trắng ngàn năm vẫn cứ trôi"  

(Anh Ng.M.Hào) 

  

  

Anh Hào (ĐHSP Saigon, Ban Việt Hán)  đã chuyển sang thơ chữ 

Hán như sau: 

  

THỊ ẤN CẢM ĐỀ 

  

Tinh vẩn nhất quần quang thiên giác, 

Tu du hốt hiện, hựu thành vô. 

Nhân sinh nhất thuấn thao thao biến, 

Vũ trụ thiên niên tịch mịch hồ ? 

Ẩn mật dấu trung thông tuệ nhãn, 

Nhân sinh vũ trụ tượng từ vô ! 

Mang mang bào ảnh trung trường mộng, 

"Bạch vân thiên tải không du du!" 

  

Hai câu cuối anh Hào mượn ý thơ của Lý Bạch để nối ý thơ của 

thầy Đảm để kết thúc bài thơ "Cảm đề" này. 

  

VỀ MỘT DẤU ẤN 

(Ninh Hòa, Khánh Hòa 1976) 

  

"Đôi khi tôi muốn khóc, nhưng tôi cảm thấy trái 

tim mình quá đỗi khô cằn hơn sa mạc" 

(Tấu khúc đồng quê) 

("J'aurais voulu pleurer, mais je sentais mon 

coeur plus aride que le désert". André Gide dans SYMPHONIE 

PASTORALE ) 
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"Trăm năm trong cõi người ta,  

............................................... 

Mua vui cũng được một và (vài) trống canh !" 

(Nguyễn Du- Truyện Kiều) 

  

0 

 Trăm năm bao cuộc đổi dời, 

Ngàn muôn hiện tướng vẫn ngời ánh trăng. 

Trăng kia dù chỉ một vầng, 

Khi đầy, khi khuyết xoay lần thời không. 

Nhìn xa :vũ trụ mênh mông, 

Trông gần: vạn kiếp chất chồng khổ đau. 

Trăm năm đời cũng không lâu, 

Mà sao mỗi tiếng nhuốm màu tang thương ! 

Ngẫm đi nghiệm lại : vô thường, 

10 Có ta, không có nở vườn sắc không . 

Hay rồi, còn lại cõi lòng, 

Là vang vọng thuở trời hồng hóa thân ? 

Dấu xưa cũng thể trong ngần, 

Đã lâu biền biệt bụi trần khuất che ?! 

Theo người, bọt sóng mải mê, 

Đuổi theo đóm lửa ê chề tản bay. 

Ngờ đâu sương khói hoa lay, 

Ngờ đâu tỏa ngợp hương bay chập chùng . 

Đôi lần giây phút tương phùng, 

20 Xoáy sâu thăm thẳm mộng trung không cùng. 

Tỉnh say, say tỉnh mông lung, 

Dõi trăng :mù mịt một vùng sao thưa! 

Nghĩa nào biết đủ cho vừa, 

Ý nào hòa nhịp lại chừa mối riêng ! 

Trót sinh chịu nỗi oan khiên ! 

Được sinh để chứng từng phiền trược qua. 

Trong ta đếm bước giao mùa, 

28 Ngoài kia trăng bỗng khẽ đùa hoang sơ . 

  

 
  

DƯƠNG ANH SƠN 
Sài Gòn, 8/12/2013 
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1 

Sáng mai nắng mới reo ca, 

Quảy vai theo tới núi xa sương mờ. 

Lao xao lá gọi hồn thơ, 

Nằm nghe gió thổi vật vờ đồi thông. 

Êm ru cây cỏ tang bồng, 

Gửi ngàn hương nội ngát nồng trời xanh. 

Rộn ràng chim hót vây quanh, 

Thở không khí ngọc lan lành thong dong. 

Còn gì đâu nữa mà mong ! 

Buông cho tâm tưởng thả lòng bay cao. 

Lên chùa mai rụng dạt dào, 

40  Đã qua mùa cũ hư hao cội gầy. 

Bên liêu cạn chén nước đầy, 

Ngủ quên, quên hết đắng cay tuổi người. 

Tỉnh ra thấy nụ hiền tươi, 

Mời vào phương trượng trà khơi chuyện dài. 

Chân như, lẽ đạo miệt mài, 

Vẫn là tâm vật một hai cách lìa. 

Có hay đào nụ ngoài kia, 

Nhẹ nhàng khai cánh sắc chia rỡ ràng. 

Giã sư lui bước miên man, 

50  Lần ra phố chợ võ vàng ngược xuôi ! (*) 

  

  

(*) Những ngày rảnh rỗi năm 71, 72, 73 tôi thường vào trò chuyện 

với các sư tu tập trong các cốc (nhà đơn sơ bằng gỗ lợp tôn diện 

tích 2.5x 2m kê một giường gỗ tạp để các sư tịnh thất) để hỏi han 

và bàn luận những suy nghĩ về đạo Phật, về cuộc sống..... 
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2 

Trong em dòng sống không nguôi, 

Xuân tràn lướt nhẹ chở vời mộng xây. 

Hồ im đã lắng tháng ngày, 

Còn vang vọng tiếng thơ ngây nhạc lòng. 

Từ em là vạn đóa hồng, 

Là trăng sao nở, ươm vồng bao dung. 

Là cây trái ngọt vô chung, 

Là hoa cỏ dại chưa từng vẻ quen. 

Là muôn ý dậy không tên, 

60   Là con sông rộng nước lên tràn bờ ! 

Thôi em giây phút thẩn thờ, 

Và bao nhiêu nỗi ơ hờ cũng qua ! 

Tay em chắp cánh chim xa, 

Mắt màu rèm lấp phôi pha muộn phiền. 

Từ em : khói sóng Lam Điền, 

Nhả tơ, trổi khúc lạc miền đau thương. 

Trăm năm là cuộc đoạn trường, 

Khổ, vui dốc cạn vô thường hiện chân. 

Bình sa buông lưới phù vân, 

70   Biển Nam ngâm khẽ đôi vần Thanh Hiên. 

Chiều về gõ nhịp mạn thuyền, 

Ca đời mây nước ước nguyền bấy lâu! 

Chán chê lên chốn rừng sâu, 

Tắm con suối mát dãi dầu cát trong. 

Khe này, núi nọ dãy Hồng, 

Mảng say đuổi thú ruổi rong quên đời. 

Đêm về nhắp ánh trăng lơi, 
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Dở trang Bát Nhã gọi mời nghĩa chân. 

  

* Đoạn thơ trên cảm hứng từ cuộc đời của Nguyễn Du đặc biệt là giai 

đoạn lui về Lam Điền (Hà Tĩnh) ở ẩn làm "Kẻ chài ở phương Nam" 

và "Phường săn ở núi Hồng". Biệt danh "Nam Hải điếu đồ" và "Hồng 

Sơn liệp hộ" của Tố Như tiên sinh có từ đây....Đây cũng là giai đoạn 

nhiều bài thơ chất chứa tư tưởng Nguyễn Du ra đời được lấy tên là 

THANH HIÊN THI TẬP trong tập THƠ CHỮ HÁN của Tố Như. 
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Em về áo tím thanh tân, 

80 Hạnh quỳ rộ thắm tạ lần đông dung. 

Gặp nhau trong mắt ngại ngùng, 

Nhìn nhau muốn nói lại chùng mãi thôi ! 

Mai qua đồi cũ xa xôi, 

Tìm hoa mưa gửi mây trôi trả người . 

Từ con trăng vỡ về xuôi, 

Còn nguyên nỗi nhớ ngậm ngùi vàng tay. 

* * 

* 

Thương em dáng nhỏ hao gầy, 

Thương ta mài miệt đọa đầy cuộc chơi. 

Thương em xây mộng mù khơi, 

90 Thương ta cơm áo tả tơi mỏi mòn. 

* * 

* 

Vời trông rừng thẳm ngàn non, 

Vời trông hải đảo dậy hồn An Tiêm . 

Vời trông ruộng ngát mùa chiêm, 

Vời trông con nước triền miên vỗ về . 

Đôi lần tìm nhánh sông quê, 

Chừng nghe đổi khúc tái tê nát lòng ! 

Thương thân khách trọ long đong, 

Khói chiều bến lạ chờ mong giang đầu . 
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* * 

* 

Từ em : trăm ngọn sóng sầu, 

100 Cuốn trôi kiếp bạc một màu thiên thu . 

Ta đi giữa tiếng giao mùa, 

Tìm chân sáo nhỏ, nước lùa mất tăm . 

Đôi khi cũng muốn lặng câm, 

Mặc cho bèo dạt, nước vần xoay ngang ! 

Một đời nào thấy xuân sang ! 

Một đời còn đọng ngút ngàn cô liêu ! 

 

 

 DƯƠNG ANH SƠN 
Sài Gòn, 7/2014 
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Trời quen mây trắng hắt hiu, 

Ngàn câu xao xuyến mấy chiều băn khoăn. 

Mưa dài lũng thấp mờ giăng, 

110 Chảy xuôi quanh quất tháng năm nhọc nhằn ! 

* * 

* 

Về đâu, cuối mãi xa xăm ? 

Vỗ về ghềnh đá lăng tằng buốt sương ! 

Giọt treo đầu lá,giọt tuôn, 

Thảo lan lặng lẽ tỏa hương ý buồn. 

Về đâu, đâu chốn cội nguồn ? 

Theo nhau cuốn hút điên cuồng thác reo. 

Ngậm vành kết cỏ cheo leo, 

Mưa kia hoa nọ gieo neo một màu . 

Trăm năm nước chảy qua cầu, 
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120 Góc đời hoa nở rồi nhàu nhạt phai ! 

Hạt nào nhọn vỡ bi ai ? 

Đã nghe thăm thẳm hình hài thoảng không ! 

Lời nào bật tiếng tơ đồng, 

Vẫn là sương khói mấy tầng vút cao . 

Đêm mưa gõ nhịp lao xao, 

Dỗ hồn cây cỏ kiếp nao ươm mầm . 

Từ khi mây nước cát lầm, 

Gợn lay hoa động cho lần hóa thân . 

Cưu mang ngày tháng phù vân, 

130 Chờ cơn mưa lũ giây ngân rũ tàn . 

* * 

* 

Mai rồi, nắng mới trời quang, 

Vươn cành tơ liễu,điệp lan rỡ ràng ! 

Thưởng hoa say chuốc chén tàng, 

Bỗng ngùi thương nhớ ngút ngàn trời xưa ! 

  

 

  

 DƯƠNG ANH SƠN 
Sài Gòn, 8/2014 

  

5 
  

Em theo đời sống đẩy đưa, 

Bỏ con phố nhỏ bao mùa ngóng trông ! 

Xuân qua rồi lại tàn đông, 

Nơi nào hạnh ngộ vẫn mong hẹn về. 
 

* * 

* 

Từ em, cách mấy sơn khê, 

140  Cánh chim bạt gió vân vê mây ngàn. 

Hạnh quỳ khắp chốn trổ vàng, 

Nắng lên trơ trọi vẫy hàng thông im. 
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Áo xưa huyết dụ bờ nghiêng. 

Đồi này, hồ nọ vẫn in sắc hồng. 

Ngày nào rộn rã thu phong, 

Giọng ca ngây ngất, nhịp lòng tơ vương. 

 

* * 

* 

Chừ em mờ ảo khói sương, 

Chừ thôi: bặt tiếng phai hương cõi này ! 

Chừ em mê mải  cuộc say, 

150   Chừ thôi quên bẵng tháng ngày ấm êm! 

Lời nào đồng vọng tơ mềm ? 

Thoảng nghe lạc lỏng tiêu điều chim côi. 

* * 

* 

Nhớ em cười cợt mắt môi, 

Xót ta nằm khóc giữa đời thiên thu. 

Nhớ em tóc xõa hoang vu, 

Xót ta năm tháng mịt mù thương đau. 

Nhớ em tưởng đã quên lâu, 

160  Xót ta hằn vết muộn sầu xanh xao . 
 

* * 

* 

Em theo đời sống xôn xao, 

Ta nghe đời sống lao đao phận người ! 

  

  

  

 DƯƠNG ANH SƠN 
Sài Gòn, 9/2014 

6 

 Rồi thôi lòng cũng nguôi ngoai, 

Rồi ta trọn kiếp vẫn hoài niềm đau. 

Rồi em như cánh hải âu, 

Rồi ta xây tháp chất sầu đày thân. 
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Rồi em dõi bóng phù vân, 

Rồi ta cúi mặt ôm vầng trăng tan. 

Rồi em theo giấc mộng vàng, 

170    Rồi ta quay bước bỏ ngàn thông đi. 

 * * 

 * 

Đời em giữa đám kinh kỳ, 

Đời ta nương rẫy chai lì bàn tay. 

Đời em theo gió ngất ngây, 

Đời ta đứng lại :nhìn ngày tháng phai. 

Đời em cơm áo miệt mài, 

Đời ta vun gốc hoàng mai đợi chờ. 

Đời em là chuyến viễn mơ, 

Đời ta ngược chốn hoang sơ tìm mình. 

 * * 

 * 

Cũng đều làm kẻ điêu linh, 

Cũng là đuổi bắt bao hình bóng không. 

Cũng làm những kẻ lưu vong, 

Cũng mang ràng buộc chẳng mong hẹn về. 

Cũng là trăm nổi ê chề, 

Cũng làm những kẻ u mê lỡ lầm. 

 * * 

 * 

 



11 
 

Qua rồi chỉ thấy lặng câm, 

Qua rồi giây phút trầm ngâm một đời. 

Qua rồi vọng huyễn gọi mời, 

Qua rồi bao nỗi bời bời xót xa. 

Qua rồi diệu nghĩa _ không ta! 

190    Qua rồi mùa cũ ngân hà cách ngăn. 

Qua rồi hương thoảng xa xăm. 

Qua rồi,còn đó, con trăng thuở nào ! 

  

  

  

 

 DƯƠNG ANH SƠN 
Sài Gòn, 11/2014 
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 Vài năm rời chốn núi cao , 

 Về miền biển rộng bước vào cuộc chơi. 

 Quanh đây trăm tiếng gọi mời , 

 Chừng nghe bao cuộc đổi dời trong ta. 
  

 * * 

 * 

 Từng mùa dào dạt sóng xa , 

 Từng mùa mất mát theo tà huy bay . 

 Từng mùa gió lộng tầng mây , 

200    Từng mùa da diết nhớ ngày tháng xanh . 

 Từ tia nắng sớm mong manh , 

 Từ chiều mưa đẫm nặng cành thông quen. 

 Từ đêm đường phố chong đèn , 
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 Từ ngày sương tỏa giăng bên lũng đồi . 

 Từ trang sách ý xa xôi ! 

 Từ người thầy học một đời băn khoăn . 

  

 * * 

 * 

 Thương nhiều thảm cỏ thanh xuân, 

 Bạn bè dăm đứa cũng dần nhạt phai . 

 Về đây mong thấy dáng ai ! 

210    Về đây rồi cũng miệt mài cô liêu . 

 Xưa em áo đỏ yêu kiều , 

 Chừ em sắc tím tiêu điều bủa quanh. 

 Xưa em mắt sáng long lanh , 

 Chừ em hồ thẳm xây thành nếp nhăn ! 

 Xưa em là cả mùa trăng , 

 Chừ em lạc lõng cách ngăn tình mình . 

 Xưa em tóc xõa thanh bình , 

 Chừ em thả rối điêu linh giữa đời ! 

 Xưa em suối nhỏ thảnh thơi , 

220     Chừ em sóng vỗ tả tơi muôn phần! 

  

  

  

 

 DƯƠNG ANH SƠN 
Sài Gòn, 12/2014 
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  Ngày em cuộc lữ phù vân, 

Đã nghe từng tiếng phong trần mòn vai. 

Ngày em đôi mắt buồn phai, 

Ngày ta bến lạ miệt mài thân vay. 

 

 

 * * 

* 



13 
 

Xưa em mắt biếc hồ xây, 

Tia êm dịu vợi đọa đầy lòng ta. 

Sớm nào nghe thoảng giọng ca, 

Tưởng chừng con suối đã xa cội nguồn. 

Chiều nào mưa lũ ngàn tuôn, 

230   Bỗng dưng cho lại sầu vương cũ nào ! 

* * 

 * 

Thì thôi còn chút trăng sao, 

Mong chi câu hát trả vào thời không ! 

Mai theo con suối xuôi dòng, 

Chút tình ta cũng rêu rong dật dờ ! 

Em về sông vắng thờ ơ, 

Từ ly rừng thẳm giấc mơ cũng tàn. 

Thì thôi ngậm ánh trăng tan, 

Mai sau gửi mộng non ngàn xa xôi ! 

Trời xanh hạc trắng lẻ đôi, 

Khe sâu núi biếc gọi mời lưu thân ! 

240       Hoa xưa, bạch ngọc hiện chân, 

Lời xưa, nguyện sẽ tỏ ngần nghĩa thâm !  

  

 

 

 DƯƠNG ANH SƠN 
Sài Gòn, 01/2015 
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Bây giờ chỉ thích lặng câm, 

Nhìn mây trắng nổi âm thầm cũng quen. 

Sáng qua song đợi nắng lên, 

Chiều ra sông vắng chờ xem người về. 

Bao năm dậy tiếng lòng quê, 

Tre xanh, đồng lúa, bờ đê đã gần. 

Đường làng rợp bóng thành thân, 
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250    Hương cau, sen ngát, bên sân cơm chiều. 

Nội già, cháu nhỏ thương yêu, 

Gạo lưng, cà dịu chắt chiu qua ngày. 

Tựa nương nhờ cậy đôi tay, 

Mùa cho nhiều ít, miễn dày niềm vui ! 

Khổ nào từng trải nếm mùi, 

Vui nào ngắn ngủi đã lùi mãi đâu ! 

Thời gian nước chảy qua cầu, 

Vầng trăng in dấu vẫn màu thiên thâu. 

Nhiều phen mưa gió dãi dầu, 

260    Nhiều phen nghiệm thấu lẽ sâu tỏ tường. 

Mai này vui thú rẫy nương, 

Vun trồng bạch ngọc giữa vườn quanh co. 

Đời thôi hết nỗi âu lo ! 

Đời là hoa nở thơm tho tại lòng ! 

Núi cao biển rộng cũng xong, 

Nơi nào mà chẳng nơi dung thân này ! 

Trời nào mà chẳng đổi thay ! 

Trời nào mà chẳng vần xoay bao giờ ! 

Cô liêu từ thuở hoang sơ, 

270    Thắp lên ngọn đuốc viết thơ không lời ! 

 

  

 

 DƯƠNG ANH SƠN 
Sài Gòn, 02/2015 
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Phần Cuối 
  

ʘ 

  

Em về chốn cũ thảnh thơi , 

Mắt hồ lắng đọng đất trời bao dung. 

Xuống dòng sông nhỏ vẫy vùng, 

Ngồi hong nắng mới bên ghềnh đá xưa . 

Chiều qua lều cỏ nhìn mưa , 

276    Nhen mồi lửa đượm,gió đùa khói bay ! 

 

  

 

   

DƯƠNG ANH SƠN 
Ninh Hòa-Khánh Hòa 1976. 
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