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Vỗ Khắc Dũng

Kliơĩ dòng thác cách mạng 
đổ về miền Nam

T ừ một vùng rừng núi âm u, hiểm trở, một con đường đã 
được mở ra. Đó là đường hành lang chiến lược - mạch 
máu giao thông vô cùng quan trọng. Đó là tuyến đường 
để chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc 
vào chiến trường miền Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa 

xuân 1975, thống nhất đất nước.
Tôi tìm gặp hai nhân vật quan trọng trong những ngày đầu 

mở đường hành lang chiến lược Bắc - Nam trên vùng đất Nam 
Tây Nguyên này: Ông Nguyễn Xuân Khanh và ông Đinh Sỹ 
Uẩn. Ông Nguyễn Xuân Khanh nhớ lại: “Ngày ấy mới gian khổ 
làm sao! Nhưng, nếu không mở được con đường này thì chắc 
chắp cách mạng miền Nam gặp không ít khó khăn. Và thế là 
chúng tôi quyết tâm. Vì, như một nhận định trước đây, ai nắm 
được Tây Nguyên thì người đó thắng trong cuộc chiến tranh 
này!”. Còn ông Đinh Sỹ uẩn  thì nói: “Thực tế  đã chứng minh 
rằng đường hành lang chiến lược chiếm giữ một vai trò to lớn 
trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. ở  Tây Nguyên 
nói chung và Tuyên Đức - Lâm Đồng nói riêng, trong giai đoạn 
này (cuối những năm 50 và đầu những năm 60), tuyến hành lang 
chiến lược đã góp phần không nhỏ vào việc đưa cách mạng miền 
Nam lớn mạnh, đủ sức đương đầu với thế lực thù địch”.

Trước năm 1961, đường hành lang Bắc Tây Nguyên nối với
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cực Nam đã được xoi nhưng nó lại đi qua một hệ thống đồn bốt 
dày đặc, đi qua những khu trù mật và dinh điền vốn là hệ thống 
phòng thủ từ xa của bọn giặc nên không tiện cho ta trong việc 
chuyển quân, chuyển vũ khí, tài liệu... Đồng chí Bùi San đại diện 
Khu ủy vào Tây Nguyên chỉ đạo việc mở đường. Từ phía Quảng 
Đức, 13 cán bộ và chiến sỹ trong đội công tác của Liên Tỉnh ủy 
4 (Gia Lai, Công Tum, Đắc Lắc và Quảng Đức) vượt sông Đạ 
Rmăng vũ trang tuyên truyền vào các buôn Păng Tanh, Rnoi, 
Ròn, Krong Phe, Phiti Rbút, từ đó tiếp tục phát triển ra các buôn 
ở phía tây huyện Đức Trọng. Cuối tháng 3.1961, đường hành 
lang trên địa bàn Đức Trọng nối với B5 và B7 đã thông suốt, và 
đã hình thành 5 trạm giao liên cùng một kho chứa hàng trên tuyến 
dường này.

Từ đây, ta tiếp tục mở phong trào xuống vùng Phi Liêng, Ba 
Ran, Păng Đơng, Păng Xim, Pi Á đến Rô Men và Păng Tinh 
Đờng. Trước đó, cuối năm 1959, Liên Tỉnh ủy 3 tổ chức hai đội 
vũ trang tuyên truyền từ căn cứ Ninh Thuận có nhiệm vụ mở 
đường, xây dựng tuyến hành lang từ cực Nam Trung Bộ lên Tây 
Nguyên qua hướng đông bắc và đông nam Đà Lạt do đồng chí 
Đinh Sỹ Uẩn phụ trách. Ngày 25.4.1961, đội công tác của đồng 
chí Năm Khanh (Nguyễn Xuân Khanh) mở tuyến từ tây Đức 
Trọng xuống vùng Rô Men, Păng Ting Đờng đã bắt được liên 
lạc với đội của đồng chí Đinh Sỹ uẩn  từ phía Ninh Thuận lên. 
Ngoài ra, từ trên tuyến hành lang chiến lược Bắc - Nam đi Đinh 
Xiết, Xa Nia vào đến Bù Cháp để nối với chiến khu Đ, trên địa 
bàn Lâm Đồng còn “mọc” ra các nhánh đến các K và phân ban 
T14 với những tổ giao liên làm nhiệm vụ liên lạc về tỉnh và 
xuống các đội công tác. Như vậy, từ 1960 -1962, trên địa bàn 
hai tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng (cũ) đã hình thành hai đường 
hành lang chiến lược Bắc - Nam (một đường từ Quảng Đức vào 
Lâm Đồng nối với chiến khu Đ và một đường từ nam Đắc Lắc 
qua Tuyên Đức vào Lâm Đồng), đường hành lang về Ninh Thuận 
và Bình Thuận, và hàng chục tuyến hành lang nội tỉnh.
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Ông Năm Khanh bồi hồi nhớ lại: “Với tôi nói riêng và với 
toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên tuyến hành lang ở 
nam Tây Nguyên lúc đó, ngày 25.3.1961 là ngày không thể nào 
quên được!”. Thật vậy! Đó là ngày diễn ra một sự kiện có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng: Đường hành lang chiến lược Nam Tây 
Nguyên đã thông suốt. Chuyến đón trực đầu tiên được thực hiện. 
Chuyến đi này gồm một đại đội và một sô" hàng chiến lược từ 
B5 (Đắc Lắc) đã vượt sông Krông Knô, vượt qua các trạm đến 
B7 an toàn tuyệt đối. Từ đó, hàng trăm chuyến đưa đón cán bộ, 
chiến sĩ, hàng hóa, tài liệu, thư từ... đã diễn ra trên tuyến hành 
lang này. Trong số đó có những cán bộ cấp cao có vai trồ không 
nhỏ trong việc quyết định thắng lợi của cách mạng miền Nam 
như các đồng chí Võ Chí Công, Trần Lương (Trần Nam Trung), 
luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Trương Chí Cương, Trần Lê, Bùi San, 
Nguyễn Minh Châu, Đồng Văn cống... Cũng trên các tuyến 
đường bí mật này, giữa tháng 6.1961, đồng chí Nguyễn Xuân 
Du đã được các đồng chí Hà Huy Do, K’Brẻo và K’Thét đưa từ 
phía nam đường 20 lên vùng căn cứ phía bắc để bắt liên lạc với 
các đội công tác từ Quảng Đức phát triển xuống, chuẩn bị các 
điều kiện để thành lập Ban cán sự B7 - tiền thân của Tỉnh ủy 
Lâm Đồng sau này.

“Mở được đường đã khó, giữ được bí mật, an toàn trên tất cả 
các tuyến đường lại càng khó” - ông Đinh Sỹ uẩn  nói. Trên các 
tuyến hành lang, không phải lúc nào cũng được suôn sẻ trong 
các chuyến đưa đón khách và hàng. Ớ đó đòi hỏi rất cao sự mưu 
trí, dũng cảm, linh hoạt của từng cán bộ, chiến sĩ hành lang. Ví 
như, những lúc vượt qua đường 20, đường 8, các chiến sĩ giao 
liên phải liên tục theo dõi để nắm được quy luật hoạt động của 
địch, lợi dụng sự sơ hở của địch để đưa quân, đưa hàng chiến 
lược qua đường. Ông Đinh Sỹ uẩn  kể lại: “Trần Ngữ là một cán 
bộ hành lang rất mưu trí. Anh có tài cắt đường (cắt rừng) khó có 
ai có được. Với tài cắt đường của mình, khi bị đích phục, Trần 
Ngữ tìm mọi cách đê đưa đoàn về bằng con đường khác một cách
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an toàn, bí mật và bất ngờ nhất. Trần Ngữ là con người của công 
việc: v ề  đến trạm là anh lao ra rẫy để sản xuất lương thực - lương 
thực lúc bấy giờ có ý nghĩa vô cùng quan trọng!

Khi tôi hỏi về những kỷ niệm trong những ngày đầu mở đường 
hành lang chiến lược Bắc - Nam, ông Năm Khanh nhớ lại: “Lúc 
đưa đồng chí Võ Chí Công đi qua con đường này để về Trung 
ương cục một cách an toàn, đồng chí ấy đã tâm sự một số vấn 
đề. Tôi không nhớ nguyên văn, đại ý đồng chí đã nói: Mở được 
con đường này là vĩ đại lắm. Mở được nó là nhờ vào dân. Nhân 
dân các dân tộc Tây Nguyên tốt quá. Ta dựa được vào dân như 
thế này dứt khoát là thắng Mỹ.

Và ông đã kể cho tôi nghe về những ngày đầu mở đường vô 
cùng gian khó ấy: Những năm đầu 60, hệ thông chính quyền 
ngụy tuy đã vươn tới các buôn làng nhưng mới chỉ là hình thức. 
Lúc ấy, trong các buôn làng Nam Tây Nguyên về cơ bản là 
những “vùng trắng” - cách mạng chưa thâm nhập nhiều, nhưng 
đồng thời hệ thống chính quyền của địch chỉ là hình thức. Do 
vậy, đồng bào còn quá xa lạ với các khái niệm “cộng sản”, 
“chiến sĩ giải phóng”, “cách m ạng”... Thế nhưng lạ thay, với 
cụm từ “anh bộ đội Cụ H ồ” thì ai cũng cảm thấy thân thiết, gần 
gũi. “Bọn tôi từ Đắc Lắc sang Tuyên Đức - ông Năm Khanh 
kể, vào các buôn làng, mọi người đều chạy tán loạn, nhất là phụ 
nữ. Chỉ có người già là dè dặt đứng lại tiếp chuyện. Anh hỏi vì 
sao phụ nữ bỏ chạy ư? Phụ nữ người thiểu sô" lúc bây giờ đều 
cởi trần, chỉ mặc khố. Họ nghe địch tuyên truyền rằng cộng sản 
là những người chuyên hãm hiếp phụ nữ, xong, lấy kìm rút móng 
tay, móng chân của họ. Do vậy, chúng tôi phải nói với người 
già rằng: “Không! Chúng con là bộ đội Cụ Hồ! Chúng con về 
đây để giải phóng Tây Nguyên, trả Tây Nguyên cho đồng bào 
mình. Chúng con là người Kinh. Mà, Kinh với Thượng là một! ”. 
Người già dần nghe ra. Và chúng tôi thực hiện ba cùng: Cùng 
ăn, cùng ở, cùng làm. Dần dần, họ tin tưởng ở chúng tôi. có người 
đã hỏi: “Bác Hồ ở miền Bắc có khỏe không? Khi nào thì Bác
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Hồ vào đây giải phóng Tây Nguyên?”. Chúng tôi trả lời: “Bác 
Hồ vẫn khỏe. Vì nhiều việc quá, Bác chưa vào đây được, chỉ cử 
bộ đội vào đây giải phóng Tây Nguyên! ”. Và thế là họ tin ở bộ 
đội Cụ Hồ. Rồi ông kể tiếp: “Có lần đưa một đoàn bộ đội đi 
qua đường dây nhưng các trạm đều cạn lương thực. Thế là hàng 
trăm gùi lúa được huy động. Rồi nữa, bộ đội chuyển vũ khí qua 
sông, không có thuyền (độc mộc) to. Thế là bà con xúm lại chặt 
gỗ làm thuyền.

“Không có dân, đường dây sẽ vỡ, cách mạng không thể thành 
công!” - ông Đinh Sỹ uẩn  khẳng định. Trong câu chuyện của 
hai vị cách mạng lão thành này, hình ảnh một người phụ nữ dân 
tộc thiểu sô" ở Păng Tang tên là Heng đã hiện ra rất đẹp: chị là 
người đầu tiên ở Păng Tang được anh em đường dây bắt liên 
lạc và xây dựng thành một cơ sở rất đáng tin cậy. Chị đã giúp 
đội công tác mở phong trào xuống Đức Trọng. Khi hành lang đi 
qua, chị là người động viên anh em thanh niên trong làng thoát 
ly ra phụ trách hành lang. Bộ đội qua trạm thiếu lương thực, chị 
đã huy động hàng trăm ký gạo để ủng hộ anh em. Đích thân chị 
là người nhiều lần lo cơm nước cho bộ đội khi đến trạm. Có 
trường hợp anh em bị hy sinh thì chị vừa động viên gia đình và 
vừa tổ chức chôn cất. Mặc dầu không phải là giao bưu nhưng 
chị đã từng cắt đường và cùng chồng dẫn đoàn đi một cách an 
toàn, v ề  sau, chị thoát ly và là cán bộ phụ nữ của huyện Đức 
Trọng. Hiện nay chị Heng đang sống tại xã Rô Men, huyện Lâm 
Hà.

Trước khi chia tay, ông Năm Khanh lại một lần nữa lưu ý tôi: 
“Trong việc mở đường hành lang chiến lược, vai trò của nhân 
dân, nhất là nhân dân các dân tộc thiểu sô" Tây Nguyên, là rất 
lớn. Cái gốc của vân đề là nhân dân. Không có nhân dân, đường 
dây không thể tồn tạ i”.
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T371, những điều chưa nói hết

T ôi tìm đến một quầy điện thoại công cộng ở gần lối đi 
vào chợ Đà Lạt để gặp người Trạm trưởng T371 ngày 
nào. Tôi mời anh đi uống cà phê nhưng ngặt nỗi là 
không có ai trông điện thoại. Anh bảo: “Thông cảrn! 
Anh em ta ngồi tạm bên vệ đường này để trao đổi, nhé!”. Âm 

ào tiếng xe và tiếng người. Thỉnh thoảng anh lại nhấn số để “nối 
mạch” cho khách hàng của mình. Tôi để ý tới một cô gái chừng 
trên hai mươi tuổi: Cô vô tư cầm ống nghe và thoải mái nói cười 
bằng đôi môi khá rực rỡ. Những đồng tiền gọi là cước phí đàm 
thoại lạnh lùng đến khó chịu từ nơi khách hàng trao cho anh - 
ông... chủ! Câu chuyện giữa chúng tôi thường hay bị ngắt quãng 
vì những cú điện thoại. Nhưng không sao, trong câu chuyện đó, 
tôi nhận ra vẫn còn không ít điều chưa nói hết về một trạm giao 
bưu ngày ấy mà anh là Trạm trưởng Trạm giao bưu T371.

Anh Nguyễn Hữu Hào - Trạm trưởng Trạm giao bưu T371 - vào 
đề bằng một câu nói nghe có vẻ rất kinh điển: “Có gì đâu! Chuyện 
chiến tranh ấy mà!”. Tôi chớp lấy cơ hội: “Thì tôi cũng chỉ muốn 
nghe chuyện thời chiến tranh của T371 mà thôi”. Và anh kể...

Khoảng đầu năm 1966, tại khu vực Suối Cất, Đà Lạt, Trạm 
giao bưu T371 của Thị ủy Đà Lạt được chính thức thành lập. Gọi 
là một trạm và có địa bàn hoạt động khá rộng nhưng biên chế 
lúc đầu của T371 chỉ có 3 người do đồng chí Nguyễn Đức Ba 
làm Trạm trưởng. Mãi đến tháng 4.1967, Thị ủy Đà Lạt mới tăng 
cường cho Trạm 3 đồng chí là Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu
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Đằng và Chế Thanh Tùng. “Lúc bấy giờ tôi là Trạm phó - anh 
Hào kể lại - Đến 1972, cấp trên điều anh Ba về Ban Hành lang 
tỉnh Tuyên Đức. Tôi lên làm Trạm trưởng từ đó cho tới ngày 
giải phóng”. Anh Hào kể về T371 cho tôi nghe khá dài. Nhờ 
thế cho nên tôi phần nào hình dung được đó là mạch máu thông 
tin liên lạc không.thể thiếu được của Thị ủy Đà Lạt lúc bấy giờ.

T371 có nhiệm vụ nối liên lạc từ Thị ủy về Trạm giao bưu tỉnh 
và ngược lại, nối với T372 (khu Tam giác); đồng thời nối với các 
đơn vị phía dưới và với các đội công tác như đội công tác Tây Bắc, 
hướng Nam thị, hướng Quang Trung, Quảng Hiệp, Định An... Địa 
hình hoạt động của T371 lúc bây giờ khá phức tạp: rừng già, núi 
non hiểm trỏ, quân số lúc cao nhất không đến năm người! Trong 
khi đó, trung bình 3 ngày là Trạm có một phiên trực, lại luôn là tiền 
tiêu của Thị ủy và là “tọa độ” của kẻ địch. Đó là chưa kể chuyện 
chạy thư hỏa tốc, đưa cán bộ theo lệnh của cấp trên...

Anh Hào kể cho tôi nghe: “Chỉ từng ấy năm nhưng Trạm của 
chúng tôi hy sinh đến những sáu đồng chí. Đó là các anh Vạn, 
Hy, Hiền, Chương, Thọ và Hồng. Có đồng chí trước lúc đi công 
tác, biết mình có thể không trở về được, đã nói với anh em ở 
nhà về chỗ cất giấu ba lô, tài liệu của mình nhằm phòng khi bất 
trắc. Tội lắm...”. Chuyện trong chiến tranh của T371 khó kể hết 
ra đây, tuy nhiên không thể không kể hai câu chuyện này...

Đó là một ngày của năm 1973. Một đoàn cán bộ của Thị ủy gồm 
9 người cùng với 2 cán bộ của T371 về công tác tại Định An. Màn 
đêm buông xuống khá nhanh. Sương giăng khắp nẻo rừng thông. 
Tứ bề yên vắng. Đoàn người khởi hành. Hai cán bộ giao bưu của 
T371 đi trước dẫn đường. Năm phút, rồi mười phút. Thời gian theo 
tính toán rất đảm bảo. sắp đến “cơ sở” của ta ở Định An.

Đã nhìn thấy mật hiệu. Người của ta ở cơ sở đang đón. Mọi 
công việc được tiến hành một cách suôn sẻ. Thời gian trùng khớp 
với dự tính. Đã đến giờ trở lại Thị. Đoàn người quay về theo 
hướng đã đến. Đêm vẫn dày như bưng. Chỉ thảng hoặc một cơn 
gió nhẹ trườn qua. Và vẫn lặng lẽ hai cán bộ của T371 đi trước
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dẫn đường. Bất ngờ một trái mìn nổ. Không! Không chỉ nổ một 
trái mà nhiều, rất nhiều! Thì ra địch đã phát hiện lối đi của ta, 
nên chúng đã cài mìn. Chín đồng chí hy sinh. Trong đó có hai 
người là cán bộ của Trạm giao bưu T371 là Chương và Hồng.

Và còn một câu chuyện này nữa: Sau năm 1966, T371 nhận 
một cán bộ tên là Nguyễn Văn Vạn. Chỉ thỉnh thoảng anh em 
trong Trạm mới nghe Vạn kể rằng: “Quê mình ở Bình Định. Nhà 
nghèo lắm, nên mình mới vào Trại Hầm (Đà Lạt) chăn bò thuê. 
Và một hôm mình đã gặp cách mạng...”. Câu chuyện giữa tôi 
và anh Nguyễn Hữu Hào lại bị ngắt quãng bởi một cú điện thoại. 
Lại là cô gái ấy! Cô gái vẫn vô tư cầm ống nghe...

Nhân số cho cô gái xong, anh Hào trở lại câu chuyện: “Vạn 
hy sinh trong chuyến công tác cùng đi với tôi. Đến tận bây giờ 
vẫn chưa làm được thủ tục báo tử. Bởi một lẽ đơn giản là không 
ai biết được tông tích của anh ấy!”. Ngày đó, nhằm đảm bảo 
cho hoạt động, nguyên tắc được đưa ra là không ai được... biết 
nhiều về nhau! Cũng như vậy, anh Hào chỉ biết về người đồng 
đội của mình là Nguyễn Văn Vạn chỉ có thế.

Hôm đó, hai anh Vạn và Hào nhận nhiệm vụ chuyển một số 
công văn, tài liệu và đưa một đoàn cán bộ về Trạm T372. Xong 
nhiệm vụ, hai anh em trên đường trở về thì bất ngờ gặp sự cố: 
Đêm, hai người ngủ lại ở đồi Đá Vũ Linh (nay là Núi Voi, Đà 
Lạt). Sáng sơm, hai người băng qua đồi Bù để về Thị ủy. Giữa 
rừng gặp một nhóm “giải phóng quân”, khoảng một trung đội. 
Bất ngờ nhóm “giải phóng quân” giương nòng súng về phía hai 
người. Vạn và Hào đổ người xuống vực. Những tiếng nổ xé tan 
bầu trời yên tĩnh buổi sớm mai. Gặp biệt kích rồi! Ánh mắt của 
hai người nhìn nhau nhằm xác định đối phương. Anh Vạn hy sinh.

“Khi thoát thân tìm đường về đến Trạm, tôi thông báo ngay với 
anh em - anh Nguyễn Hữu Hào tiếp tục câu chuyện - Trở lại đồi 
Bù, bọn tôi tìm xác của Vạn để chôn cất. Mãi đến đầu năm 1999 
vừa rồi chúng tôi mới đưa được hài cốt của Vạn về Nghĩa trang liệt 
sĩ. Ai là thân nhân của anh ấy, đến giờ cũng chưa ai biết được. Và,
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chưa chắc gì người thân của anh Vạn biết được rằng Vạn đã theo 
cách mạng và đã hy sinh”.

Cô gái lại quay trở lại gọi điện thoại và để rồi móc ví lấy ra 
những đồng tiền lạnh lùng. Câu chuyện giữa tôi và anh Nguyễn 
Hữu Hào lại bị ngắt quãng...

Với tay xắn ống quần, anh Hào chỉ vào vết thương: “ T371 
có đến sáu người hy sinh. Ba người còn lại thì cả ba đều đang 
hưởng chế độ thương binh. Có lần... chuyện lâu rồi, nhưng mà 
vui miệng thì cứ kể cho anh nghe...”. Chuyện là thế này...

Theo lời anh Hào, T371 là cánh cửa để bước vào Thị ủy Đà 
Lạt. Địch muốn tấn công Thị ủy thì trước tiên phải đánh vào 
T371. Bởi thế, Trạm giao bưu T371 bị tập kích là chuyện thường 
xuyên. “Nhưng có một lần... - người Trạm trưởng giao bưu T371 
ấy trầm ngâm -  hôm đó, Trạm chỉ còn lại hai người. Địch vào 
và bất ngờ nổ súng. Tôi và đồng chí Hiền, hai người còn lại ở 
Trạm, chỉ kịp vơ lấy bó tài liệu rồi... biến! Còn hai khẩu súng 
của hai anh em thì chịu, không kịp lấy mang theo. Và bởi vậy, 
chúng tôi bị kỷ luật! Chiến trường m à!”.

Tôi hỏi: “Nhưng thành tích của T371 là không nhỏ?”.
Anh Hào cười: “Tất nhiên rồi. Nhưng chuyện cũng đã quá lâu! ”. 

Tôi gặng mãi, anh Hào mới nhớ lại: “Khoảng năm 1972, tỉnh có đặt 
vấn đề với Thị ủy nên tặng thưởng Huân chương hạng hai cho T371. 
Nhưng mãi đến ngày giải phóng vẫn chưa thực hiện được”. Tôi hỏi: 
“Năm ấy ít nhất có một cuộc họp? Và cho đến lúc này, ai là người 
còn sống? ”. Người Trạm trưởng nhíu mày: “Hôm đó anh Ngọc là người 
chủ trì cuộc họp. Lúc ấy, anh Ngọc là úy viên Ban Hành lang Khu 6. 
Anh Ngọc hy sinh năm 1974. À, tôi còn nhớ ra nữa đây rồi: Cùng dự 
họp còn có anh Lê Thành Dững - Thị ủy viên phụ trách T371. Sau
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Mũi nhọn ngay trong lòng địch
A  Ị gày ấy, ngay trong lòng địch, Thị ủy Đà Lạt từng tổ chức
■  một đường dây liên lạc làm thất điên bát đảo kẻ thù.
■  Đường dây liên lạc ấy duy trì nó khó, vận hành để nó

^ ■ hoạt động hiệu quả càng khó hơn.
Sau năm 1954, cùng vđi cả miền Nam, phần đông cán bộ của 

ta ở Đà Lạt, Lâm Đồng tập kết ra miền Bắc. Nhằm duy trì hoạt 
động của tuyến liên lạc nội thành Đà Lạt, khu Lê đã cử một đoàn 
cán bộ khoảng mười đồng chí bí mật lên địa bàn này hoạt động. 
Trong nội thành, thời gian này, phần lớn cán bộ của ta bị địch 
bắt và bị hy sinh, nhiều cơ sở bị tan vỡ. Mãi đến năm 1959, tổ 
chức mới điều một số cán bộ lên Đà Lạt hoạt động như đồng 
chí Ba Dư (Lê Văn Phận), chị c ả  (Trần Thị Khả).... Đây là những 
cán bộ hoạt động bât hợp pháp ngay trong lòng địch. Để đảm 
bảo an toàn cho những đồng chí này, một số giao liên bí mật 
của ta đã được hình thành.

Tuyến giao liên bí mật này hoạt động ngay trong lòng địch. 
Những cán bộ trong đường dây liên lạc nội ô Đà Lạt có nhiệm 
vụ chuyển mệnh lệnh, công văn, giấy tờ, dẫn cán bộ từ căn cứ 
vào nội ô và ngược lại, công việc muôn vàn khó khăn, bao nhiêu 
hy sinh, mất mát. Những cái tên như Phan Thị Gần, chị Sáu Muối, 
chị Nhiều... trong tuyến giao liên Đà Lạt những năm ấy ở Đà 
Lạt không ai không biết.

Chúng tôi tìm gặp ông Vũ Linh, nguyên Thường vụ Thị ủy 
Đà Lạt ngày đó. Ỏng nói: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ của
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chúng ta quả là ác liệt. Mỗi thời kỳ, mỗi nơi có những ác liệt 
riêng. Địa bàn Đà Lạt không kém phần ác liệt và tuyến giao 
liên Đà Lạt ngày ấy không ai cho rằng không có điều đáng để 
nói. Thậm chí, ở tuyến giao liên đó có không ít vấn đề mà ngay 
trong lúc này chúng ta cần xem xét một cách nghiêm túc để kịp 
thời có những biện pháp trong thực hiện các chính sách xã hội 
cho các đối tượng”. Và ông kể cho chúng tôi nghe về tấm gương 
của chị Nguyễn Thị Sang, tức chị Sáu Muối...

Từ 1964 đến sau Mậu Thân, tuyến giao liên Đà Lạt do chị 
Sáu Muôi đảm trách là chính. Chị Sáu Muối có nhiệm vụ chuyển 
công văn, thư từ... từ hộp thư chợ Đà Lạt đến các cơ sở của ta ở 
vùng ven và trong căn cứ. Trong những tháng ngày này, chị Sáu 
Muối đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành 
nhiệm vụ và đã tỏ ra rất gan dạ, mưu trí qua mặt kẻ thù. Nhưng, 
những “chuyến đi ” của chị lâu dần khiến kẻ địch nghi ngờ, chúng 
phát hiện và chị bị bắt giam.

Mặc cho kẻ địch tra tân vô cùng dã man, chị Sáu Muối vẫn 
một lòng trung thành, cơ sở của ta không bị lộ. Đòn tra tấn của 
địch ngày càng thêm phần tàn bạo. Đến khi biết chị không thể 
sông được nữa, bọn địch thả chị ra. Chị Sáu Muối đã chết ngay 
ngày hôm sau đó.

Chị Sáu Muối đã được công nhận liệt sỹ. Con cháu của chị 
hiện đang được sống trong một ngôi nhà tình nghĩa trên đường 
Lê Hồng Phong (Đà Lạt). Câu chuyện về tuyến giao liên Đà 
Lạt trong thời kỳ chống Mỹ chưa hết. Trong những năm tháng 
đó, cán bộ đường dây của Đà Lạt không những thừa dũng khí 
để vượt qua những khó khăn thử thách mà còn tỏ ra rất gan dạ, 
mưu trí để đối phó với kẻ địch; và đặc biệt là trong câu chuyện 
này còn có một nhân vật tên là Đinh Văn Đệ.

Đinh Văn Đệ là trung tá Tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức thì đã 
rõ, nhưng vẫn còn có một Đinh Văn Đệ khác! Năm ấy, Tỉnh 
trưởng tỉnh Tuyên Đức Đinh Văn Đệ ra ứng cử dân biểu của chính 
quyền Sài Gòn. Đại tá ngụy Nguyễn Hợp Đoàn lúc bấy giờ tìm
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mọi cách “hạ b ệ” Đinh Văn Đệ. v ề  phía ta, cấp trên điện về 
cho Thị ủy Đà Lạt: Đinh Văn Đệ tuy là ác ôn nhưng là kẻ ít ác 
ôn hơn so với những tên ác ôn khác. Do vậy, Thị ủy phải chỉ 
đạo cho các tầng lớp nhân dân ủng hộ “tên ác ôn” Đinh Văn 
Đệ!

“Tôi cũng chỉ biết đến đó - ông Vũ Linh tiếp tục câu chuyện. 
Có lệnh của cấp trên về, Thị ủy chỉ đạo cho giao liên gấp gáp 
chuyển đến các đầu mối và các hệ trong nội ô Đà Lạt”. Và thế 
là các tuyến cơ sở của ta cứ thế mà thực hiện. Sau đó, Đinh Văn 
Đệ đắc cử. Để Đinh Văn Đệ đắc cử, công lao có một phần đóng 
góp của các nhà sư Thích Thanh Phương, Thích Từ Mãn, ni cô 
Quảng Nhẫn, cô Tâm... Ngày đó chúng ta có nhiều người quá 
tốt. Họ dám hy sinh tất cả. Truy đến nguồn cội của những người 
giúp Đinh Văn Đệ trúng cử dân biểu theo sự điều hành của đường 
dây của ta thì gia đình họ đều là gia đình cách mạng cả. Còn vì 
sao cấp trên lệnh cho Thị ủy Đà Lạt chỉ đạo bằng mọi cách làm 
cho trung tá Tỉnh trưởng Tuyên Đức Đinh Văn Đệ trúng cử dân 
biểu chính quyền Sài Gòn? Thì ra, “tên ác ôn vừa vừa” ấy lại là 
người của ta!”. Sau ngày miền Nam giải phóng, báo chí cách 
mạng đã công khai ông là tình báo chiến lược của ta hoạt động 
trong Hạ nghị viện của chế độ Sài Gòn.

“Người ta bảo: Thứ nhất, bộ đội. Thứ nhì, hành lang. Điều 
đó quả không sai! Vì với cán bộ hành lang, dũng cảm thôi không 
thì chưa đủ mà còn cần sự mtíu trí, nhanh nhạy trong xử lý các 
tình huống” - Ông Vũ Linh kể tiếp: Chị Phan Thị Hường, cán 
bộ hành lang của đường giao liên Thị ủy Đà Lạt ngày ấy là một 
người như thế: Rất quả cảm và mưu trí; và chuyện đáng nhớ 
nhiều là trong một chuyến chuyển công văn từ nội thành ra cứ, 
chị đã qua mắt được kẻ địch một cách vô cùng... ngoạn mục!

Chuyện thế này: Sau khi cất giâu tài liệu trong người, chị 
Hường đón chiếc xe đò từ Đà Lạt về Trại Mát. Tại Trại Mát, 
địch đặt một trạm kiểm soát khá “nghiêm”. Bước lên xe, chị 
Hường chọn chỗ ngồi sát bên tay sỹ quan ngụy. “Xấp tài liệu
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trong người bằng mọi cách không thể để lọt vào tay kẻ địch! ” -  
chị Hường tự nhủ với mình. Nhưng trạm kiểm soát của địch ở 
Trại Mát từng được mệnh danh là “Trạm ác ôn”. Làm sao bây 
giờ? Ngồi trên xe, tên sỹ quan ngụy tỏ ra khá... hào hoa. Bên 
cạnh là một phụ nữ “quý phái” nên hắn không thể không bắt 
chuyện. Câu chuyện của hai người vừa đủ để “quen biết nhau” 
thì chiếc xe cũng vừa đến trạm kiểm soát Trại Mát. Bỗng chị 
Hường buồn nôn rồi ngã vào lòng tên sỹ quan và... thiếp đi. Hắn 
vội vàng tìm mượn những người trên xe hộp dầu gió. Đúng vào 
lúc này, chiếc xe cũng xịch đỗ ngay trước trạm kiểm soát Trại 
Mát. Mấy tên quân cảnh và cảnh sát ngụy nhảy lên xe. Chúng 
sục sạo khắp nơi. Chỉ trừ một nơi: Vị sỹ quan quân đội Sài Gòn 
và... hôn thê của anh ta(!).

Bó tài liệu trong người vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc xe tiếp 
tục chuyển bánh. Chị Hường nói nhỏ vào tai tên sỹ quan ngụy: 
“Em đã dơ mệt rồi”! Chiếc xe đi xa qua khỏi “trạm tử thần”. 
Họ chia tay nhau. Còn người mặc áo lính ngụy không quên một 
lời hẹn với một cô gái “quý tộc” vừa mới được làm quen. Họ 
mỗi người mỗi ngả. Chị Hường thở phào và mất hút về phía rừng 
xanh.

Câu chuyện còn dài. Người cán bộ cách mạng lão thành ấy 
dường như không hề muốn châm dứt. Tôi tin rằng tôi sẽ có một 
dịp khác được tiếp tục ghi lại những câu chuyện về những chiến 
sĩ giao liên quả cảm của Thị ủy Đà Lạt trong thời kỳ chống Mỹ.

21



I f  Ịfinit í'ho bạc đầu. Ấ í t ư ề i í Ị  ễ i t í ì

Về Vũng Rô tiếp cận 
tàu hải quân không sô'

Doàn người lặng lẽ, bí mật xuyên rừng nhiều ngày đêm 
liền. Hành trình của họ xuyên rừng từ Tuyên Đức (cũ) 
về Vũng Rô (Phú Yên), c ả  đoàn dân công không ai biết 
rằng mình đã tải vũ khí được chuyển từ miền Bắc gửi 
vào trên con tàu Hải quân không số lịch sử. Chỉ đến khi “Sự 

kiện Vũng Rô” được báo chí làm rùm beng thì họ mới... vỡ lẽ!
Bấy giờ lắ cuối năm 1964. Lãnh đạo Khu 6 điện báo cho Ban 

Cán sự Tuyên Đức: Chuẩn bị một đoàn dân công về Vũng Rô 
nhận vũ khí! Cụ Chế Đặng (lúc bấy giờ là ủy  viên Thường trực 
Ban Cán sự) nhớ lại: “Sau khi giải.tán Tỉnh ủy Tuyên Đức, Ban 
cán sự được thành lập. Đà Lạt - Tuyên Đức trong giai đoạn này 
gặp rất nhiều khó khăn do sự đánh phá liên tục của địch. Cơ 
quan tỉnh phải chuyển từ Đầm Ròn - Kon Đú xuống vùng A (tức 
là vùng Đồng Mang - Đăng Ksi) để tạo thế liên hoàn với vùng 
tây Bác Ái, gần với Đà Lạt hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc mở phong trào ở mảng đường 11 (Xuân Trường - Xuân Thọ 
- Thái Phiên). Vũ khí lúc đó hầu như không có gì. Được trên 
điện cho biết về Phú Yên nhận vũ khí, tôi, anh Nguyễn Lâm -  
Phó Bí thư và anh Huỳnh Minh Nhựt -  Bí thư, rất mừng. Nhưng 
do bí mật quân sự nên chúng tôi chỉ biết đó là vũ khí chứ không 
rõ là vũ khí có từ đâu. Mãi đến sau này mới đoán rằng đó là vũ 
khí của tàu Hải quân không số bí mật chuyển từ miền Bắc vào! ”.
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Cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, phong trào cách mạng 
miền Nam dâng cao. Địch ở nhiều nơi có xu hướng co cụm lại. 
Cấp trên chỉ đạo: Các tỉnh lân cận có trách nhiệm chi viện cho 
Đắc Lắc mở chiến dịch giải phóng huyện Thuần Mần. Trong 
đó, Phú Yên phải vừa làm nhiệm vụ tiếp tục phá số ấp chiến 
lược còn lại trong tỉnh, vừa làm nhiệm vụ cất giẩu vũ khí để phân 
phát cho các địa phương. Nhưng vũ khí ở đâu? Cấp trên đã có 
kế hoạch: Vũ khí từ miền Bắc được bí mật chuyển vào bằng 
đường biển, điểm tập kết là Vũng Rô, sau đó được mang lên 
rừng cất giấu để trang bị kịp thời cho các địa phương. Ở Phú Yên, 
theo chỉ đạo của Khu ủy 5, Hội đồng chi viện tiền phương từ 
khu đến tỉnh đã được thành lập. Trong Hội đồng có thành viên 
của Ban giao bưu các cấp. Để làm nhiệm vụ tiếp chuyển vũ khí, 
Ban giao bưu Phú Yên đã chọn hai cán bộ giao liên thạo đường 
biển tên là Tự và Hải đưa ra miền Bắc học tập và được trang bị 
những kiến thức cần thiết về Luật hàng hải để dẫn đường tàu 
vào. Đồng thời, Ban giao bưu Phú Yên cũng đã xoi hai tuyến 
đường Vũng Rô - Bãi Xép - Hòa Xuân - Hóc Hoành - Hà Roi - 
Dốc Chanh - Buôn Đức (Đắc Lắc) và tuyến từ Hà Roi vượt sông 
Ba qua đường 7 về tỉnh. Ban cũng bố trí giao liên hướng dẫn 
các đoàn dân công của từng địa phương mang vác vũ khí khi 
tàu cập bến, nhanh chóng bốc dỡ, vận chuyển gọn trong đêm 
đưa về kho và giao cho tỉnh bạn. Kết quả là ta đã tiếp nhận ba 
chuyên hàng do tàu Hải quân không số chuyển vào. Đến chuyên 
thứ 4 (đêm 16.2.1965), tàu vào muộn nên không ra kịp hải phận 
quốc tế  trong đêm. Quyết không cho địch cướp tàu, anh em thủy 
thủ đã nhận chìm tàu xuống nước và được anh em giao liên đưa 
về căn cứ an toàn. Sáng hôm sau, địch phát hiện được nên đã 
huy động một lực lượng lớn gồm thủy quân, lục quân và không 
quân lùng càn, đánh phá ác liệt vào các xã xung quanh Vũng 
Rô và dọc theo các tuyến đường liên lạc vận chuyển ven núi từ 
Vũng Rô - Bãi Xép - cầu Phú Khê - Hảo Sơn lên Hóc Hoành - 
Suối Lạch.
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Sau sự kiện Vũng Rô, địch tăng cường đánh phá toàn miền 
Trung và Tây Nguyên. Tuy nhiên, về phía ta, nhờ được trang bị 
thêm vũ khí, trên các chiến trường vẫn giành được thế chủ động, 
vùng giải phóng được mở rộng trong thế cài răng lược.

Bức điện báo bí mật về Vũng Rô tiếp nhận vũ khí của Khu 
ủy đến Tuyên Đức chỉ được truyền đến ba đồng chí trong Ban 
cán sự. “Sau khi họp bàn - cụ Chế Đặng kể - chúng tôi thống 
nhất là cử một đoàn dân công có sự hỗ trợ của một tiểu đội (thuộc 
Đại đội 143, về sau đổi thành 810) dưới sự dẫn đầu của đồng 
chí Trần Quyền, cán bộ kinh tài của tỉnh, nhanh chóng về Vũng 
Rô theo lệnh của cấp trên. Thông tin tiếp nhận vũ khí cũng chỉ 
được truyền đến đồng chí Trưởng đoàn dân công Trần Quyền 
là hết. Còn các dân công thành viên và bộ đội đi theo làm nhiệm 
vụ chỉ biết đấy là chuyến lấy hàng như nhiều chuyên lấy hàng 
trước đó”. Điều khó khăn cho Tuyên Đức lúc bấy giờ là vân đề 
nhân lực, lương thực và sự an toàn, bí mật. Trước đó, cơ quan 
lãnh đạo tỉnh chuyển từ Đầm Ròn - Kon Dú về Đồng Mang - 
Đăng Ksi kéo dài đến 15 ngày, tiêu tốn nhiều lương thực, v ề  
đến Đồng Mang, sản xuất chưa ổn định, nhân dân đói khổ 
(chuyến chuyển về Đồng Mang có cả hơn 100 dân). Lại phải 
huy động nhân công và lương thực cho một chuyên đi dài ngày 
nên Ban cán sự Tuyên Đức gặp không ít khó khăn. Nhưng cuối 
cùng, một đoàn dân công gồm hơn 20 người dân (chủ yếu là 
thanh niên có sức khỏe tốt được động viên thoát ly ra rừng), một 
số du kích và bộ đội với một lượng lương thực hạn hẹp nhưng 
với quyết tâm cao cũng đã lên đường đúng kế hoạch. Và vẫn 
theo kế hoạch: Đồng chí Trần Quyền, cán bộ kinh tài của tỉnh, 
làm trưởng đoàn. Chuyên đi thành công!

Chúng tôi đến thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để tìm 
gặp người chỉ huy chuyên đi lịch sử ấy. Ông Trần Quyền hiện 
đã nghỉ hưu và sống tại thị trấn Liên Nghĩa. Ngồi trước mặt tôi 
là một cụ già có dáng người nhỏ, thấp, mái tóc đã bạc trắng. 
Ông Quyền tỏ ra ngạc nhiên khi tôi hỏi về chuyên đi này (cũng
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phải thôi, vì cấc cuốn sách mang tính chất lịch sử của địa phương 
Lâm Đồng từ trước đến nay dường như chưa đề cập đến sự kiện 
này, hoặc có thì tin chắc rằng chỉ rất sơ sài). Rồi ông kể: “Từ 
Tuyên Đức, chúng tôi hành quân xuống sông Trương, đi liền 3 
ngày đêm là tới sông Hĩnh, vùng giao nhận vũ khí. Hành trình 
thường xuyên phải cắt rừng để tránh gặp địch. Chúng tôi nhận 
vũ khí tại điểm Phú cần , vùng sông Hình (Phú Yên). Nhờ giao 
liên và du kích dẫn đường nên cả chuyến đi lẫn về của đoàn 
được an toàn. Lúc về, mỗi người mang theo 4 khẩu súng trường, 
hoặc một trung liên và một súng trường. Đường dây đi - về chủ 
yếu qua các buôn làng của đồng bào Raglai nên khá an toàn! ”. 
Ông Quyền tỏ ra kiệm lời trong khi kể về chuyên đi lịch sử do 
ông dẫn đầu đoàn dân công ấy. Thỉnh thoảng ông lặp lại câu 
nói: “Thì chuyên đi ấy có gì to tát lắm đâu! Chỉ là đi, rồi chuyển 
vũ khí về Tuyên Đức, thế thôi!”. Tuy nhiên, khi nghe ông kể, 
tôi càng cảm thấy sự kiện này hoàn toàn không nhỏ bởi nó gắn 
với một sự kiện rất lớn của đất nước là sự kiện tàu Hải quân 
không số chuyển vũ khí từ miền Bắc vào Vũng Rô để chi viện 
cho chiến trường miền Nam. v ả  lại, trong chuyến đi ấy còn rất 
nhiều điều đáng nhớ: Vì biết thiếu lương thực nên trưởng đoàn 
Quyền nảy ra một sáng kiến: mua và mang theo 25m lưới - hành 
trang không hề có tên trong dự kiến ban đầu. Nhờ 25m lưới này 
mà đi đến đâu, anh em cũng có cá ăn. Rồi nữa, trên đường về 
phải mang vác nặng và bởi tại nhạt muôi dài ngày nên nạn sốt 
rét đã hành hạ đoàn quân không ít. Nhưng tất cả đều phải vượt 
qua vì vũ khí lúc này còn quý hơn cả vàng. Vũ khí được chuyển 
đến 3 kho quân khí ở giữa rừng để sau đó chuyển dần về cứ. 
“Đi, nhận, và chuyển vũ khí đến kho chỉ mất khoảng trên dưới 
10 ngày. Nhưng tính đến khi chuyển hết về cứ thì mất ngót nghét 
3 tháng trời! ” - ông Quyền nói. Đây quả là một công trạng không 
nhỏ! Và đáng nhớ nhất là sự... suýt chết của cả đoàn! Ông Quyền 
kể lại: “Nếu tính toán không kỹ về mặt thời gian, chỉ cần chậm 
trễ vài tiếng đồng hồ là cả đoàn của Tuyên Đức đã lọt vào vùng
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oanh kích của máy bay địch tại kho Phú cần  (sông Hinh). Đúng 
ngày giờ hẹn, chúng tôi đến nơi. Việc giao nhận diễn ra rất nhanh 
chóng. Từ kho vũ khí Phú cần , đoàn Tuyên Đức ra được một 
đoạn thì máy bay địch ào đến xé tan bầu trời. Bom địch bắt đầu 
nổ từ lúc 3 giờ chiều kéo dài đến tận 12 giờ đêm. Anh em quân 
khí của Quân khu 5 đã có hầm trú ẩn. Còn anh em dân công 
Tuyên Đức thì, may quá, đã ra khỏi tầm kiểm soát của trận không 
kích này. Chứ nếu không...”.

Trong đoàn quân ra Phú Yên nhận vũ khí còn có một tiểu đội 
của C143 do đồng chí Nguyễn Phu làm chính trị viên đại đội. Vào 
một buổi chiều, tôi tìm đến nhà ông Phu trên đường Hồ Tùng Mậu, 
Đà Lạt. Người chính trị viên Đại đội 143 năm ấy bây giờ không 
còn trẻ nữa. ông nhớ lại chuyện cũ: “Tôi được lệnh điều động một 
tiểu đội của đơn vị mình để hỗ trợ cho đoàn dân công đi “lấy hàng” 
dài ngày ở tỉnh bạn. Tôi tuyển những anh em khỏe, thạo đường rừng, 
dũng cảm và mtíu trí. Lúc đó tôi nghĩ thầm, đây chắc chắn là một 
chuyến hàng rất quan trọng nên ở trên tỉnh mới. dặn dò mình tuyển 
người kỹ đến thế. Và cũng chỉ biết rằng QÓ là chuyên hàng quan 
trọng chứ không hề nghĩ rằng đó là chuyên nhận vũ khí từ tàu Hải 
quân không số. Anh em khỏe là thế nhưng sau chu yến hàng về, 
khối anh nằm bẹp vì sốt rét bởi chuyến đi quá dài ngày”. Tôi hỏi 
thăm địa chỉ của bất kỳ ai đó có mặt trong chuyên đi. Giọng ông 
Phu buồn buồn: “Hồi đó tôi cử 6 chiến sĩ theo đoàn. Đi, về không 
thiếu ai, chỉ sốt rét thôi. Nhưng bây giờ thì không còn ai. Người thì 
hy sinh sau đó. Người thì chết do bệnh hoặc già yếu. Nhiều người 
đến lúc chết vẫn không hay biết rằng minh đã tiếp cận được con 
tàu Hải quân không số lịch sử của cách mạng Việt Nam năm ấy”.

Thú thật là tôi biết rõ ràng rằng bài viết này đến đây đã quá dài. 
Nhưng, trong lúc đi tìm tư liệu để viết về chuyên đến Vũng Rô tiếp 
cận tàu Hải quân không số năm ấy, tôi có nhờ một bạn đồng nghiệp 
ở Phú Yên - chị Bảo Chân - tìm gặp một vài nhân chứng lịch sử ở Phú 
Yên. Giọng của Bảo Chân ở phía đầu dây bên kia: “Lịch sử đã ghi lại 
từng chi tiết và bất cứ người Việt Nam nào cũng có quyền tự hào về
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một con đường mòn mang tên Hồ Chí Minh trên biển. Con đường 
“mòn” ấy đã dẫn đến bến đậu của những đoàn tàu tuyệt mật đưa hàng 
tiếp viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến lớn miền Nam. 
Và Vũng Rô là điểm hẹn lý tưởng trong cuộc hành trình của Đoàn 
tàu không số”. Vài hôm sau, Bảo Chân từ Phú Yên điện lên Đà Lạt: 
“Có hai người trực tiếp quản lý, tiếp nhận vũ khí tại bến Vũng Rô hồi 
đó thì một người đã chết (ông Trần Suyền), còn một người hiện đang 
tham quan miền Bắc. Nhưng không sao, đùhg nản lòng. Mình sẽ kể 
trước, và gửi tài liệu sau. Phần nào hợp thì sử dụng!”. Bảo Chân kể 
cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện: Chuyện của bác Nguyễn Ngọc 
Cảnh - cựu binh Tuy Hòa, người chiến sĩ cảm tử trực tiếp ôm quả bộc 
phá đánh đắm tàu không số đêm 16.2.1965. Chuyện tìm gặp anh 
Mạnh, người phụ trách Hải đội biên phòng Phú Yên, và được anh 
dẫn đến thực địa quan sát chiếc tàu không số bị đánh đắm đang nằm 
nghiêng lờ mờ dưới làn nước xanh cách mặt biển chừhg dăm sải tay. 
Rồi nữa, chuyện của đại tá Hồ Đắc Thạnh... Và với tôi, chuyện của 
vị đại tá này gây ấn tượng nhất. Bởi vậy, tôi muốn ghi lại...

Bảo Chân nói: “Hồ Đắc Thạnh là đại tá chỉ huy chiếc tàu 
không số cặp bến Vũng Rô. Đại tá có tâm sự với mình về một 
kỷ niệm. Đó là kỷ niệm chiến trường có liên quan đến một người 
con gái giao liên tải đạn mà mãi đến giờ ông vẫn chưa hề biết 
m ặt”. Bảo Chân tiếp tục: “Trong một cuộc gặp gỡ gần đây với 
đại tá Hồ Đắc Thạnh, ông ấy kể: “Trước khi bước lên tàu, tôi 
quay lại ngắm nhìn đất liền lần cuối và âm thầm hẹn Vũng Rô 
sẽ gặp lại... chuyên sau. Bỗng nhiên một bàn tay con gái ấm 
mềm cầm lấy tay tôi. Chỉ vài giây thôi, rồi mất nút trong bóng 
đêm thăm thẳm! Tôi cho tàu rời bến với “bí m ật” trong tay. Đó 
là chiếc cặp tóc xinh xinh làm bằng xác máy bay Mỹ đặt trong 
chiếc khăn tay thêu hình mỏ neo! Tôi ngày ấy... cứ rạo rực mãi 
với suy nghĩ làm thế nào biết được tên tuổi, địa chỉ của người 
đã trao kỷ vật cho mình? Kể từ đó, trong những cuộc hải hành 
vượt đạn bom, sóng gió... những lần gặp gỡ bạn gái ngắn ngủi, 
vội vàng khi có dịp lên bờ... và cả khi làm đám cưới, sống hạnh
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phúc cùng gia đình, tôi vẫn dành một cõi riêng rất thiêng cho... 
kỷ vật. Tình căm ấy cứ lớn dần... lớn dần, thôi thúc tôi vượt qua 
tất thảy khó khăn, gian khổ và cả định mệnh để hoàn thành 
nhiệm vụ. Chiếc cặp tóc dưới đáy ba lô chiến đấu luôn cùng tôi 
trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không hiểu sao bao nhiêu lần đối 
mặt với tử thần, kể cả lần cho tàu nổ tung ở bãi Ngang (Quảng 
Ngãi) để đảm bảo bí mật hành trình, tôi vẫn sông và trở về. Kỷ 
vật lại cùng tôi trong ngày đại thắng!”. Và, Bảo Chân cho tôi 
biết thêm: “Đại tá Nguyễn Đắc Thạnh đã nhờ ông Nguyễn 
Phụng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Khánh lúc bây giờ, chuyển 
chiếc cặp tóc và chiếc khăn tay đến Nhà bảo tàng Phú Khánh. 
Có lẽ đến nay, kỷ vật của ông vẫn còn. Và người đến Bảo tàng 
chỉ có thể biết rằng đó là hiện vật một thời đánh M ỹ!”. Nghe 
chuyện, tôi cũng tự hỏi như chị Bảo Chân - người cung cấp tư 
liệu, người nữ giao liên ấy là ai, còn sống hay đã hy sinh, hiện 
đang ở đâu? Biết đâu khi đọc những dòng này...?

Tôi trở lại với vị lão thành cách mạng Chế Đặng. Ông nói 
như kết luận: “Chiến trường Tây Nguyên nói chung và Tuyên 
Đức - Lâm Đồng nói riêng ngày ấy rất khốc liệt. Nhiều dân tộc 
anh em ở đây đã sát cánh cùng lực lượng cách mạng để viết lên 
trang sử hào hùng của Tây Nguyên. Điều đó càng đáng trân trọng 
hơn khi biết rằng Tuyên Đức là địa bàn ở xa Trung ương. Cũng 
vì vậy mà một chuyến hàng, một chuyến vũ khí chi viện từ miền 
Bắc chuyển được đến Tuyên Đức quý giá biết nhường nào. Rất 
có thể, chuyến về Vũng Rô tiếp cận tàu không số sẽ bị mờ nhạt 
trước bao sự kiện nhưng nó có ý nghĩa rất lớn bởi nó gắn liền 
với một sự kiện rất lớn của cách mạng Việt Nam. Và, để cho 
chuyên đi này thành công, lực lượng giao bưu liên lạc của Tuyên 
Đức và các tỉnh bạn đã góp phần không nhỏ!”.

Không hiểu sao trong tôi lại hình thành một ước nguyện: Đi 
tìm người nữ giao liên tải đạn đã tặng vị đại tá chỉ huy tàu không 
số năm ấy chiếc cặp tóc làm bằng xác máy bay Mỹ! Biết đâu 
chị ấy vẫn còn sống và hiện đang ở Lâm Đồng này?
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Những chiên sỹ giao liên 
ngày ay

T rong những ngày tháng 4 lịch sử, ngành Bưu điện tỉnh 
Lâm Đồng đã làm một việc rất có ý nghĩa: Dựng bia 
tưởng niệm những chiến sỹ giao bưu đã ngã xuống cho 
chiến thắng mùa xuân 1975. Bia tưởng niệm những 
chiến sỹ giao bưu thông tin Lâm Đồng T372 nằm trong một cánh 

rừng già bên dòng suối quanh năm róc rách thuộc địa phận thành 
phố Đà Lạt là một trong những dâu ân đáng nhớ của một người 
“tốc ký lịch sử” là tôi.

Điệp trùng rừng nối tiếp rừng. Hết núi cao đến vực sâu, rồi 
lại núi cao. Và như là chuyện phải thế của tự nhiên, ở nơi cuối 
tầm nhìn, những trái núi ngất ngưởng tụ lại để sinh ra một dòng 
suối trong vắt quanh năm róc rách với chim rừng. Con suối có 
tên cũng ... lạ: suối Ca Nhạc -  một trong hàng ngàn dòng suối ở 
mảnh đất Nam Tây Nguyên Lâm Đồng; thuộc thôn Xuân Sơn, 
xã Xuân Trường, Đà Lạt -  nơi tiếp giáp với huyện Đơn Dương. 
Nơi dòng suối sinh ra từ sự tụ hội của những trái núi ấy, trong 
kháng chiến chống Mỹ, những chiến sỹ giao bưu của ta đã chọn 
để “đứng chân” với phiên hiệu T372, để tạo thế tiến công đánh 
địch đến thất điên bát đảo. Và một ngày trong những ngày cận 
kề kỷ niệm chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, tôi may mắn 
được tháp tùng cùng đoàn quân năm xưa tìm về lại chốn xưa... 

Chuyên về nguồn và cũng là lễ khánh thành bia kỷ niệm trạm

29



4:2ió LqmịẤv ef'io iỉẩte đần n̂ ớềtí/ Ểttti

giao liên T372 được Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tổ chức, ngoài lãnh 
đạo ngành, chính quyền địa phương và lực lượng thanh niên của 
Bưu điện tỉnh còn có sự tham gia khá đông đủ các cán bộ giao 
bưu ngày trước, đặc biệt là chiến sỹ giao bưu T372. Xe xuất phát 
từ Đà Lạt khá sớm nhưng đến mãi gần 10 giờ trưa chúng tôi mới 
đến nơi.

Nơi đứng chân của T372 là một cánh rừng già ôm gọn trong 
lòng nó một dòng suối, được các chiến sỹ của ta đặt cho tên gọi 
khá lãng mạn: suối Ca Nhạc. Tôi đi bên cạnh cụ Chế Đặng, một 
cán bộ cách mạng lão thành, nguyên Trưởng Ban Giao bưu tỉnh 
Tuyên Đức (thuộc Lâm Đồng ngày nay). Cụ giải thích cho tôi 
rõ: “Gọi là suối Ca Nhạc là vì, hồi đó trong chiến tranh, anh em 
ta ngoài những giờ chiến đâu, còn tổ chức nhiều hình thức liên 
hoan văn nghệ. Ớ nơi dòng suối này, ngoài anh em chiến sỹ tự 
tổ chức văn nghệ với nhau, còn có sự tham gia một cách thường 
xuyên của một số anh chị em thanh niên ở bên ngoài. Để tổ chức 
được những đêm văn nghệ có sự tham gia của ngươi dân bên 
ngoài như thế thật không dễ dàng gì. Với T372, những đêm văn 
nghệ ấy thường được tổ chức ngay bên dòng suối mà chúng ta 
đang đứng đây...”. Ngước nhìn lên những cánh rừng già, cụ nói 
tiếp: “Suối Ca Nhạc không phải là một ngọai lệ. Vùng rừng này 
còn có nhiều tên gọi gắn với nhiều “sự tích” như hồ Tiên, đồi 
Hỏa Tiễn... Có tên đồi Hỏa Tiễn bởi lẽ: Lần ấy có một đồng chí 
của ta nấu cơm để khói thoát ra ngoài bay lên trời, địch phát 
hiện được và phóng liền mây quả hỏa tiễn...”. Đi bên cạnh tôi, 
anh Cao Thi (tên thường gọi là Đua) nói thêm: “Gần bên mép 
nước này là hầm trú ẩn của anh em. Bên cạnh là bếp ăn. Ngày 
ấy, việc nấu nướng khổ lắm...”.

Khoảng 10 giờ, buổi lễ bắt đầu. Anh Nguyễn Huy Ninh -  GĐ 
Bưu điện tỉnh Lâm Đồng -  ôn lại truyền thống: “Trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các chiến sỹ giao bưu 
thông tin Tuyên Đức -  Lâm Đồng đã phải hoạt động trong những 
hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ trên một chiến trường
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rất ác liệt. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lâm Đồng 
còn là hành lang chiến lược Bắc Nam đi qua, luôn là mục tiêu 
trọng điểm đánh phá, hủy diệt của địch. Trước những hành động 
điên cuồng của kẻ thù, hơn 200 chiến sỹ giao liên đã anh dũng 
hy sinh, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ giao liên là thương bệnh binh. 
Ôn lại những kỷ niệm xưa, chúng ta không khỏi bùi ngùi, xúc 
động với những năm tháng hào hùng của các chiến sỹ giao liên 
-  người trước ngã xuống, người sau đứng lên giữ vững mạch máu 
giao thông liên lạc...”. Một trong những huyết mạch quan trọng 
của hệ thống giao bưu của Đà Lạt -  Tuyên Đức ngày trước là 
trạm giao liên T372 này. Trạm giao liên T372 còn gọi là trạm 
Tam Giác bởi địa bàn hoạt động của các chiến sỹ bao quát cả 3 
con đường huyết mạch là đường 11, đường 20 và đường 21. T372 
•là một trong những trạm giao liên được thành lập cùng với T371 
(Đức Trọng), T376 (Đơn Dương)... để nối liền Đà Lạt với tỉnh 
Tuyên Đức và Khu 6.

Chuyến đi của “người xưa tìm lại chốn xưa” ấy tất nhiên là 
không thể thiếu những con người đã từng sống chết với T372 
như các anh Huỳnh Văn Hai, Cao Thi, Trần Văn Sơn...

Tôi kéo anh Sơn ra ngồi dưới tán rừng già. Anh kể: “Ngày 
trước, tôi thuộc lực lượng bán vũ trang F216 của thị xã Đà Lạt. 
Đơn vị tôi đóng quân trên cùng địa bàn với T372. Hai đơn vị 
luôn phối hợp tác chiến với nhau. Nhiệm vụ của đơn vị này gần 
như cũng là nhiệm vụ của đơn vị kia. Bản thân, suốt từ hồi thoát 
ly vào rừng (1972) đến giải phóng, tôi hầu như tôi luôn ở bên 
cạnh các anh trong T372, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi công tác... 
Tôi đã không ít lần chứng kiến anh em trong T372 ngã xuống...”. 
Tôi ngước nhìn vào tấm bia ghi tên các chiến sỹ giao bưu T372 
đã ngã xuống: Đó là những Hồ Văn Chiến hy sinh tháng 10.1970, 
Hồ Ngọc Công hy sinh 1970, Trần ú t  hy sinh ngày 27.7.1970, 
Thiều Tui hy sinh ngày 2.9.1972... Những con số ấy đặt cạnh năm 
sinh của từng người khiến cho ai cũng chạnh lòng vì các anh còn 
khá trẻ, nhiều người chỉ mới trên hai mươi tuổi. Tính ra, trong
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vòng 6 năm từ 1969 đến 1975, trạm T372 với biên chế trung bình 
trên dưới mười người nhưng có đến 14 người đã ngã xuống, trong 
đó có đến 4 người là trạm trưởng. Anh Cao Thi tham gia cách 
mạng năm 1968, thoát ly vào rừng năm 1972 và công tác ỞT372 
suốt từ đó đến ngày giải phóng, nay về lại chốn xưa, giọng ngùi 
ngùi: “Ngày ấy, anh em trong trạm chúng tôi luôn sống chết có 
nhau. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ là một lần cận kề với cái chết. 
Con đường mà chúng ta vừa đi từ Đà Lạt vào đây ấy, ngày trước 
ác liệt ghê lắm. Nhiều người đã ngã xuống trên con đường này. 
Nhiều anh em trong số đó mãi đến sau ngày giải phóng mới được 
đồng đội tìm thấy hài cốt mang về nghĩa trang...”. Cụ Chế Đặng, 
một trong những người lính già của tỉnh Lâm Đồng từ nhiều năm 
qua luôn bận rộn với những chuyến xuyên rừng đi tìm đồng đội, 
giọng như chùng xuống: “Ớ T372 này còn một người chưa tìm 
thấy hài cốt đó là Thiều Tui. Mấy năm vừa rồi, chúng tôi đã tổ 
chức nhiều chuyến nằm rừng nhưng vẫn chưa tìm ra. Thiều Tui 
hy sinh trong một cánh rừng cách đây không xa. Anh em biết rõ 
khu vực này nhưng dâu vết cụ thể nơi chôn cất thì đã bị thời gian 
xóa nhòa...”.

Buổi trưa, cả đoàn dùng bữa ăn nhẹ ngay bên cạnh con suôi 
Ca Nhạc. Ngồi bên cạnh GĐ Nguyễn Huy Ninh (và một nữ doanh 
nhân còn khá trẻ) là anh Huỳnh Văn Hai, người rất nổi tiếng 
trong chiến tranh bởi bị thương gãy một chân và suốt một tuần 
một mình trong rừng sâu đã chiến thắng thần chết để tìm về với 
đồng đội. Chuyện của anh Hai đã được nhắc đến nhiều, được 
các đồng nghiệp viết nhiều rồi nhưng tôi vẫn cứ muôn nhắc lại, 
viết lại. Hơn mười năm trước, từ Đà Lạt tôi tìm về Di Linh, nơi 
anh công tác (Bưu điện huyện), cũng để nghe anh kể lại chuyện 
này. Mười năm trước, mái tóc anh Hai vẫn còn xanh. Giờ thì gần 
như bạc trắng. Thời gian là thế. Nhưng, thời gian không thể xóa 
nhòa chuyện của anh Hai từ hơn 30 năm về trước -  chuyện một 
mình chiến đâu với thần chết giữa rừng sâu. “Xem ra sức mạnh 
tiềm ẩn của con người ta thật là lạ...” -  GĐ Nguyễn Huy Ninh
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bỏ lửng câu nói một cách khơi gợi. “Đó là một buổi chiều không 
thể nào quên...” -  với giọng Quảng đặc sệt, anh Hai thường mở 
đầu câu chuyện của mình như thế. Buổi chiều hôm ấy, sau khi 
bàn giao tài liệu và đưa đường một cán bộ cấp trên từ T372 sang 
Hướng Đông theo lệnh, gần tôi, anh Hai trở về trạm theo đường 
cũ. Bỗng: Ấm! Lửa bùng lên! Mìn của địch! “Tôi biết mình đã 
bị thương. Định thần, tôi sờ xuống chân mình. Nó như không còn 
là của thân thể tôi nữa. Nghe tiếng nổ, bọn địch xả đạn như mưa 
về phía vừa phát ra luồng sáng. Tôi lết người nép vào một gốc 
cây. Tiếng léo nhéo của bọn lính ngụy rất gần: “Có Việt cộng, 
tụi bay ơi...”. Tôi cố lết đến một gốc cây to để giấu mình và rồi 
... ngất lịm. Tỉnh dậy, đêm vào khuya. Vậy là bọn địch không 
phát hiện ra tôi. Rồi cứ thế, bảy ngày đêm giữa rừng già tôi trườn 
qua hết quả đồi này đến quả đồi khác. Đói, khát... Đã có lúc tưởng 
như không thể chống chọi nổi với cơn khát và vết thương. Nhiều 
lần tôi ngất lịm. Nhưng bằng chính ý chí của mình, tôi đã gượng 
dậy. Chính nước tiểu của mình đã nuôi tôi sống, lấy lại sức lực... 
Và dĩ nhiên, cuối cùng tôi đã đến được lán trại; và đồng đội đã 
tìm thây tôi...”. Tất nhiên câu chuyện của anh Hai nếu kể vắn 
tắt là thế, còn chi tiết ra thì phải viết cả m ộ t... cuốn tiểu thuyết 
tầm tầm bậc trung, c ả  hai, anh Huỳnh Ngọc Hai và GĐ Nguyễn 
Huy Ninh, cùng cười thật tươi bên cạnh một nữ doanh nhân còn 
khá trẻ đi cùng đoàn. Tôi để ý thấy miệng cười của anh Hai đã 
bắt đầu... móm mém. Riêng nhà nữ doanh nhân trẻ tuổi ngồi bên 
cạnh thì đôi môi vẫn rất tươi nhưng không thể giấu nổi những 
xúc cảm từ nơi sâu thẳm với thoáng ngân ngấn bên khóe mắt. 
Và tôi cũng thế, mặc dầu đã nghe chuyện này nhiều lần,,nhưng 
lần này là nghe chuyện ngày xưa của người xưa ở nơi chiến 
trường xưa do chính “người xưa” kể... nên cũng “ngân ngân” 
theo!

Anh Nguyên, Bí thư Đoàn Bưu điện Lâm Đồng, đã nói: “Địa 
danh T372 đối với tuổi trẻ chúng tôi chỉ dừng lại là một con số, 
là một phiên hiệu nếu không được các thế hệ đi trước dạy cho
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những bài học lịch sử trực quan như ngày hôm nay, như trong 
chuyến đi này...”. Tôi lại nhớ đến cách nay vài năm đã cùng với 
một nhóm tác giả viết cho Bưu điện Lâm Đồng cuốn sách có 
tính chất truyền thống có tên gọi là “Giao bưu thông tin Lâm 
Đồng ngày ấy... bây giờ”. Tôi vốn là dân học sử, cũng đã đọc 
không ít những tư liệu nói về lịch sử của vùng đất Nam Tây 
Nguyên này nhưng thú thật, vốn kiến thức của tôi về lịch sử 
ngành Bưu điện Lâm Đồng còn quá kém cỏi. Bởi vậy, khi đi 
làm cuốn sách nói trên, đến đâu và gặp bất kỳ ai nói về quá 
khứ của ngành Bưu điện Lâm Đồng, tôi cũng đều “ngớ người” 
và thốt lên “Chao ơi...!” với lòng thành ngưỡng vọng. Và trong 
chuyến đi cùng với người xưa tìm về chốn xưa này cũng thế: 
Như Bí thư Đoàn Bưu điện Lâm Đồng, anh Nguyên, vừa nói, sẽ 
chỉ là một con số, một phiên hiệu nếu như... Và vì thế, tôi không 
thể không viết những dòng trên đây với tư cách là một người 
tốc ký lịch sử!
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Trên tầm cao mởi

T rên ngọn tháp Bưu điện cao hơn một trăm mét đặt ngay 
trong lòng thành phố Đà Lạt, lá cờ đỏ sao vàng phất 
phới bay trong gió. Với ngọn tháp này - một ngọn tháp 
đặt trên độ cao trung bình một ngàn năm trăm mét, 
người ta có thể nhìn thấy nó ở bất kỳ nơi nào. Kể từ khi ngọn 

tháp được xây dựng, cùng với ngọn núi Langbian, nó trở thành 
biểu tượng của người dân Nam Tây Nguyên. Nếu đỉnh núi 
Langbian là sức mạnh của truyền thống bất khuất của các tộc 
người Tây Nguyên thì tháp Bưu điện trung tâm thành phố’ chính 
là ý chí kiên cường của những người công nhân trong công cuộc 
đổi mới hôm nay. Thật thú vị khi tôi chợt nghĩ ra rằng: Người 
dân Nam Tây Nguyên nói chung và người lao động nói riêng 
đã đi một chặng đường dài và làm nên không ít kỳ tích từ đĩnh 
Langbian đến tháp Bưu điện thành phố Đà Lạt!

Trong cuốn “Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh 
Lâm Đồng” có viết: “Đội ngũ công nhân lao động tỉnh Lâm 
Đồng hình thành từ đầu thế kỷ XX, tuy còn ít về số lượng, hạn 
chế về chất lượng, nhưng đã tỏ rõ bản chất của giai cấp công 
nhân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
cán bộ, công nhân, lao động và Công đoàn Lâm Đồng đã không 
ngừng trưởng thành và phát triển trong các thời kỳ lịch sử”. Khi 
tôi tìm hiểu vân đề này thì được anh Lê Văn Tuân, Phó Chủ tịch 
Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng (đã mất), với tư cách là một 
trong những người biên soạn cuốn sách nói trên đã phát biểu:
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“Trải qua các thời kỳ lịch sử, phong trào cách mạng địa phương 
tuy có lúc thăng trầm, sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng địa phương 
có lúc bị gián đoạn, song dù bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh điều 
kiện nào, đội ngũ công nhân Lâm Đồng vẫn luôn nêu cao truyền 
thống đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động và tỏ rõ vai 
trò tiên phong, bản chất cách mạng kiên cường, tinh thần chiến 
đâu hy sinh vì nước, ý chí tự lực tự cường, cần cù, sáng tạo trong 
lao động - sản xuất đã góp phần cùng đồng bào các dân tộc anh 
em làm nên những trang sử cách mạng hào hùng”. Tôi tiếp tục 
hỏi anh về những con số cụ thể về lực lượng lao động tỉnh nhà 
và anh cho biết: Theo số liệu công bố tại Đại hội V Công đoàn 
Lâm Đồng (1998 - 2003) thì toàn tỉnh có 27.734 công nhân viên 
chức - lao động, trong đó có 14.708 nữ. s ố  công nhân làm việc 
trực tiếp ở khu vực sản xuất kinh doanh là 12.380 người, bậc 
thợ bình quân của công nhân là 2,83.

Đó là những con số chung nhất. Còn những số liệu cụ thể, 
những đơn vị cụ thể? Khi đặt ra câu hỏi này, tôi nghĩ ngay đến 
tháp bưu điện và ngành Bưu điện. Rõ ràng là không ai có thể 
phủ nhận được vai trò của ngành kinh tế  này trong những năm 
gần đây. Cũng dễ dàng khẳng định rằng so với mặt bằng chung 
thì ngành Bưu điện là ngành có sự phát triển khá nhanh, khá 
hiệu quả, tạo điều kiện tốt cho nhiều ngành kinh tế  - xã hội khác 
phát triển theo. Anh Nguyễn Huy Ninh - Giám đốc Bưu điện Lâm 
Đồng (đã về hưu) - tiếp tôi tại Văn phòng và vui vẻ cung cấp 
những số liệu về ngành. Trong cuốn sổ tay, tôi chép được khá 
nhiều những con số, những tư liệu đáng quý. Tuy nhiên, có thể 
tóm tắt rằng: Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng là tranh 
thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền các cấp; tranh 
thủ sự đầu tư của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông; đi thẳng 
vào hiện đại bằng việc mua sắm thiết bị của các hãng lớn; viễn 
thông đi trước một bước để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và 
phục vụ cho các ngành kinh tế  khác phát triển; kỹ thuật luôn 
cập nhật; coi trọng yếu tố con người - nhân tô" thành công của
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công cuộc đổi mới. Trong sổ tay của mình, tôi còn ghi được những 
số liệu cụ thể về bưu chính, viễn thông và các mạng khác của 
ngành Bưu điện như: v ề  bưu chính, nếu năm 1991 cả tỉnh chỉ 
có 18 bưu cục thì đến năm 1998, con số này đã tăng lên 35; bán 
kính phục vụ bình quân từ 13 km năm 1991 giảm xuống còn 10,2 
km năm 1998 (với địa hình phức tạp như Lâm Đồng thì việc giảm 
bán kính phục vụ là một vân đề hết sức khó khăn); mạng đường 
thư cấp một từ chỗ chỉ có một chuyến trong ngày nay nâng lên 
hai chuyến mỗi ngày, đảm bảo cho các xã có báo đọc trong ngày; 
mở thêm các dịch vụ khác như điện hoa, EMS, chuyển tiền nhanh 
... Tương tự, mạng viễn thông cũng không ngừng được hiện đại 
hóa. Đáng kể là hệ thống chuyển mạch 03 Host EWSD của hãng 
Bosch và Siemens (Cộng hòa Liên bang Đức) đã được lắp đặt 
tại Đà Lạt, Bảo Lộc và Đức Trọng với 11 RUS, 15 tổng đài độc 
lập SDE, Starex DTS ... có tổng dung lượng lắp đặt năm 1999 là 
40.000 số, tốc độ tăng 68 lần so với năm 1991. Có lẽ là không 
nên trích dẫn ra đây nhiều những con số và thuật ngữ chuyên 
ngành vì rất có thể làm bạn đọc ... rối. Thay vào đó, tôi xin lần 
nữa được nhắc lại hình ảnh cột tháp bưu điện sừng sững giữa 
thành phố’ ngàn hoa như là biểu tượng tầm cao mới của những 
người lao động trên cao nguyên Lâm Viên này.

Trong những năm gần đây, một trong những hoạt động khá 
tiêu biểu của lực lượng công nhân viên chức và người lao động 
là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động 
và sản xuâ’t - kinh doanh. Phong trào này không chỉ là hình thức! 
Từ phong trào, những công trình sản phẩm của người lao động 
đã được hình thành, góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn 
xã hội. Trong những ngày trước và sau Tết vừa qua, rất may mắn 
là tôi đã có dịp tháp tùng các anh lãnh đạo Liên đoàn lao động 
tỉnh Lâm Đồng đi kiểm tra những công trình sản phẩm mà các 
đơn vị đã đăng ký với tổ chức Công đoàn. Đến đâu tôi cũng dễ 
dàng nhận ra không khí làm việc khẩn trương, đầy nhiệt huyết 
của người lao động. Những người công nhân này nói rằng: “Việc
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đăng ký công trình sản phẩm chất lượng cao đã tạo thêm sinh 
lực mới cho chính những người lao động”. Tại khu du lịch hồ 
Tuyền Lâm thuộc Công ty Du lịch Lâm Đồng, khi chúng tôi đến 
là những ngày cận Tết Canh Thìn. Những người lao động ở đây 
đang khẩn trương hoàn thành dãy kiốt gần hồ để kịp dưa vào 
kinh doanh trong những ngày tết cổ truyền. Chủ tịch Công đoàn 
Công ty - anh Cao Đức cả i - nói: “Đây là một trong những công 
trình đăng ký của Công ty. Công trình này trị giá hơn 150 triệu 
đồng, được khởi công hôm 2.1 và hoàn thành đúng vào dịp kỷ 
niệm ngày thành lập Đ ảng”. Tôi nhớ lại rằng khu du lịch hồ 
Tuyền Lâm đã được công nhận di tích lịch sử - văn hóa quốc 
gia vào cuối năm 1998. Việc xây dựng thêm những công trình 
như thế này là góp phần tôn tạo và khai thác kinh doanh du lịch 
ở đây một cách có hiệu quả. Tại Nhà máy chế biến rau cấp đông 
của Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Lâm Đồng (đóng tại 
Đức Trọng), những người công nhân đang khẩn trương hoàn 
thành việc xây lắp các thiết bị, nhà xưởng nhằm đảm bảo tiến 
độ thi công vào khoảng cuối tháng-3. 2000 là xong phần xây 
dựng để Nhà máy có thể đi vào sản xuất thử vào tháng 6.2000, 
và đến quý III tới sẽ chính thức đi vào hoạt động. 20 tỷ đồng là 
tổng giá trị đầu tư công trình. Và, khí được mở ra, nhà máy sẽ 
thu hút được ở vùng rau Đà Lạt và phụ cận khoảng từ 20 - 22 
ngàn tấn nguyên liệu và một lực lượng không nhỏ người lao động. 
Rời Nhà máy chế biến rau quả cấp đông, tôi tiếp tục lên đường 
đến thăm Nhà máy cấp  nước Suối Vàng. Đây là một cơ sở khá 
nổi tiếng tại Đà Lạt. Tại đây, công trình mà Công ty Cấp thoát 
nước Lâm Đồng đăng ký với Liên đoàn lao động tĩnh là công 
trình cải tạo môi trường Nhà máy nước Suối Vàng với tổng vốn 
đầu tư trên dưới 500 triệu đồng. Với công trình này, những người 
công nhân ở đây đã chuyển tải được một ý tưởng tuyệt vời của 
họ: “Thông qua công trình, chúng tôi muốn khẳng định mình với 
phía Đan Mạch - phía đối tác - về vấn đề môi trường”. Anh Tuân, 
Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: “Ý tưởng của chúng tôi
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về công trình này thì còn nhiều. Truớc mắt, trong khuôn viên 
Nhà máy, chúng tôi đã cải tạo một bước đáng kể về vấn đề môi 
trường bằng cách tạo vườn cây cảnh với những hồ nước, cây 
xanh, đắp tượng... Đặc biệt, trong khuôn viên, chúng tôi đã tạo 
được bức tưựng “Người gieo hạt”. Đó là bức tượng một già làng 
người dân tộc thiểu số cầm trên tay bầu hạt giống để gieo sự 
sống cho vùng đất Nam Tây Nguyên này. Bên cạnh đó, chúng 
tôi cũng sẽ cố gắng tìm kiếm, gieo ươm để lưu giữ một số loài 
cây quý hiếm, đặc hữu thuộc vùng rừng Đà L ạt”. Từ Đà Lạt, 
chúng tôi về thị xã Bảo Lộc vào lúc chập choạng tối. Trong 
những ngày này, đội ngũ công nhân của Công ty Công trình đô 
thị thị xã Bảo Lộc khá bận rộn. Đã hơn 7 giờ tối, tôi ghé vào 
một bãi rác nằm rìgay trong lòng Thị xã. Anh Nguyễn Văn Hiệp, 
công nhân lái xe chở rác ở đây tranh thủ trả lời những câu hỏi 
của tôi trong khi chờ đưa rác lên xe. Anh bảo: “Làm sạch đẹp 
Thị xã là nhiệm vụ của chúng tôi mà ”. Anh Suý - Chủ tịch Công 
đoàn Công ty cho biết thêm: “Giữa Giám đốc và Công đoàn 
Công ty luôn có mối quan hệ gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau. Đơn vị 
cũng đã tạo điều kiện tốt nhất để Công đoàn và đoàn viên tăng 
thêm nguồn thu trong khả năng cho phép như việc cho công nhân 
ươm cây giống để bán lại cho Công ty ”. Cũng tại đây, tôi còn 
được biết thêm một thông tin khá thú vị: Với sáng kiến không 
thắp sáng đèn công cộng ở những nơi không thật cần thiết, những 
người công nhân của Công ty đã tiết kiệm được một khoản tiền 
không nhỏ: 60 triệu đồng. Với khoản tiền tiết kiệm được này, 
Công ty quyết định đầu tư mới một công trình điện nông thôn 
tại xã Lộc Phát, phục vụ cho việc phát triển kinh tế  - xã hội của 
địa phương. Anh Phạm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao 
động tỉnh Lâm Đồng (sau đó là Chủ tịch Liên đoàn lao động 
tỉnh và hiện là Bí thư Huyện ủy Lạc Dương), người cùng đi trong 
đoàn, đến lúc này mới cho tôi biết thêm: Vừa qua có đến 59 công 
trình sản phẩm được công nhận với tổng giá trị gần 26 tỷ đồng 
của 41 đơn vị công đoàn các cấp. Liên đoàn lao động tỉnh đã
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trao cờ ghi nhận và gắn biển cho 46 công trình. Đặc biệt, Tổng 
Liên đoàn lao động Việt Nam đã công nhận và gắn biển cho 
một công trình chất lượng cao của Công đoàn cơ sở Công ty Kinh 
doanh và phát triển nhà Lâm Đồng.

Quả thật là khó có thể phản ánh một cách đầy đủ những thành 
tựu mà những người lao động tỉnh Lâm Đồng đã đổ mồ hôi làm 
ra được trong những năm qua, nhất là trong những năm đổi mới 
gần đây. Những giọt mồ hôi đó rất đáng được trân trọng. Cũng 
qua những thành tích đó, chúng ta còn thấy rằng đội ngũ những 
người lao động tỉnh nhà đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng 
với sự tin yêu của toàn thể nhân dân tĩnh Lâm Đồng. Sự lớn mạnh 
đó giúp cho giai cấp công nhân có một thế đứng mới trên một 
tầm cao mới. Thế đứng trên tầm cao đó được tạo dựng từ trong 
quá khứ hào hùng đến một tương lai đầy hứa hẹn như chính sự 
xuyên suốt từ hình ảnh đỉnh Langbian hùng vĩ đến ngọn tháp 
Bưu điện trung tâm thành phố rất vững chãi và cũng vô cùng 
lộng lẫy.
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LỘC Bắc không xa

H á dễ mấy ai quên được vùng đất ấy, vùng đất có những 
người con của núi rừng Tây Nguyên một thời dùng máu 
mình viết nên những dòng sử trong trang sử hào hùng 
của dân tộc Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến thần 
thánh chống Pháp và chống Mỹ. Vùng đất đã được Nhà nước 

phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ấy 
đang từng ngày từng ngày thay da đổi thịt. Vâng, nơi đó là Lộc 
Bắc của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng -  một vùng đất quá 
đỗi xa xôi nhưng đã không còn cách trở với những người sống 
nơi phố thị như tôi.

Lần nào cũng thế, cứ đến đoạn Đèo B40 vắt ngang qua khu 
rừng già trước khi vào Lộc Bắc là tôi đều dừng lại để hít thở khí 
trời. Tên đèo nói lên rằng bản thân nó là một nhân chứng của 
những sự kiện lịch sử không thể nào quên được. Rồi nữa, chính 
nó cũng là nhân chứng của những đổi thay ở vùng căn cứ kháng 
chiến này từ mấy chục năm qua. Nơi tôi đang đứng, gió lộng 
trên đầu, suối róc rách dưới chân. Quá khứ ùa về. Hiện tại ào 
tới. Như say, như tỉnh. Như mơ, như thực...

Ở Lộc Bắc anh hùng có một cọn người mà mỗi lần đến, tôi 
đều phải tìm gặp. Tôi phải gặp bởi không những anh là người 
quen biết mà còn để được một lần nghe anh kể câu chuyện quá 
khứ oanh liệt của mình. Đó là anh K’Vét. Và chuyện của anh là 
chuyện bắn rơi chiếc máy bay Mỹ. Nhưng điều quan trọng ở đây, 
mỗi lần được nghe anh kể câu chuyện này, tôi đều nhận thây ở
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đó sự hồn nhiên đến “thật như đếm ” như cái bụng của anh vậy. 
K’Vét ít khi nhắc đến cụm từ “máy bay M ỹ” mà thường hay 
bảo rằng đó là “cái xe bay của M ỹ”. Lạ quá, đã mấy chục năm 
trôi qua rồi mà cái khái niệm “cái xe bay” của anh chàng du 
kích buôn Nao Xiêng vẫn không hề thay đổi. Chuyện này thì 
người ta nói nhiều, tôi cũng đã nói nhiều, nhưng nay vẫn cứ muốn 
nói lại. Chuyện xảy ra vào ngày 7.7.1971. Hôm đó, anh du kích 
K’Vét trên đường đi làm nhiệm vụ tại buôn Nao Xiêng với khẩu 
súng trường trên tay. Đang lúc ... tha thẩn giữa rừng thì K’Vét 
nghe tiếng động cơ ầm ào từ đâu dội tới. Ngó quanh khắp lượt, 
chẳng thây xe cộ đâu cả, không có xe đằng mình, cũng chẳng 
có xe của địch, thế nhưng tiếng động cơ gầm rú cứ ngày một 
gần. Lạ quá. “Thế là mình nhìn ngược lên trời. Ôi, một cái xe 
nó đang bay trên đó. Ôi, xe biết bay! Lần đầu tiên mình nhìn 
thấy...” -  K’Vét thường bắt đầu câu chuyện mấy mươi năm về 
trước của mình như thế. “Nhìn thấy cái cờ Mỹ dưới bụng xe bay, 
mình biết nó là của thằng Mỹ rồi. Thế là mình nép vào bụi rậm, 
giương khẩu súng trường lên. “Pằng, pằng!”, mình bóp cò -  
K’Vét kể tiếp. Cái đít xe bay xịt khói. Nó cất đầu lên cao, rồi 
ngay lập tức cắm xuôdig thật nhanh. Cẳ một cột lửa đỏ lòm giữa 
trời. Cái xe bay bốc cháy và rơi xuống một khu rừng gần đó”. 
Cứ mỗi lẩn kể đến đoạn này là K’Vét cười khà và hồn nhiên 
nâng cần rượu như câu chuyện “hệ trọng” ấy được anh kể lại 
một cách hồn nhiên. Ngày ây, K’ Vét cũng không ngờ rằng mình 
đã hạ được một chiếc máy bay vô cùng quan trọng: Trên chiếc 
HU-1A bị K’Vét bắn rơi có tên trung tướng Kisi, Tư lệnh Sư đoàn 
kỵ binh bay của Mỹ và một số sỹ quan tham mufu tháp tùng. Thế 
rồi cái tin anh du kích người Mạ ở Nam Tây Nguyên bắn rơi chiếc 
máy bay quan trọng của Mỹ lan ra tận Hà Nội và trở thành câu 
chuyện truyền miệng gây ấn tượng mạnh đối với nhiều người 
lúc bấy giờ. Còn ở trong này, chính anh K’Vét cũng không ngờ 
rằng câu chuyện bắn rơi “cái xe bay” của mình quan trọng đến 
như thế...
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Dĩ nhiên chuyện anh du kích người Mạ ở buôn Nao Xiêng 
bắn rơi máy bay Mỹ chỉ là một trong những chiến tích hào hùng 
thuở ấy của đồng bào dân tộc thiểu số Lộc Bắc. K'Xung, Chủ 
tịch xã Lộc Bắc, nhớ lại: “Ngày đó, vùng căn cứ Lộc Bắc này 
còn vang dội chiến công của nữ pháo thủ Ka Reo thuộc đội nữ 
pháo binh 8/3 một thời. Ka Reo là nữ pháo thủ người dân tộc 
Mạ, nổi tiếng là gan dạ và mưu trí...”, vẫn  chưa hết, câu chuyện 
của K’Xung giúp tôi hình dung: Lộc Bắc trong kháng chiến chỉ 
có 1.700 dân (Lộc Bắc ngày đó bao gồm cả Lộc Bảo ngày nay). 
Trong 15 năm đánh Mỹ (Lộc Bắc được giải phóng năm 1960), 
du kích đất này tham gia đến những 200 trận đánh, bắn rơi 13 
máy bay và bắn bị thương 8 chiếc khác. Cũng trong những năm 
tháng ấy, đồng bào Mạ ở Lộc Bắc đã đóng góp cho cách mạng 
trên 600.000 tấn lương thực, 200.000 công lao động chiến trường, 
đảm trách vành đai bố phòng trên diện tích 20km2, có 435 người 
tham gia lực lượng vũ trang và thành lập được đại đội 840 của 
ta... Rồi nữa, ở trung đội hỏa lực súng cối 8.3 được thành lập năm 
1968 gồm 34 chiến sỹ nữ thì Lộc Bắc chiếm đến 16 chị em, trong 
đó có nữ pháo thủ Ka Reo mà tôi vừa nhắc ở trên. Ngồi nói 
chuyện với chủ tịch K’Xung, tôi lại nhớ đến cách kể chuyện của 
anh K’Vét: Giọng của anh hồn nhiên đến lạ. Và cũng như vậy, 
người Mạ ở Lộc Bắc khi nhắc đến những chiến công của mình 
cũng “tỉnh như sáo”! Nói như một cán bộ lão thành cách mạng 
người Mạ ở đây rằng: “Mùa rẫy trước có một đoàn cán bộ của 
tỉnh về thăm bà con, có ông cán bộ bảo rằng Lộc Bắc là “thủ 
phủ cách mạng trong kháng chiến”, mình không biết “thủ phủ” 
là gì, nhưng nghĩ là quan trọng lắm. Ờ, thì gọi sao cũng được. 
Miên sao cán bộ biết là cái bụng của đồng bào luôn thật với 
kháng chiến, với cách mạng...”. “Ôi, ở Lộc Bắc này, bà con là 
cách mạng và cách mạng là bà con mà...” -  một cựu binh người 
Mạ đã thốt lên như thế. Quả thực, những gì mà đồng bào Mạ ở 
Lộc Bắc ngày trước đóng góp cho cách mạng rất đáng tự hào. 
Một anh chàng trung niên thuộc lớp hậu sinh hào hứng kể chuyện
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bố mình: “Ngày đó, bố tôi là du kích của xã này đây. Lúc tôi 
còn nhỏ, bố thường kể về cây “bá đỏ” của ông đã hạ gục rất 
nhiều lính Mỹ...”. Lộc Bắc đã có 29 người con dân tộc Mạ ngã 
xuống cho núi rừng nơi đây mãi mãi xanh tươi. Chủ tịch K’Xung 
bùi ngùi: “Những năm bảy mươi, mình còn nhỏ nên năn nỉ mãi 
mà bố mình không cho mình vào du kích. Mình chỉ “làm việc” 
ở tuyến sau thôi. Bố mình, ông K’Sép, lúc ây là xã đội trưởng 
rất dũng cảm. Anh trai của mình là K’Đức được ông “chiếu cố” 
cho vào du kích và đã tham gia khá nhiều trận đánh. Và trong 
một trận đối đầu với địch ở vùng rừng núi này, anh ấy đã ngã 
xuống vĩnh viễn...”.

Buổi trưa. Nắng trải trên tán rừng làm thành dải lụa vàng óng 
ả. Những ngôi nhà sàn ven núi thấp thoáng trong rừng cây vắng 
lặng. Róc rách tiếng suối giữa rừng nguyên sinh như bao đời nay 
tiếng róc rách ấy vẫn bắt nguồn từ tâm can con người xứ Mạ. 
Tôi dừng cần rượu và tự cho phép mình một phút giây lắng lòng 
để nhìn về hướng núi xa. Núi vẫn cứ thế sừng sững giữa đất trời 
bao la. Và những người con của núi rừng Nam Tây Nguyên này 
như bao đời nay vẫn thế, vẫn can trường bền bỉ bám gót chân 
trần trên những vách đá chênh vênh để viết nên bản anh hùng 
ca cách mạng trong kháng chiến và trong cả thời bình. Đó là 
những bước chân không vội vã nhưng cũng không hững hờ. Đó 
là tiếng róc rách của suối nguồn mãi mãi dâng nước tưới tắm 
cho những cánh rừng già không bao giờ khô kiệt nhưng cũng 
không hề làm thành bão biển nơi sóng cồn. Đó là tất cả những 
gì thuộc về con người ở xứ sở Nam Tây Nguyên này, ở xứ sở 
được mệnh danh là vương quốc Mạ này.

Lúc nửa buổi sáng đi ngang qua nhà máy chè Lộc Bắc, tôi 
ghé vào. Rất tiếc là không gặp được vị lãnh đạo nào vì hôm đó 
là ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng hỏi chuyện một công nhân, anh 
chàng nói vanh vách về những việc làm của đơn vị mình: “Nhà 
máy chè chúng em lập ra chủ yếu là để tiêu thụ sản phẩm cho 
bà con. Tất nhiên mục tiêu của kinh doanh là phải có lãi nhưng
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mục đích đầu tiên đó là giúp cho bà cho có cái “đầu ra ” để mà 
yên tâm sản xuất. Mùa này, giá chè nguyên liệu có xuống thấp 
nhưng nhà máy chúng em vẫn thu mua với giá cả hợp lý cho bà 
con”. Tôi hỏi: “Tỉnh đã có chủ trương hỗ trợ giá trong thu mua 
nguyên liệu cho bà con rồi m à?”. “Vâng, thì đúng thế. Không 
những chỉ thu mua ngay tại nhà máy mà chúng em còn đặt đến 
những bốn cái trạm ngay tại các vùng nguyên liệu để giảm bớt 
công vận chuyển cho bà con. Từ hôm đầu năm đến giờ, nhà máy 
thu mua ngót nghét năm trăm tấn chè búp tươi rồi. Từ nay đến 
cuối năm thu mua thêm khoảng trăm tấn nữa. Bây giờ, bà con 
dân tộc Mạ ở xã Lộc Bắc đã không còn nỗi lo trồng chè chẳng 
biết bán cho ai như những năm trước đây ! ”. Tôi tin lời anh công 
nhân này. Bởi sau đó, ghé thăm nhà già K’Đa, thây vườn chè 
xanh tốt, tôi hỏi: “Bây giờ đã dám vay vốn ngân hàng để mua 
phân bón cho cây chè chưa?”. Tôi hỏi thế bởi cách nay bốn năm, 
khi vào đây, thấy vườn chè của già K’Đa héo rũ, hỏi thăm thì 
tôi được ông trả lời một cách vô tư rằng: “Chè không có ai mua 
thì để trời nó nuôi thôi. Nhà mình đâu có tiền mà mua phân bón. 
Mà có bón thì hái bán cho ai. Ớ đây, không chỉ có vườn chè nhà 
mình như thế đâu mà, ai cũng thế cả mà...”.

Tôi tranh thủ hỏi vị lãnh đạo xã một vài con sô" “thời sự”. 
K’Xung mắng yêu tôi: “Lâu ngày quá không về đây chơi, quên 
hết mây con số rồi chứ gì. Ờ, thì lây sổ mà chép vào...”. Tôi làm 
theo “lệnh” của anh, chép vội một vài số liệu “mới toanh” của 
Lộc Bắc: Diện tích cà phê 700ha, chè gần l.OOOha. Lúa nước 
vừa “đặt chân” vào đây, bà con đang khai hoang, chưa có con 
số thống kê chính xác về diện tích cũng như số hộ. Dự án trung 
tâm cụm xã được triển khai từ năm 1998, đến nay tổng vốn lên 
đến hơn 7 tỷ đồng. Dự án vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên 
được triển khai vài năm gần đây với các hạng mục đáng kể như 
làm đường giao thông, hỗ trợ chăn nuôi 400 con dê, 180 con bồ, 
trên 400 con gà... Rồi nữa, trồng rừng theo hộ gia đình được hơn 
300ha, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ. v ề
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giáo dục: trung học cơ sở hiện có 750 em của 25 lớp, mầm non 
7 lớp 250 em. Xe ô tô mỗi ngày một chuyến ra vào. Đã xây dựng 
được 14 căn nhà tình nghĩa và 50 căn nhà tình thương. Phương 
tiện nghe nhìn đạt 90% số hộ cùng với 200 chiếc xe máy làm 
phương tiện đi lại (50% số hộ)... Thây tôi ghi ghi chép chép muôn 
mỏi cả ... chân, anh K’Xung cười xòa: “Muốn làm người Mạ thì 
phải tập cho cái đầu nó biết nhớ. Cái chữ ghi trong sổ dễ thất 
lạc, ghi trong đầu thì muôn thuở... Mà thôi, “xây chừng” cái đã. 
“Xây chừng” đi, tí mình kể chuyện làm ăn của bà con cho mà 
nghe...”. Dạo rày chuyện “xây chừng” của tôi xem ra không được 
sung mãn như thuở cách nay vài năm khi về với Lộc Bắc nên 
chỉ mới “vài cần” là cái đầu tôi như “có vân đ ề”. Nhìn ra sự 
“khiếm khuyết” của người quen nên K’Xung xua tay: “Thôi, 
được rồi. Lần này thì... tha vậy nhé. ừ , đi với mình...”. Nói xong, 
K’Xung dắt tôi sang nhà bà con hàng xóm. “Đây là K’Mon cựu 
binh. Còn đây là vỢ chồng K’Brôp -  Ka Giang...” -  vừa khoác 
vai tôi, K’Xung vừa piới thiệu mỗi khi ngang qua một một ngôi 
nhà. K’Xung nói: “Ở Lộc Bắc, một trong những điển hình về 
cựu binh làm ăn giỏi là có cặp vợ chồng này”. Thì ra, cả K’Brôp 
và Ka Giang trước đây đều là du kích của xã. Gia đình này đã 
được tặng thưởng hai huân chương kháng chiến hạng nhất và 
hạng nhì. Cách nay gần mười năm, gia đình K’Brôp -  Ka Giang 
khá “nổi” nhờ chăn nuôi dê. Lúc đầu họ chỉ có một con dê cái 
của cha mẹ để lại. Từ con dê cái này đẻ ra những con dê con. 
Rồi từ dê con đẻ thành dê...cháu. Cứ thế, cứ thế... Nhưng điều 
quan trọng là họ biết tích luỹ. Đến khi dê thành bầy, họ bán bớt 
để chăn nuôi bò, nuôi trâu, nuôi gà... Từ chăn nuôi, họ không 
những sửa sang lại nhà cửa cho đàng hoàng hơn mà còn sắm 
được cả tivi, xe máy... “Ngoài K’Brôp -  Ka Giang ra còn có vỢ 
chồng cựu binh K’Lý -  thiếu tá: Ông được tặng thưởng Huân 
chương Độc lập hạng ba, vỢ ông nhận Huân chương Kháng chiến 
hạng ba. Nhờ chăn nuôi bò, làm chè và cà phê, ông xây được 
nhà mới khang trang, mua sắm nhiều vật dụng trong nhà...” -
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anh K’Xung kể tiếp. Thấy tôi cứ thỉnh thoảng dừng lại ghi ghi 
chép chép, K’Xung bảo: “Cứnhớ trong đầu là được mà. Ghi thế 
thì chả mấy chốc cuốn sổ hết giấy mất...”. Vâng, cuốn sổ đã dày 
kín và không còn chỗ chen tên người... Tôi đành tập ghi vào trong 
đầu như lời của vị chủ tịch xã. Nhưng thú thực là cho đến giờ, 
khi ngồi viết những dòng này, lục lại trong đầu thì bỗng dưng...

Đêm ở Lộc Bắc xuống rất nhanh. Núi rừng tĩnh lặng. Ở nơi 
kia, con dốc B40 ngất ngưởng vẫn đang lẳng lặng nuốt vào lòng 
đất những khoảnh khắc thời gian đời người xứ này. Còn nơi đây, 
với tôi giữa đêm rừng Lộc Bắc, hương rượu cần nồng đượm nơi 
lồng ngực và còn nhiều hơn thế. Trong tôi như đang có lửa. 
Nhưng đó là ngọn lửa âm ỉ cháy bền lâu chứ không bùng lên 
sáng lòa rồi vội tắt ngấm. Với âm ỉ ngọn lửa nơi lồng ngực, tôi 
nhận ra rằng: Thì ra, với Lộc Bắc -  đất anh hùng thuở ấy và 
kiên dũng hôm nay, những dâu chân trần bên vách núi đã tạo 
nên thế đứng vô cùng vững chãi bởi chủ nhân của nó đã biết 
“bám ” vào đất như thế nào, bám vào đá như thế nào... Đó là 
những bước chân không vội vã, không ồn ào nhưng biết đứng 
bằng thế đứng tạo nên rễ bám chặt vào đất để con người ta lớn 
lên. Và với tôi, Lộc Bắc không còn xa xôi nữa!

Đà Lạt, 31.10.2004
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Lởn lên cùng dòng sông ấy

ISông mẹ Krông Ana hiền hòa. Sông bố Krông Nô trầm 
lặng. Sông con Đa Dâng sinh ra từ nơi nguồn cội Krông 
Ana - Krông Nô. Đa Dâng lớn lên trong nguồn sữa mẹ 
Tây Nguyên. Đa Dâng vươn vai sung mãn trườn qua 
những khu rừng già hàng ngàn năm tuổi, tạo nên thác nguồn bên 

những bờ vực thẳm, hào phóng dâng phù sa cho những cánh đồng 
luôn màu mỡ, nhẫn nại mang nước mát của trời xanh tưới tắm 
cho rừng thông luôn thì con gái trên những triền đồi nhấp nhô. 
Và cuối cùng là nó về với biển cả bao la, rộng lớn. Đa Dâng 
choáng ngỢp. Nhưng Đa Dâng không hề sỢ hãi! Biển cả cũng 
là mẹ của Đa Dâng mà! Đa Dâng biết nói lời tâm pớt của mẹ 
Krông Ana và hát câu yal yau của bố Krông Nô với mẹ Biển 
mênh mông và bao dung! Mẹ Biển cũng yêu quý Đa Dâng lắm. 
Mẹ Biển ôm Đa Dâng vào lòng bằng tình thương yêu không gì 
sánh nổi của người mẹ. Nhưng mẹ Biển cũng tỏ ra rất nghiêm 
khắc nhìn thẳng vào mắt Đa Dâng mà nói rằng: “Đa Dâng đã 
khôn lớn. Mẹ Krông Ana và bố Krông Nô đã dạy cho Đa Dâng 
câu yal yau và lời tâm pớt được chắt lọc từ trong máu thịt của 
những người con núi mẹ Langbian. Đó là hành trang để Đa Dâng 
vào đời. Và, trước mắt Đa Dâng là cánh cửa của thiên niên kỷ 
mới. Hoặc là Đa Dâng vững tin bước tới. Hoặc Đa Dâng chỉ là 
kẻ .hèn đớn phải đành chịu khuất phục! ”.

2.Tôi không còn nhớ rõ là mình đã có bao nhiêu đêm trong
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đời được ngồi bên ché rượu cần trong ngôi nhà sàn bên bếp lửa 
bập bùng cùng với già làng Ha Krang để nghe ông kể chuyện 
về dòng sông Đa Dâng với bao huyền thoại mà những cộng đồng 
người Cơho, người Mạ, người Churu... ở vùng đất Nam Tây 
Nguyên (Lâm Đồng) rất đỗi tự hào này. Những đêm như thế, 
bếp lửa nhà sàn Ha Krang cũng sẩn sàng thức trắng và ngọn 
núi Langbian cũng không hề ngủ để cùng vđi Ha Krang kể 
chuyện. Thỉnh thoảng ông lại hỏi tôi: “Đây, mầy có nghe rõ lời 
thì thầm của núi mẹ Langbian không? Và đây nữa, tiếng rì rào 
của sông Krông Ana và lăn tăn tiếng sóng vỗ bờ bên dòng Krông 
Nô chính là tiếng hỏi vọng của họ về người con Đa Dâng trên 
bước đường đi về với mẹ Biển bao la nơi cuối nguồn?!”. Tôi 
không rõ lắm. Nhưng biết chắn chắn rằng ở bên ngoài kia, những 
ngọn gió đêm vốn dĩ rất tinh nghịch đang trườn mình qua thung 
sâu để đùa giỡn với rừng đêm. Trong này, ngọn lửa cũng tinh 
nghịch không kém đang vẽ lên khuôn mặt già làng Ha Krang 
những đường nét kỳ lạ làm cho khuôn mặt ấy như thể là một 
pho tượng biết cử động và có linh hồn. Trong tôi, những suy tưởng 
chợt dâng lên: Ha Krang là gì nếu không là pho tượng của những 
người con núi rừng Tây Nguyên đã tạc vào vách núi mẹ Langbian 
từ ngàn đời nay rồi? Hoặc ít nhất là ở nơi núi mẹ Langbian hùng 
vĩ kia đã và đang tồn tại một linh hồn Tây Nguyên bất diệt và 
là biểu tượng vĩ đại của những người con của núi rừng bất khuất 
này? Và hoặc ít ra, Đa Dâng mãi là niềm tự hào của những người 
con của núi rừng Tây Nguyên nơi đây?

Bây giờ thì già làng Ha Krang đã trở thành người thiên cổ. 
Nhưng vâng, những dòng sông trong câu chuyện cổ tích ngày 
nào của ông ấy vẫn chảy! Và dòng Đa Dâng của các bộ tộc thiểu 
sô'Nam Tây Nguyên vẫn không ngừng lớn lên cùng năm tháng!

3. Đó là câu chuyện cổ tích về sông con Đa Dâng mà già làng 
Ha Krang đã kể cho tôi nghe. Còn trong đời thật, nó cũng là một 
dòng sông lắm đỗi thăng trầm! Con sông đến là lạ: Ớ thượng
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nguồn, nó là hợp lưu của hai dòng chảy của hai nhánh sông 
Krông Ana và Krông Nô. Rồi nó lượn mình qua những đại ngàn 
và ghềnh thác, hoặc lững lờ xuôi theo những thảo nguyên mênh 
mông, lãng mạn uốn quanh qua những buôn làng và bất ngờ chia 
đôi nơi cuối nguồn để sau đó lại hợp lại rồi đi ra biển. Trong 
một giây phút lúc ấy chợt hứng khởi, tôi đã từng độc hành hai 
bên bờ Đa Dâng “để cố lắng nghe ... hơi thở của nó” như cách 
nói của già làng Ha Krang. Tôi không dám chắc rằng mình đã 
nghe được tiếng nói của Đa Dâng nhưng tin chắc một điều rằng 
chính con sông này đã từng chứng kiến bao cuộc đổi thay, thăng 
trầm của vùng đất Nam Tây Nguyên hùng vĩ nơi đây.

Tôi vẫn độc hành bên dòng Đa Dâng. Và tôi “nghe” nó kể rằng: 
“ Thần tối cao Ndu sinh ra muôn loài. Thần Ndu cũng sinh ra người 
Cơho, người Mạ, người Churu, người Raglai... và cả người Việt nữa. 
Thời chiến tranh loạn lạc, người thiểu số Tây Nguyên đã biết đứng 
lên cùng với người Việt đánh đuổi quân xâm lược Pháp và Mỹ để 
giành lại sự bình yên cho buôn làng. Giờ thì hòa bình đã lâu, anh 
em Kinh - Thượng chúng ta phải cùng nhau chung tay dựng xây 
cuộc sống mới ấm no và hạnh phúc! ”. Lời của Đa Dâng mộc mạc 
quá! Nhưng tôi hiểu rằng đó chính là nỗi lòng của nó. Bởi lẽ, đã 
trăm năm rồi và hơn thế, Đa Dâng - chàng trai của Krông Ana và 
Krông Nô - không một phút nghỉ ngơi bởi cuộc sống luôn vận động, 
và chàng không thể dừng lại bởi mạch ngầm ẩn trong lòng núi mẹ 
Langbian luôn trong thế động. Sự hiện hữu của dòng sông Đa Dâng 
như thể là định mệnh của Nam Tây Nguyên. Có ai đó đã nói như 
vậy. Và tôi cũng muốn tin điều ấy. Cõi nhân gian, tôi cứ tưởng Đa 
Dâng chỉ là con sông vô tri. Nhưng, dường như ở nơi sâu thẳm của 
lòng mình trong chuyến độc hành này, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến... 
linh hồn của một dòng sông! Vâng, linh hồn của một dòng sông! 
Có thể, rất có thể lắm chứ?

4 . Nam Tây Nguyên hùng vĩ những cánh rừng. Nam Tây 
Nguyên dịu lắng những tâm hồn. Và dòng Đa Dâng của Nam
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Tây Nguyên êm đềm, êm đềm... Độc hành bên bờ này của dòng 
Đa Dâng, tôi có cảm giác có tôi cũng đang đi ở phía bên kia bờ. 
Và hơn thế, không chỉ mình tôi ở phía bên kia mà còn nhiều, rất 
nhiều người khác nữa: dường như là đang có tất cả chúng ta cùng 
đi vậy! Đúng, trong hành trình này, trong chúng ta có ai nào bỏ 
rơi nhau! Và, dĩ nhiên là mọi người đều không đơn độc, và tất 
cả đều có cùng một mục đích trên chặng đường ấy.

Dòng Đa Dâng lững lờ trôi xuôi. Nhìn những con sóng lăn 
tăn vỗ nhẹ vào bờ, nào có ai biết được sóng đi về đâu; và điều 
đáng nói hơn là dường như chúng ta đang có cảm giác thời gian 
như ngừng chảy và mãi mãi những con sóng lăn tăn ấy vẫn còn 
và mãi còn. Bất chợt tôi có suy nghĩ: Đa Dâng hào phóng mang 
nước tưới mát những cánh rừng. Nhưng, nếu như không có những 
cánh rừng, như là chuyện quy luật, dòng Đa Dâng ắt phải cạn 
nước. Tôi thường nghe rõ trong những cuộc hội nghị người ta 
hay nói về những cánh rừng ở Nam Tây Nguyên - Lâm Đồng. 
Ây là chuyện về những cánh rừng như thể có linh hồn. Già Bơn 
có lần cũng đã khẳng định với tôi như thế. Rằng, mỗi dòng họ 
có một khu rừng thiêng. Rằng, mỗi tộc người cũng có một khu 
rừng thiêng. Và, tất thảy các bộ tộc ở Tây Nguyên này cũng có 
một khu rừng thiêng. Nhưng khi nghe tôi hỏi: “Khu rừng thiêng 
ấy ở đâu?”, già Bơn trả lời mà không cần nghĩ suy: “Nó ở ngay 
trong lòng ta!”. Nghe già nói thế, tôi muốn ... giải thích thêm: 
Nó ở ngay trong lòng ta và ở ngay trước mắt ta! Bởi lẽ hầu như 
tất thảy mọi người dân ở Lâm Đồng này khi mỡ mắt ra đều có 
thể nhìn thấy được rừng. Người ta thống kê Lâm Đồng là tỉnh 
có diện tích rừng còn khá cao - nhất nhì Tây Nguyên: trên 
700.000 ha, đạt tỷ lệ che phù hơn 65% so với diện tích tự nhiên. 
Và dĩ nhiên là không dừng lại ở con số ây, những con người sống 
dọc bên dòng Đa Dâng còn muốn nâng tỷ lệ độ che phủ của 
rừng lên cao hơn nữa, có thể là 70% hoặc 75% bằng những hành 
động cụ thể như trồng rừng theo chương trình 327, trồng rừng 
theo chương trình trồng mới 5 triệu hecta rừng của Chính phủ.
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Tất cả vì môi sinh. Trong đó có lý do vì dòng chảy của con sông 
Đa Dâng. Sông Đa Dâng đầy nước. Nước Đa Dâng hào phóng 
tưới tắm cho những mùa vàng. Ớ Lâm Đồng, hạt gạo Tùng Nghĩa 
(Đức Trọng) từng nức tiếng một thời. Rồi các cánh đồng Cát 
Tiên, Dạ Tẻh trĩu bông hứa hẹn mùa bội thu. Dòng Đa Dâng 
cũng giúp cho vùng cây công nghiệp như dâu tằm, cà phê, chè, 
điều ... và cả vùng rau Đà Lạt - Đức Trọng - Đơn Dương ở dọc 
hai bên sông tốt tươi, mang lại ấm no, hạnh phúc cho muôn người. 
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế  thị 
trường, sản phẩm ngành nông nghiệp Lâm Đồng là cà phê, chè, 
hạt điều, cà phê... đã có chỗ đứng trên thị trường thế giới. Xin 
ghi lại một vài con số về xuất khẩu trung bình hằng năm trong 
một vài năm trở lại đây: 120 tấn tơ tằm, 12.000 tấn cà phê, 6.000 
tấn chè, 1.000 tấn hạt nhân điều; trị giá các mặt hàng xuất khẩu 
này từ 23 - 30 triệu USD (trong số hơn 50 triệu USD tổng kim 
ngạch xuất khẩu). Rồi nữa, một chương trình cách mạng về giống 
cây trồng trong nông nghiệp đang được thực hiện. Cuộc cách 
mạng về giống đã và đang diễn ra trên vùng chè, vùng cà phê, 
vùng điều và cả vùng rau và hoa. Chỉ nói riêng về cây chè: Đến 
năm 2010, Lâm Đồng sẽ có 24.500 ha chè, trong đó có 50% diện 
tích chè cành cho năng suất cao và phẩm chất tốt; kinh phí đầu 
tư mỗi hecta chè cành thời kỳ kiến thiết cơ bản là 51 triệu đồng 
(1 năm trồng và 3 năm chăm sóc). Ớ lĩnh vực đầu tư phát triển, 
Lâm Đồng biết khắc phục sự giảm sút nguồn vốn đầu tư xã hôị 
(khu vực trong tỉnh bằng cách thu hút các nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài (ODA, FDL.) cũng như các nguồn vốn trong nước từ các 
thành phần kinh tế, khu vực dân cư và tín dụng ngân hàng. Phân 
đấu tổng đầu tư xã hội đạt 780 tỷ đồng, chiếm 26% GDP. Trong 
đó, nguồn vốn cơ bản do địa phương trực tiếp quản lý trên 180 
tỷ đồng, riêng vốn đầu tư lại cho rừng và xây dựng xã điểm vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 32 tỷ đồng. Những con số về 
chỉ tiêu phấn đâu trong năm cuối cùng của thế kỷ ở Lâm Đồng 
mà tôi ghi được: Tốc độ tăng GDP từ 7 -8% trở lên so với năm
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1998. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp tăng 10 - 11% 
so 1998. Tổng kim ngạch xuất khẩu là 52 - 54 triệu USD, trong 
đó địa phương chiếm từ 40 - 42 triệu USD. Tổng thu ngân sách 
nhà nước đạt 366 tỷ đồng. Tổng đầu tư toàn xã hội: 780 tỷ đồng 
(bằng 26% GDP). Giảm tỷ lệ đói nghèo xuống còn 10%. Giải 
quyết việc làm mới cho 20.000 lao động ...

5. Bầu trời xuân Tây Nguyên trong xanh vời vợi. Dòng Đa 
Dâng đã về với mẹ Biển bao la. Buôn làng ơi hãy nổi trống 
chiêng lên để đón chào năm mới, đón chào thế kỷ mới và thiên 
niên kỷ mới. Trước mắt của Đa Dâng là cánh cửa lịch sử. Buôn 
làng Tây Nguyên vẫn đồng hành cùng Đa Dâng. Gần một triệu 
dân Lâm Đồng - Nam Tây Nguyên vẫn đồng hành cùng Đa 
Dâng. Chạm cửa thiên niên kỷ mới, trái tim người Tây Nguyên 
như đang nóng lên. Dường như ai cũng muốn nói một lời gì đó 
trong buổi sáng xuân này. Một lời chúc mừng ư? Chưa đủ! Hay 
những lời quyết tâm sắt đá? Có lẽ không mây thuyết phục! Chỉ 
có những bàn tay trong những bàn tay siết chặt! Đó là những 
bàn tay từng kinh qua chiến tranh với bao đạn bom và chết chóc. 
Đó là những bàn tay từng chai sạn trên cánh đồng để làm ra 
những hạt thóc vàng. Và bây giờ vẫn những bàn tay ấy tiếp cận 
và làm chủ những phương tiện hiện đại để vững vàng bước đi 
trên chặng đường mới có một ý nghĩa lịch sử trọng đại.

Mùa xuân chạm cửa. Cánh cửa thiên niên kỷ mới cũng vừa 
mở ra. Đa Dâng cũng vừa về đến biển. Nhưng, hành trình của 
nó vẫn còn dài lắm. Krông Ana và Krông Nô vẫn nhẫn nại dõi 
về phía Đa Dâng. Còn với Ha Krang của tôi nơi cuối trời chắc 
cũng đang muôn nói một điều gì đó với dòng sông huyền thoại 
của mình. Còn riêng tôi, tôi cũng vừa kịp nhìn lại mình và nhận 
ra mình cũng đang lớn dần cùng dòng sông Đa Dâng. Và hơn 
thế, người Tây Nguyên cũng lớn lên từ dòng sông ấy. Vâng, mùa 
xuân vừa chạm cửa...

Đà Lạt, Xuân 2000
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Trẻ mãi một dòng sông
9

Ữgóc cao nguyên xanh có một dòng sông đời thực nghìn 
năm tuổi trôi xuôi về biển lớn. Và, bên dòng sông đời 
thực ấy còn có một dòng sông đời người tuổi chỉ vài mươi 
trẻ trung mãi hướng về nơi nguồn cội sinh thành. Nghìn 
năm Thăng Long và năm mươi năm Thủ đô được giải phóng là 

cái cớ để tôi gọi vùng đất kinh tế  mới Hà Nội trên cao nguyên 
Lâm Đồng -  vùng đất Lâm Hà -  là dòng sông đời người bên 
cạnh dòng sông đời thực Đa Dâng đang hướng về cội nguồn biển 
cả Hà Nội.

Mây mươi năm trước, trong công cuộc mở đất, những người 
con Hà Nội đã mở ra một dòng sông đời người bên dòng Đa Dâng 
ngàn năm tuổi. Thế là trên cao nguyên xanh ngàn năm mày phủ, 
dòng sông đời người -  đất mới Lâm Hà được sinh thành. Và trẻ 
mãi đất mới Lâm Hà cũng như trẻ mãi dòng sông đời người trên 
cao nguyên xanh!

Chiều chạm cửa. Lá non tơ mượt trải dưới chân đồi như tâm 
thảm nhung xanh nõn nà kết dính với nền trời xanh ngăn ngắt. 
Chiều rắc nắng vàng ong lên thảm nhung cây lá làm cho tôi có 
cảm giác đất này yên bình quá đỗi. Một khoảnh khắc chiều tơ 
vàng này thôi cũng có ý nghĩa thật lớn lao đối với một vùng đất 
được ví như dòng sông đời người cùng hiện hữu bên dòng sông 
đời thực. Bởi lẽ, khoảnh khắc bình yên trong chiều nắng rắc tơ 
vàng chính là hiện hữu sự giao hòa của hai dòng sông đời người 
và đời thực trên cao nguyên xanh.

Để làm nên dòng sông đời người, những công dân Hà Nội
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trong mấy mươi năm qua đã đổ không ít mồ hôi, công sức vào 
đất này. Ngày ấy, ngay sau khi đất nước được thông nhất, trong 
niềm vui nhân đôi kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10.10.1954, 
các vị lãnh đạo Hà Nội đã nghĩ ngay đến mảnh đất Nam Tây 
Nguyên màu mỡ và giàu tiềm năng. Gấp lại những dòng lịch sử 
còn thơm mùi mực mới của vùng kinh tế  mới Hà Nội trên đất 
Lâm Đồng, những cái tên của các vị lãnh đạo Hà Nội ngày trước 
vừa quen nhưng vừa lạ hiện lên trong đầu tôi: Bí thư Thành uỷ 
Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND Trần Vỹ, Phó Chủ UBND Trần 
Duy Dương, Thành uỷ viên Nguyễn Xuân Bảy, Trưởng ban Xây 
dựng vùng kinh tế  mới Hà Nội tại Lâm Đồng Vũ Hoa Mỹ... Có 
thể nói, khởi đầu cho dòng sông đời người trên cao nguyên xanh 
đã được ông Vũ Hoa Mỹ kể lại bằng câu chuyện về cuộc gặp 
gỡ giữa ông và Bí thư Thành uỷ Hà Nội Lê Văn Lương để bàn 
việc xây dựng vùng kinh tế  mới Hà Nội ở Lâm Đồng cách nay 
gần ba mươi năm. Lúc đó, ông Mỹ là Bí thư Huyện uỷ Từ Liêm 
(Hà Nội) đã được điều lên làm Trưởng ban Xây dựng kinh tế 
mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Ông Mỹ kể: “Hôm tôi lên chào bác 
(Lê Văn Lương) và xin chỉ thị xem bác có ý kiến chỉ đạo cho tôi 
khi vào trong đó (Lâm Đồng), bác tiếp tôi rất ân cần và những 
lời đả thông chân tình của bác làm tôi nhớ mãi. Bác nói: “Việc 
lãnh đạo xây dựng vùng kinh tế  mới khá khó khăn phức tạp. 
Người ta nói là “đi khai sơn phá thạch” mà...”. Cũng nói về vấn 
đề này, anh Phan Hữu Giản -  một công dân Hà Nội chính hiệu 
và là một trong những vị lãnh đạo gắn bó gần cả cuộc đời mình 
với vùng đất kinh tế  mới Lâm Hà -  đã mượn câu thành ngữ xưa 
kia để khái quát về nỗi gian truân thuở “Mang gươm đi mở đất...” 
rằng: “ Thứ nhất là chống hà bá, thứ nhì khai phá sơn lâm” . Thế 
mới biết...

Gian truân là thế. Vâng, thế mới biết dòng sông đời người 
trên vùng đất mới Nam Tây Nguyên này đâu dễ ngày một ngày 
hai nên vóc nên hình. Lớp lớp mồ hôi của con người đã đổ xuống 
cho dòng sông đời người dâng nước đầy mang phù sa bồi đắp
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những cánh đồng. Kĩu kịt những giọt mồ hôi chắt ra từ trí lực 
được lớp lớp người dân Thủ đô gồng gánh lên non vun xới mầm 
xanh cho kỳ vọng về một tương lai tươi sáng bên dòng Đa Dâng 
ngàn năm tuổi có dư. Sau những cuộc bàn thảo mang tính “nghị 
trường” của các vị lãnh đạo Trung ương và Hà Nội là cuộc trường 
chinh của khoảng một trăm “người lính không quân hàm ” (thanh 
niên xung phong) vượt chặng đường dài gần hai nghìn cây số từ 
Thủ đô đến vùng “rừng thiêng nước độc” Nam Tây Nguyên thực 
hiện sứ mệnh lịch sử của mình: tiên phong đi mở đất. Tiếp theo 
là trên hai ngàn thanh niên xung kích vốn quen với ánh điện Thủ 
đô tình nguyện vào đây sống với sao trời và khai sơn phá thạch 
mở đầu cho những cuộc di dân. Đất hoang xưa được mở ra dưới 
những đường cày vạm vỡ sức trai. Đất hoang Nam Tây Nguyên 
giờ đã mở lòng ra với những địa danh vốn quá đỗi quen thuộc 
với người dân Thủ đô: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm, Đông 
Anh, Đống Đa, Từ Liêm, Thanh Trì... Những địa danh thân thuộc 
ấy đã làm ấm lòng những người dân Thủ đô trong cuộc di dân 
mở đất nơi thâm sơn cùng cốc. Nói thế không có nghĩa là mọi 
sự đều suôn sẻ. Mà, nói như sự lường trước của nguyên Bí thư 
Hà Nội Lê Văn Lương rằng: “Việc lãnh đạo xây dựng vùng kinh 
tế  mới khá khó khăn phức tạp. Người ta nói là “đi khai sơn phá 
thạch” mà... Việc quan trọng nhất là ở vùng kinh tế  mới Lâm 
Đồng có tốt hay không. Ngoài này Thành uỷ có nói hay nói tốt 
mà trong đó không tốt thì mất tín nhiệm, người ta vẫn bỏ về...”. 
Tất nhiên lẻ tẻ đã có những cuộc thối lui vì nản chí. Nhưng đất 
vẫn lành và người vẫn “đậu”, vẫn bám trụ kiên trì để làm nên 
nghiệp lớn. Để chứng minh cho điều này quả là dễ bởi hiện giờ 
Lâm Hà có đến một danh sách những người làm giàu bằng đôi 
bàn tay trắng trên quê hương mới dài đến dằng dặc. Nhưng trong 
số những con người như thế, tôi nhớ nhất một nhân vật. Đó là 
anh Phạm Doãn Hiền. Câu chuyện làm giàu của hai vợ chồng 
Hiền -  Loan ở quê hương thứ hai (Hoài Đức, Lâm Hà) thực ra 
cũng na ná như trăm như ngàn hộ dân khác ở vùng kinh tế  mới
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này làm giàu. Bởi lẽ, họ cũng bắt đầu từ những khó khăn ngày 
đầu nhưng biết vươn lên, biết chắt bóp, biết tái đầu tư, biết cách 
làm ăn đúng, biết chọn đúng cây đúng con... và thế là giàu. Đã 
có những danh hiệu dành cho đôi vợ chồng này: hộ nông dân 
sản xuất giỏi, hộ gia đình văn hóa... Nhưng ở hai vợ chồng anh 
Hiền -  chị Loan, cách nay đã khá lâu, khi đến nhà tìm hiểu để 
viết một bài báo bình thường về gương người tốt việc tốt, điều 
gây cho tôi ấn tượng không phải là những con số mà là một vân 
đề khác. Hôm ấy ngồi uống rượu với anh Hiền, sau khi ghi chép 
đến dày đặc những con số vào trong sổ tay, tôi nâng chén rượu 
đặc sản tỢp một ngụm lớn. Cái động tác tỢp rượu hơi táo tợn ấy 
khiến cho cả cái mặt của tôi ngửa lên trên với đôi mắt trỢn ngược. 
Hóa ra cái động tác ấy lại hay hay vì đúng vào lúc ngửa cổ vểnh 
mặt thao láo nhìn lên trần, tôi bắt gặp dòng chữ ghi trên cây xà: 
“Quyết tâm thắng lợi lớn -  Kiên trì thành công to”. Mấy cái chữ 
ấy được viết bằng sơn màu đỏ và đặt trong một cái khung hình 
chữ nhật có trang trí hoa văn khá cầu kỳ. Anh Hiền ngượng ngịu: 
“Mình viết đây. Viết từ hồi mới dựng nhà. Ây là v iế t ... chơi, 
nhưng cũng là thể hiện sự quyết tâm...”. Tôi đọc rõ to “Quyết 
tâm thắng lợi lớn -  Kiên trì thành công to” và ngẫm ngợi: Câu 
chữ chưa hẳn chuẩn nhưng ... hay ra phết! Nó chẳng phải là câu 
khẩu hiệu, càng không phải là thơ, cũng không là thành ngữ... 
Thế thì câu ấy là gì? Tôi không rõ, nhưng chắc chắn nó là sự 
thể hiện lòng quyết tâm sắt đá của chủ nhân. Và thế là sau tỢp 
rượu, tôi vội lật sổ tay ghi vào và cũng ... đóng khung cẩn thận 
trên trang giấy trắng. Nhìn lại dòng chữ trong cuốn sổ và ngước 
nhìn lên “nguyên bản” lần nữa trên xà nhà, tôi có cảm tưởng 
toài t bộ những con số trước đó được ghi chép cẩn thận trong cuốn 
sổ tay của mình đã bị đánh đổ... Và đến lúc này đây, khi lật cuốn 
sổ tay và nhìn .lại dòng chữ trên, tôi thấy nó như là điểm nhấn 
của dòng sông đời người bên cạnh dòng sông đời thực ở vùng 
kinh tế  mới Hà Nội trên vùng đất Nam Tây Nguyên kỳ vĩ này.

Chiều chạm cửa khép lại khoảng thời gian của một ngày để
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chuẩn bị cho bình minh báo hiệu một ngày mới. Dòng sóng bạc 
Đa Dâng lấp lánh ánh chiều như trong tranh thuỷ mạc. Có ai đó 
nhìn dòng sông đời thực trong một buổi chiều tà để chợt thử đoán 
định hình hài, vóc dáng, viễn cảnh của dòng sông đời người trên 
vùng đất này trong tương lai sẽ như thế nào không?

Cũng như gần ba mươi năm về trước, có ai đó ngờ rằng đất 
này sẽ có một dòng sông đời người Lâm Hà sinh thành và cùng 
tồn tại bên dòng sông đời thực Đa Dâng với vạm vỡ phù sa dâng 
đời như ngày hôm nay? Gần ba mươi năm về trước, các nhà lãnh 
đạo Hà Nội đã đặt ra một kỳ vọng nhưng có chắc rằng viễn cảnh 
lúc đó và hiện thực hôm nay chính là bức tranh về một Lâm Hà 
với vạm vỡ những đường cày no ấm và ẩn đầy những tiềm năng 
cần tiếp tục khai phá? Cuộc chuyện trò “chớp nhoáng” với 
nguyên Bí thư Huyện uỷ Lâm Hà Phan Hữu Giản giúp tôi hiểu 
ra rằng: Hai năm đầu tiên của “dòng sông đời người” thuở ấy là 
hai năm thất bại một cách ... cơ bản. Nhưng sự thất bại đầu tiên 
này không làm nản lòng những công dân Hà Nội. Sau thất bại 
ấy, tháng 6.1978 với chuyến thăm và làm việc của cố Tổng Bí 
thư Lê Duẩn tại Lâm Hà được xem là một dấu mốc cực kỳ quan 
trọng của địa phương bởi những lời căn dặn của người: “Đúng 
là ở Lâm Đồng có nhiều điều kiện phát triển chăn nuôi bò sữa 
quy mô lớn. Các nước người ta uống 300 lít sữa/người/năm, chúng 
ta phải phân đâu để người Việt Nam được dùng 100 lít sữa/người/ 
năm. Rồi cũng phải làm nhưng còn nhiều khó khăn lớn lắm. Các 
anh đừng trông chờ! Trong khi chưa có điều kiện nuôi bò sữa 
thì ta nuôi con khác, trồng cây khác thích hợp với từng loại đất. 
Chúng mình phải có sáng tạo, mạnh dạn, suy nghĩ gì đây? Không 
có thái độ mới trong lúc này là sai”. Và thế là phương hướng 
sản xuất mới của Lâm Hà đã được xác định trở lại là trồng và 
chế biến cây công nghiệp lâu năm với ba loại cây trồng chính 
là trà, cà phê và dâu tằm; chăn nuôi bò thịt, tiến tới nuôi bò kiêm 
dụng sữa -  thịt và bò sữa; tận dụng mọi điều kiện tại chỗ để 
sản xuất lương thực, thực phẩm và cây ăn quả. Anh Phan Hữu
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Giản đã nhân mạnh với tôi rằng: “Cho đến lúc này, sau gần hai 
mươi năm với nhiều biến động của thời bao câp cũng như thời 
cơ chế thị trường, thực tiễn đã chứng minh rằng phương hướng 
sản xuất trên là chính xác và mang lại hiệu quả cao về mọi m ặt”. 
Thật vậy, đến lúc này, tuy là một huyện được sinh sau đẻ muộn 
nhưng trong 11 huyện, thị, thành của Lâm Đồng thì Lâm Hà có 
tốc độ xếp vào hàng thứ 4 hay thứ 5 gì đó quả là một minh chứng 
rất thuyết phục! E rằng sẽ rất khô khan nhưng tôi muốn nêu ra 
đây một vài con số: 15 vạn dân của Lâm Hà hiện đang cư trú 
trên một vùng đất khá rộng lớn -  164.000ha, canh tác trên diện 
tích trên 13.000ha cà phê, trên dưới 2.000ha dâu tằm và gần 
1,000ha chè quả là những con số lý tưởng nhìn theo cơ cấu kinh 
tế  nông nghiệp đã được xác định từ nhiều năm qua. Rồi nữa, 
nói đến Lâm Hà là nói đến một tiềm năng chăn nuôi đầy triển 
vọng: Nói như anh Phan Hữu Giản rằng, tuy lúc này đàn bò sữa 
của Lâm Hà chưa được “xếp hạng” nhưng trong tương lai không 
xa, đàn bò của địa phương sẽ là một minh chứng sông động về 
tầm nhìn của các vị lãnh đạo ngày trước. Nghe nguyên Bí thư 
Lâm Hà nói chuyện, tôi nhớ lại lời của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn 
vừa dẫn ở trên: “Đúng là ở Lâm Đồng có nhiều điều kiện phát 
triển chăn nuôi bò sữa quy mô lớn...”.

Cho đến lúc này có thể nói, với vạm vỡ phù sa dòng sông 
đời người trên đất kinh tế  mới Hà Nội ở Nam Tây Nguyên, lớp 
lớp công dân Hà Nội gốc và “công dân” Hà Nội được sinh thành 
trên vùng đất mới không còn phải quá đỗi lo toan chuyện cái ăn 
cái mặc thường nhật như những ngày đầu. Một thời gian khổ đã 
qua. Lúc này, với những công dân ấy, chuyện của ăn của để đã 
trở thành chuyện không còn xa lạ. Tân Bí thư Lâm Hà Đoàn Văn 
Việt vốn là dân miền Trung nhưng chỉ vài tháng “sống giữa lòng 
Thủ đô trên cao nguyên xanh” phát biểu: “Lâm Hà trong những 
năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc đáng ghi 
nhận. Sau gần ba mươi năm, đến lúc này, công cuộc đưa dân đi 
kinh tế  mới của Hà Nội tại Lâm Đồng đã khẳng định sự thành
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công. Dầu vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng chặng đường 
vừa qua, mỗi bước đi lên của Lâm Hà trong tư thế của người 
chiến thắng càng thêm khẳng định tính đúng đắn của sự lựa chọn 
ban đầu của lãnh đạo hai địa phương Hà Nội và Lâm Đồng. Đồng 
thời trong tương lai, Lâm Hà cũng đã được xác định là vùng đất 
còn nhiềm tiềm năng cần khai thác của không những người dân 
địa phương này mà còn của của một hậu phương vững chắc là 
Hà Nội”. Nghe tân Bí thư Đoàn Văn Việt nói, tôi lại tự hỏi: Có 
ai đó đoán định dòng sông đời người trên quê hương của những 
người con Hà Nội đi xây dựng vùng kinh tế  mới Lâm Đồng này 
trong tương lai sẽ như thế nào không? Vẽ nên vóc dáng, hình 
hài trong viễn cảnh của vùng đất Lâm Hà hẳn đã được các nhà 
hoạch định chiến lược thực hiện. Còn tôi, tôi chỉ muốn nói rằng: 
Dòng sông đời người ấy đã được sinh thành và trở nên vạm vỡ 
phù sa bởi những người con Hà Nội có một ý chí kiên cường 
trong hành trình gần ba mươi năm đi tìm đất mới. Và con sông 
đời người ấy vẫn đang còn trẻ trung lắm, khỏe khoắn lắm. Như 
thế chắc chắn bài ca về “mang gươm đi mở cõi ” ấy vẫn còn vang 
vọng, nhuÿg điều có ý nghĩa cao hơn trong lúc này là bài ca đó 
sẽ được những công dân Hà Nội là hậu duệ trên vùng đất mới 
Lâm Hà viết tiếp như thế nào trong tương lai. Hôm chuyện trò 
với tôi ở nhà riêng, nguyên Bí thư Lâm Hà Phan Hữu Giản đã 
nói rằng: “Cán bộ và nhân dân vùng kinh tế  mới Hà Nội tại Lâm 
Đồng đã hoàn thành được nhiệm vụ lịch sử của mình, xứng đáng 
với lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân hai địa phương Hà 
Nội và Lâm Đồng”. Và anh Giản cũng đã không giấu những 
nghĩ suy về tương lai cho sự phát triển bền vững của vùng đất 
một thời anh gắn bó với tư cách là người lãnh đạo cao nhất ấy 
rằng: “Lâm Hà đã chọn đúng con đường đi của mình là tập trung 
phát triển vùng cây công nghiệp với ba loại cây trồng chính là 
cà phê, chè và dâu tằm. Tuy nhiên, để đẩy mạnh công nghiệp 
hóa -  hiện đại hóa, địa phương này cần ưu tiên cho công nghệ 
chế biến để phát huy giá trị của nông sản, đặc biệt là cây dâu
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con tằm, kế đến là rau hoa xuất khẩu. Rồi nữa, cũng trên lĩnh 
vực nông nghiệp, công tác chăn nuôi cần chú trọng hơn với việc 
tập trung phát triển đàn bò sữa theo hướng chăn nuôi lớn và công 
nghệ khép kín. Riêng trên lĩnh vực du lịch, đã đến lúc Lâm Hà 
cần phải đặt ra vấn đề này để bàn thảo một cách nghiêm túc và 
nâng nó lên thành một chương trình hành động và thực hiện vì 
du lịch là ngành kinh tế  từ nhiều năm qua bị Lâm Hà lãng quên 
và đã đến lúc cần đánh thức nó. Cũng cần nói thêm, Lâm Hà 
cũng phải nghĩ đến việc liên kết với Hà Nội trong nhiều lĩnh 
vực, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và sản xuất -  tiêu thụ nông sản 
chất lượng cao (rau, hoa) bằng những chương trình hành động 
cụ thể...”.

Đứng trên ngọn đồi cao, tôi nhìn về dòng Đa Dâng đầy nước 
và ngẫm ngợi về một dòng sông đời người ở xứ này. Dòng sông 
đời người ấy không là cái bóng của dòng sông đời thực -  
“chuyện” phải là như thế! Bởi lẽ, dòng sông đời người ấy có 
một đời sống riêng và mãi mãi trẻ trung để dâng phù sa làm 
đẹp một vùng đất -  vùng kinh tế  mới của Hà Nội ở Nam Tây 
Nguyên.

Đà Lạt, 9.2004
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Ntiỉ tiếng gà thữc ba vùng đất
1IT ơi chỉ cần một tiếng gà cũng đủ để đánh thức ba vùng 

M đất ấy là thượng nguồn sông Đồng Nai, là vùng đât tận
■  cùng của ba tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước.
■ Cái tam giác Cát Tiên (Lâm Đồng) -  Tân Phú (Đồng 

Nai) -  Bù Đăng (Bình Phước) ấy còn được xem là thánh địa cuối 
cùng của Vương quốc Phù Nam cổ, là nơi quần thể tê giác một 
sừng cực kỳ quý hiếm của Việt Nam cuối cùng còn sót lại. Và 
đặc biệt hơn: Nơi tiếng gà thức ba vùng đất ấy là điểm dừng 
chân lý tưởng của khách du lịch trong tương lai!

Chắc chắn du khách trong nước và quốc tê sẽ cảm nhận được 
một hấp lực của vùng đất nơi tiếng gà thức ba vùng đất nếu biết 
được những thông tin này: Đầu những năm 80 của thê kỷ trước, 
sự phát hiện bên bơ sông Đồng Nai những ngẫu tượng Linga -  
Yoni và tượng thần Siva đã vén dần bức màn huyền thoại của 
Vương quốc Phù Nam cổ, một vương quốc trải dài từ Ân -  Miến 
đến Indonesia -  Philippine -  Thái Lan -  Campuchia -  Việt Nam 
rồi kéo tận sang Nam Trung Hoa. Rồi, các nhà khảo cổ học bằng 
sự lao động miệt mài đã làm sống lại một đô thị tôn giáo của 
vương quốc Phù Nam bị vùi chôn trong lòng đất từ hơn một nghìn 
năm nay. Cũng trong những năm 80, một nguồn tin khác gây 
bất ngờ lớn cho rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước: Một 
con tê giác một sừng bị sát hại tại rừng cấm Cát Tiên! Sự bất 
ngờ ở chỗ không chỉ con tê giác bị giết mà cồn là phải chăng 
Việt Nam còn sót lại một loài động vật hoang dã quý hiếm của
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thế giới đang đứng trước bờ của sự diệt vong? Chỉ cần hai sự 
kiện đó cũng đủ để làm nên giá trị lớn lao của nơi tiếng gà đánh 
thức bịi vùng đất, cũng đủ để các nhà hoạch định du lịch Lâm 
Đồng đề ra kế hoạch mở một tuyến du lịch trong tương lai gần!

Đất nơi thượng nguồn thường kỳ bí. Thượng nguồn Đồng Nai 
kỳ bí đến ngỡ ngàng. Là người có máu xê dịch nên tôi đưực may 
mắn nhiều đêm sống trọn vẹn với sự kỳ bí của thượng nguồn 
Đồng Nai. Và, tôi đã có hai lần thốt lên: Ôi, tôi đã có trọn vẹn 
đêm thượng nguồn bên bếp lửa nhà sàn! Đêm ấy, rất có thể tôi 
là một du khách lắm chứ!

Đêm thứ nhất...
Trăng rừng hoang lạnh. Bếp lửa nhà sàn trông xa giống như 

một bóng ma lập loè. Đường vào thôn 5 Cát Tiên (một địa chỉ 
đỏ ở đây) trơn trượt và lầy lội. Cuốc bộ từ sáng đến tối mịt mới 
đến được đây. Tôi nhằm về phía ánh lửa để kéo lê bước chân. 
Trong ngôi nhà sàn, những khuôn mặt sạm nắng bất động mặc 
cho ánh lửa liếm viền thành đường nét thời gian, cần  rượu cũng 
nằm bất động trong bàn tay gân guốíc của già làng K’Đui. Tôi 
ló mặt vào, và có cảm giác ánh lửa cũng đang vẽ lên mặt tôi 
những đường nét kỳ lạ. Nhiều người ngồi quanh ché rượu ngoái 
đầu ra cửa và ồ lên vẻ ngạc nhiên. Riêng già làng K’Đui nhận 
ra người quen cũ nên cũng lặng lẽ với câu chào cũng ... rất cũ:

- Mày đến đó à? Lại đây! Lửa!
Tôi lẳng lặng lại ngồi bên ông và cầm cần rượu ông trao cho. 

Cứ thế, tôi và họ ngồi lặng im bên nhau quanh bếp lửa. Đêm 
rất khuya. Nhiều người lục tục kéo nhau ra về. Một vài chàng 
trai lăn ra sàn ngủ thiếp. K’Đui nhìn tôi như dò hỏi.

- Già có thể kể một câu chuyện gì đó? -  Tôi khẽ khàng đề 
nghị.

Ông cười một nụ cười bí hiểm như cái đô thị bị chôn vùi trong 
lòng đất của ông, rồi giọng chùng xuống như tiếng phát ra từ 
sợi dây đàn trầm nhất:

- Ngày ấy xưa lắm rồi, xứ sở yên bình của người Mạ bỗng
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nổi cơn sóng gió. Mây đen ùn ùn kéo về. Rồi gió, rồi mưa. Gió 
hú ghê người. Mưa ầm ào trút bầu nước khổng lồ từ trên cao 
xuống. Tất cả các con sông ngừng chảy. Xứ Mạ bông biên thành 
một biển nước khổng lồ. Biển nước nuốt vào bụng mọi thứ. Xứ 
Mạ ngập chìm trong tang tóc. Ây là sự báo thù của Nữ thân Chà 
-  thần ác của người Mạ. Vì sao ư? Trước đó, Nữ thần Chà đem 
lòng thương yêu một chàng trai Mạ hào hoa. Nhưng chàng trai 
đã có một cuộc hẹn hò với Ka Yiêng -  sứ giả của Giàng. Khi 
xứ Mạ và người yêu gặp nạn, nàng Ka Yiêng tìm đên N ’Đu, vị 
thần tối cao của các vị thần, xin phép xuống trần cứu người yêu 
và trả lại sự bình yên cho xứ Mạ. Thần N’Đu trao cho nàng lưỡi 
gươm thiêng. Ka Yiêng hóa thân thành người con gái đẹp nhất 
làng và đuổi Nữ thần Chà chạy qua bảy ngọn núi cao, bảy con 
sông dài và sau bảy ngày đêm thì bình yên được tái lập trên xứ 
Mạ xưa. Đã đến lúc trở về Trời, nhưng xứ Mạ đã bị san thành 
bình địa nên trước khi biến mất, nàng Ka Yiêng trao lưỡi gươm 
thiêng cho chàng trai với lời dặn: “Hãy khơi nguồn cho những 
dòng sông!”. Sông Đồng Nai sinh ra từ đó. Những con tê giác, 
những khu rừng thiêng và một đô thị tôn giáo của đất này cũng 
sinh ra từ đó. Xứ Mạ hồi sinh...

Ngoài kia, dòng sông Đồng Nai réo sôi. Gió vân hú dài qua 
rừng đêm. Bỗng tôi nghĩ giá lúc này có lưỡi gươm thiêng của 
nàng Ka Yiêng! Già làng K’Đui chấm dứt câu chuyện trong tiếng 
thở dài. Phía xa, mặt trời như khuôn mặt người say rượu nhú lên 
khỏi ngọn núi. Lửa tàn. Khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm 
vụt đến. Tiễn tôi ra cửa, già làng K’Đui nói khẽ vào tai tôi như 
tiếng vọng giữa thung lũng với bốn bề là núi non hiếm trở: “Mày 
nhớ câu chuyện về nàng Ka Yiêng và lưỡi gươm thiêng của người 
Mạ tao không?”. Một lời nhắn gửi -  tôi ngầm hiểu như thế.

Đêm thứ hai...
Ba năm sau tôi trở lại Cát Tiên. Ánh lửa trong ngôi nhà ấy 

vẫn vậy, vẫn lập lòe như bóng ma từng tồn tại như thế tự bao 
đời nay. Trăng rừng vẫn hoang lạnh đến rỢn người. Chỉ có khác
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là già làng K’Đui đã không còn sức để nâng cần rượu. Ông già 
lắm rồi. Và câu chuyện của họ đang dang dở...

- Vậy mà đã có người vào hang Thoát Y Vũ tìm vàng!
Tôi nhìn kỹ người vừa nói. Thì ra đó là K’Brui, cháu nội của 

già làng K’Dui. K’Brui giờ đã lớn tướng lên rồi. Lồng ngực của 
anh cuộn sóng như con sóng sông Đồng Nai. Mái tóc K’Brui dài 
và xoăn tít giông hệt như ông và bô", vẫn cái cái dáng người như 
con hổ con beo, vẫn khuôn mặt sạm nắng và gân guốc, vẫn là 
những đường nét thời gian trước ánh lửa nhà sàn, nhưng đêm 
nay là K’Brui chứ không phải là già làng K ’Đ u i- ông đang bệnh 
và phải nằm bên mép sàn. Tôi hỏi K’Brui:

- Anh đang nói về ai vậy?
- v ề  Kon Duôn (người Kinh) ấy mà -  K’Brui tỏ ra bưc dọc -  

Chúng liều lĩnh vào đó để rồi không bao giờ trở về. Ây là nói 
chuyện hồi đất này mới trở thành vùng kinh tế mới của người 
Kinh. Ngày đó đói lắm Đồng bào mình đói đã đành. Người Kinh 
cũng không hơn gì. Bởi vậy nên Kon Duôn mới liều mạng vào 
hang Thoát Y Vũ.

- Nó ẻt tít tắp trong rừng sâu kia kìa -  Tiếng của già làng 
K’Đui. Thì ra chợt nhận ra khách quen, già K’Đui cô gắng ngồi 
dây. Giọng ông rời rạc. Câu chuyện về hang Thoát Y Vũ của 
ông cũng rời rạc. Tôi cố ghép nhặt, chắp nối. Vì hình như với 
người dân bản địa nơi thượng nguồn sông Đồng Nai, cái hang 
ấy là có thật, là niềm kiêu hãnh đến cổ sơ nguyên thuỷ của bộ 
tộc Mạ. Theo đó, hang Thoát Y Vũ là cánh cửa mở vào một thế 
giới hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện tại. Đó là thiên đường 
ở nơi mặt đât này. Người trần cũng có thể đến dược, nhưng trước 
tiên phải bước qua cánh cửa Thoát Y Vũ. Một nhóm Kon Duôn 
(nghe nói ở xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên) đã liều lĩnh làm việc 
ây (?).

Già làng K’Đui gượng sức kể cho tôi nghe:
- Đến trước cửa hang, tất cả phải ở trần. Phải tẩy uế trần tục 

nơi dòng suôi chảy ra từ vách đá dựng đứng gần đó. Nam cũng
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như nữ, không ai được mang bất kỳ vật dụng nào, cho dù đó chỉ 
là mảnh vải trên người, vào hang, c ả  sự thù hận trong người 
nữa, cũng phải gội sạch, phải lột bỏ ra ngoài để dòng suối mang 
về con sông Lớn trôi ra biển. Nếu chưa tinh khôi, nguyên bản 
loài người thì hãy quay gót. Vì bên trong hang là rắn độc, cá 
sâu, hổ, beo... chặn cửa để “kiểm tra” sự trong sạch của kẻ vào 
hang. Vượt qua ngưỡng cửa này sẽ đến một thiên đường trong 
lòng đất với những vì sao và vũ điệu của những loài chim. Ớ đó 
còn có một thuỷ cung trên cạn với những hồ nước dát bạc và 
những dòng sông lấp lánh ánh vàng. Nếu vào hang Thoát Y Vũ 
và trở về được thì con người đó có một hạnh phúc và tình yêu 
vĩnh hằng.

- Nhưng rất tiếc! -  Cháu nội của già làng lên tiêng -  Rât tiếc 
sự hấp dẫn của hang Thoát Y Vũ đối với Kon Duôn không phải 
tình yêu và hạnh phúc vĩnh hằng ấy. Họ vào đấy cốt chỉ để tìm 
đến dòng sông đầy vàng và những hồ nước đầy bạc. Và họ đã 
không thoát khi trong họ có quá nhiều tham vọng trần tục...

Tôi chợt liên tưởng đến những tư liệu: Dân Cát Tiên, Tân Phú 
và Bù Đăng tìm đến lập nghiệp nơi thượng nguồn Đồng Nai từ 
mọi miền đầt nước. Hành trang mà họ mang theo chỉ là đôi quang 
gánh và một kỳ vọng về tương lai nén chặt trong lòng. Mồ hôi 
đổ xuống. Giọt mồ hôi mặn chát. Nhưng nỗi lo thì vẫn thế, vân 
nguyên hình. Giới phận núi rừng nơi đây làm hạn chê bước chân 
chinh phạt của con người. Nhưng, ở nơi thượng nguồn này, kể 
từ khi có dân kinh tế mới đến lập nghiệp, những địa danh sáng 
giá một thời như Bàu sấu, Bàu Chim, Trảng C ò ... bỗng biên mât. 
Loài tê giác cực kỳ quý hiếm ở đây cũng bị thu hẹp dần đât sống. 
Báo cáo của ngành chức năng cho biết: Từ trước đến nay đã có 
ít nhất tám con tê giác bị sát hại. Những năm gần đây, nhiều tổ 
chức quốc tế  đã cùng với Việt Nam làm hêt khả năng đê bảo 
vệ quần thể tê giác chỉ ước đoán còn không đến mười con này. 
Tuy nhiên, có lẽ không còn sớm để chúng ta có thừa kỳ vọng 
về kết quả của sự bảo vệ tê giác vì không gian sinh tồn của loài
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thú này đã bị thu hẹp đến mức khó có khả năng tái lập. Nếu ở 
nơi thượng nguồn này, loài thú cực kỳ quý hiếm là tê giác một 
sừng bị đe dọa bao nhiêu thì khu đền đài trong lòng đất đã được 
xếp hạng di tích lịch sử -  văn hóa quốc gia cũng có sốphận không 
mây sáng sủa gì. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước, cái tin 
ngay dưới lòng đât ven sông Đồng Nai có cả một thành quách 
cổ bị chôn vùi đã hâp dẫn không ít người. Nghe nói nhân vật 
người Kinh đầu tiên đến lập nghiệp ở Cát Tiên cũng chính là 
người nông dân đầu tiên bắt được cổ vật quý. Tin đó loan truyền. 
Và người ta đào bới một cách vô tội vạ. Các nhà khảo cổ đã 
vào cuộc. Nhiều đợt khai quật đã được thực hiện từ trước đến 
nay, và sẽ còn tiếp tục khai quật trong tương lai. Nhưng, các nhà 
quản lý văn hóa và các nhà khảo cổ vẫn buộc phải lên tiếng vì 
nạn chảy máu cổ vật vẫn chưa chấm dứt trên vùng đất này. Hơn 
thế, đây cồn là một điểm du lịch lý tưởng trong tương lai không 
xa. Nêu di tích Phù Nam ở Cát Tiên chỉ còn là phế tích thì liệu 
có còn hấp dẫn du khách?

Cách đây khá lâu, trong một bài báo của mình, tôi đã viết: 
“Người ta nói rằng vùng đất thượng nguồn sông Đồng Nai là 
một kho của cải vô giá. Tôi cũng nghĩ vậy, và còn mơ đến một 
tuyến du lịch kỳ thú: Bơi thuyền trên dòng sông Đồng Nai đến 
thăm Vườn câm quốc gia Cát Tiên, trở lại thăm khu đền hoành 
tráng của Vương quốc Phù Nam cổ... ”. Giấc mơ đó đã ‘Tinh ứng ” 
khi mới đây, các nhà hoạch định du lịch Lâm Đồng đã phác thảo 
về một tuyến du lịch hoàn toàn mới ở vùng đất thượng nguồn 
sông Đồng Nai.

Đêm đang bước sang ngày. Một tiếng gà cất lên. Người dân 
của ba vùng đất nơi thượng nguồn sông Đồng Nai đang thức giấc. 
Tôi chia tay già làng K’Đui, chia tay cháu nội K’Brui của ông 
và chia tay dân làng. Liệu rồi đây những con người này có biết 
đến một tuyến du lịch kỳ thú này như lưỡi gươm thiêng Ka Yiêng 
trong huyền thoại của họ?
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Gắn đồng bào vỡi rừng

D ải màu xanh ấy ngàn đời nay gắn bó thân thiết với những 
đôi chân trần. Rừng nơi ấy từ bao đời nay đã là máu 
thịt của đồng bào. Rừng với họ gần như là tất cả. Ý thức 
được điều đó, từ nhiều năm qua, các đơn vị chủ rừng 
trong công tác quản lý bảo vệ đã luôn gắn nhiệm vụ của mình 

với những sinh hoạt của bà con, của cộng đồng, buôn làng. Hai 
đơn vị chủ rừng đó là Lâm trường Lộc Bắc và Lâm trường Bảo 
Lâm đứng chân trên địa bàn huyện Bảo Lâm có đông đồng bào 
dân tộc thiểu số Mạ sinh sông.

Vì là ngày nghỉ cuối tuần nên dẫu vào tận nơi nhưng tôi không 
gặp trực tiếp Giám đốc Lâm trường Lộc Bắc Nguyễn Văn Minh 
được. Gọi di động cho anh, anh bảo “Mình đang đi công tác ở 
TP HCM đến hết tuần mới v ề”. Bởi thế, chớp ngay cơ hội “lục 
vấn” anh trên điện thoại, tôi hỏi nửa đùa nửa thật: “Anh có còn 
nhớ con số mà anh “nỢ” tôi cách nay vài năm không?”. Giám 
đốc Minh cười khà: “Nhớ chứ! Con số đó là nhiệm vụ của mình 
m à!”. Chả là cách đây vài năm, trong một chuyến lội rừng, anh 
Minh đã cung cấp cho tôi khá nhiều những con số về mức thu 
nhập của bà con dân tộc Mạ của hai xã Lộc Bắc và Lộc Bảo 
(trước đây là Lộc Bắc, xã anh hùng). Nghe xong, tôi “cung cấp 
ngược” cho anh một vài con số tương tự ở những đơn vị lâm 
trường khác trong tỉnh. Khi tôi vừa dứt lời, nét mặt của vị Giám 
đốc này kém vui, anh nói với tôi như tự hứa với mình: “Lâm 
trường Lộc Bắc phấn đấu trong vài năm tới sẽ giao hơn một nửa
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diện tích rừng cho bà con quản lý bảo vệ. Vì, giao rừng chính là 
cách tạo điều kiện lâu dài để bà con có thêm thu nhập”. Nhớ 
lại chuyện này, tôi hỏi Giám đốc Minh trên điện thoại: “Đến 
lúc này, anh đã “phân đấu” đạt được con số ấy chưa?”. Anh trả 
lời ngay: “Con số “nằm lòng” trong tôi rất chính xác đó là 
18.336ha”.

Được Giám đốc Nguyễn Văn Minh cung cấp sô" liệu này, tôi 
nhẩm ra ngay lập tức một vài con số khác: Như thế là cho đến 
lúc này, Lâm trường Lộc Bắc đã giao được cho bà con trên 50% 
diện tích rừng do Lâm trường quản lý (cả Lâm trường quản lý
34.851 ha), bình quân mỗi hộ được giao 22ha. Với mức nhận 
khoán này, mỗi hộ người Mạ ở đây mỗi năm có thu nhập thêm 
từ nghề rừng khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Anh Thành -  Phó 
Giám đốc Lâm trường cung cấp thêm cho tôi một vài số liệu:
34.851 ha rừng của Lâm trường nằm gọn trên địa bàn 2 xã Lộc 
Bắc và Lộc Bảo (trước cùng một xã Lộc Bắc anh hùng, như trên 
tôi đã nói). Giai đoạn từ khi thành lập (1989) đến 2003, Lâm 
trường Lộc Bắc là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công 
ích. Từ 2003 đến nay, đơn vị mới chuyển sang kinh doanh. Nhân 
đây, cũng xin nói thêm về hai xã Lộc Bắc và Lộc Bảo: Đây là 
vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chông Pháp 
và chống Mỹ, đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân. Dân của hai xã hiện có 720 hộ 
(3.991 khẩu), trong đó, đồng bào dân tộc Mạ chiếm trên 98%. 
Từ 1990 trở về trước, nguồn sống chủ yếu của bà con là sản phẩm 
nương rẫy, hằng năm Nhà nước phải trự cấp từ 5 -  7 tháng lương 
thực. Bởi thế, đứng chân trên địa bàn này, cho dù hoạt động công 
ích hay kinh doanh thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của 
Lâm trường Lộc Bắc là phải đưa mức sống của bà con dân tộc 
thiểu số’ ngày càng được nâng cao. Và Lâm trường Lộc Bắc đã 
làm được điều đó. Phó Giám đốc Thành cho biết: “Tính đến nay, 
Lâm trường chúng tôi đã thực hiện chuyển đổi một diện tích cây 
công nghiệp từ giông cũ sang giông mới cho bà con khá lớn: gần
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5()ha chè và 21 ha cà phê; đồng thời tổ chức được 2 điểm trình 
diễn thâm canh cây chè tạo thôn 4 xã Lộc Bắc và thôn 1 xã Lộc 
Bảo. Bên cạnh đó là tạo vốn giúp họ chăn nuôi 27 con bò”. Cũng 
thông qua Phó Giám đốc Thành, tôi còn được biêt thêm: Bắt đầu 
từ 1999 đến năm 2002, Lâm trường trực tiếp làm dịch vụ hai đầu 
cho nhân dân hai xã với con sô thông kê đã được tôi chép cẩn 
thận vào sổ tay của mình như: Bình quân mỗi năm cung ứng cho 
bà con 120 tấn phân bón các loại, 150 tân lương thực, 1 tân thuốc 
trừ sâu. Nhà máy chè Lộc Bắc ra đời (2003), Lâm trường đứng 
ra vận động nhân dân ký kết thực hiện sản xuất giữa Nhà máy 
với bà con những hợp đồng sản xuất kinh doanh theo tinh thần 
Quyết định 80 của Chính phủ và trong hăm 2003 vừa qua đã thu 
mua được gần 600 tấn và ước năm 2004 này thu mua một lượng 
chè tương dương như năm trước. Và nữa, đây sẽ là một thông 
tin quan trọng: Năm 2004, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư 
Tỉnh uỷ, Lâm trường đã lập phương án cải tạo rừng nghèo kiệt 
để giao cho dân trồng rừng và hưởng lợi -  tính đến cuối tháng 
10.2004 đã giao và trồng được 267ha keo tai tượng.

Rời Lộc Bắc, tôi và anh bạn đồng nghiệp ở Đài Truyền hình 
Bảo Lâm trực chỉ hướng đi về phía Lâm trường Bảo Lâm. Anh 
bạn “bật mí” cho tôi biết: “Với Lâm trường Bảo Lâm, tôi nghĩ 
anh nên tìm hiểu về mô hình “tổ lâm sinh” trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Mô hình này do vị Giám đốc khởi xướng và 
đến nay đã chứng tỏ rằng nó rát phù hợp với điều kiện của bà 
con dân tộc Mạ trong vùng”. Vị Giám đốc này có tên là Nguyên 
Trọng Hoàng và vùng đất ấy là xã Lộc Lâm anh hùng. Một số 
liệu rất vui mà tôi nhận được từ vị Giám đốc còn khá trẻ này là: 
Trên 150 hộ dân của xã Lộc Lâm hiện đã được Lâm trường giao 
quản lý bảo vệ trên 6.200ha rừng. Cũng như ở Lộc Bắc và Lộc 
Bảo, bà con dân tộc Mạ ở Lộc Lâm môi hộ môi năm có thu nhập 
thêm trên dưới 1 triệu đồng từ công việc quản lý bảo vệ rừng 
cho Lâm trường Bảo Lâm. Và cũng khá giống với Lâm trường 
Lộc Bắc, với bà con dân tộc Mạ tại Lộc Lâm, Lâm trường Bảo
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Lâm cũng đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cải thiện đời sống 
kinh tế  gia đình họ như việc tổ chức các mô hình sản xuất cây 
công nghiệp dài ngày, tạo nguồn vốn cho bà con chăn nuôi, 
hướng dẫn kỹ thuật bằng các mô hình trình diễn cây lương thực, 
cây công nghiệp... Song, như lời anh bạn đồng nghiệp nói, vấn 
đề mà tôi quan tâm nhất ở Lâm trường Bảo Lâm chính là mô 
hình “tổ lâm sinh” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Mạ. 
Anh Nguyễn Trọng Hoàng nói: “Thực ra đây là cách làm không 
hoàn toàn mới. Cái mới ở đây là chúng tôi đã biết tổ chức lại 
cách làm và nâng nó lên thành mô hình. Vì, trong khâu lâm sinh, 
lâm trường không tổ chức cho bà con trồng rừng và chăm sóc 
rừng trồng. Nhưng với Lâm trường chúng tôi, qua bàn thảo lấy 
ý kiến tập thể, chúng tôi đã thông nhất “nâng” nó lên thành một 
mô hình lâm sinh với sự tham gia chính của các hạt nhân (là người 
thiểu số), dưới sự quản lý và hướng dẫn của Lâm trường...”. Qua 
câu chuyện, tôi hình dung: Lâm trường lập nên một tổ lâm sinh 
gồm 10 hạt nhân là người Mạ, có nhiệm vụ trồng rừng, chăm 
sóc rừng nói riêng và làm công tác lâm sinh nói chung ... theo 
hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật của Lâm trường. Những người 
này được trả lương thời gian đầu và sau đó dần tự cân đối kinh 
phí để hoạt động. Chính những hạt nhân này là “đầu tàu” kéo 
theo cả “đoàn tàu” (bà con dân tộc thiểu sô" trong cùng đồng 
tộc, buôn làng) tham gia bảo vệ rừng. “Chúng tôi được Lâm 
trường trả lương 500.000 đồng mỗi tháng. Lúc đầu, công việc 
trồng rừng, chăm sóc rừng... dều phải có cán bộ kỹ thuật của Lâm 
trường hướng dẫn, nhưng nay thì quen rồi, anh em trong tổ lâm 
sinh chúng tôi tự làm được rồi và còn có thể hướng dẫn lại cho 
bà con khác trong buôn làng rồi” -  tổ trưỏng tổ lâm sinh K’Thành 
vui vẻ nói. Và điều quan trọng hơn thế: Chính từ việc được thu 
hút vào nghề rừng, trực tiếp tham gia trồng cây lâm nghiệp, chăm 
sóc rừng trồng, ý thức bảo vệ rừng của không những các thành 
viên trong tổ lâm sinh có chuyển biến mà cả cộng đồng dân tộc 
thiểu số ở đây cũng đã được cải thiện một cách đáng kể. Một

71



L i'íL  i  í' i it n i l  eft o h fl ít f t Í! Ị Ị i  Ị t’f/t t íj M Í i

người hàng xóm sang chơi góp chuyện: “Hồi trước, vì cái ăn thiếu 
thốn quanh năm nên bà con minh phải “ăn” vào rừng. Giờ thì 
cán bộ lâm trương bảo mình trồng cái rưng để có cái ăn nên đỡ 
khổ rồi, không còn ai vào phá cái rừng làm gì nữa. Mà, rừng 
mình trồng ra nó, nếu chặt cái cây rừng thì có khác gì mình tự 
cắt cái ruột mình đâu! ”. Tôi hỏi người hàng xóm rằng “Anh có 
nhớ mình đã trồng được mấy hécta rừng không?”, anh lắc đầu 
quầy quậy, nhưng cách nói “nếu chặt cái cây rừng thì có khác 
gì mình tự cắt cái ruột mình đâu” quả là cách nói gây ân tượng 
mạnh trong tôi. Hóa ra, đi chứng minh cho sự chuyển biên về 
nhận thức của bà con dân tộc thiểu số trong việc bảo vệ rừng, 
chỉ bằng những con số khô khan thôi thì chưa đủ mà còn phải 
được dẫn chứng bằng những việc làm cụ thể và những lời nói 
“thật như đếm ” của chính họ.

Tôi rời Bảo Lâm khi mặt trời đã ngấp nghé phía đầu núi đằng 
tây. Những ngôi nhà sàn tỏa khói lam chiều ấm lên giữa trùng 
điệp màu xanh của núi rừng. Bất giác tôi hình dung: Mãi mãi 
những con người ấy gắn số phận mình với rừng xanh trùng điệp. 
Chỉ tí nữa đây thôi, khi mặt trời đã đi ngủ, điệp trùng rừng xanh 
sẽ hiện thân thành người mẹ bao dung luôn ấp yêu số phận con 
minh bằng điệu ru nguồn cội muôn đời. Và, như ngàn đời nay 
vẫn thế, những “đứa con rừng” luôn biết mình phải làm gì vơi 
chúa đại ngàn bất tử!

Đà Lạt, 31.10.2004
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Vỗ Khắc Dũng

"Ăn thua hủ" vôi báo dữ
“Năm đó, đúng vào dịp tết, cả làng đang vui vầy thì “ông 

ấy ” không biết từ đâu lù lù xuất hiện. Dân làng một phen thất 
kinh hồn vía. Tôi trong tình thế chẳng đặng đừng đã ăn thua đủ 
với “ổng”. May mà phần thắng thuộc về con người, nếu không 
thì không biết cái tết ấy dân làng tôi sẽ như thế nào! ” -  cụ Ngô 
Văn Ngôn (80 tuổi, nhà ở số 10 Nguyễn Công Trứ -  Đà Lạt, 
thuộc ấp Hà Đông cũ) bắt đầu câu chuyện xảy ra vào một cái 
tết cách nay cả nửa thế kỷ tại nơi gia đình cụ đang sinh sống. 
Ngồi hầu chuyện cụ Ngôn, tôi còn biết thêm khá nhiều điều thú 
vị về cụ và về người dân Đà Lạt những ngày đầu khai hoang 
lập ấp chứ không riêng gì chuyện “ăn thua dủ” với con báo dữ 
mà cụ gọi là “ông ấy”.

Cụ Ngôn tiếp: “Mà chả cứ gì tết, Đà Lạt thời ấy hoang vu 
lắm, ngày ngày thú rừng lảng vảng ven suối ven “đô” là chuyện 
thường!”. Nói đoạn, cụ cho tôi xem xấp tài liệu ghi chuyện lập 
ấp Hà Đông ngày xưa. Vì tập tài liệu quá dày nên tôi chỉ đọc 
lướt rồi ghi lại vài dòng có liên quan đến đề tài mà mình quan 
tâm. Đoạn nói về quan Quản đạo đầu tiên của Đà Lạt Trần Văn 
Lý với kế hoạch di dân lập ấp có viết: “Ngay từ khi mới nhậm 
chức, ông Trần Văn Lý đã nhận thấy Đà Lạt là một vùng khí 
hậu mát mẻ, còn nhiều đất hoang chưa được khai phá và nhu 
cầu rau quả tươi sông của người Pháp ngày càng tăng lên là điều 
kiện để mở mang nghề trồng rau và hoa ở đây. Ông đã nêu sáng 
kiến về việc lập ấp trồng rau và hoa tươi cung cấp tại chỗ cho
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người Pháp tại Đà Lạt..”. Tài liệu cũng ghi rõ: “Sau khi khảo 
sát đồ án thiết kế của kiến trúc sư Hebrard và nghiên cứu thực 
địa, ông Trần Văn Lý đã quyết định chọn đất lập ấp ở phía Bắc 
khu dân cư người Việt cũ bên dường cầu  Quẹo (nay là đường 
Phan Đình Phùng). Thung lũng này khá hẹp, hoang vu, cỏ cây 
um tùm, thú rừng lảng vảng, nhưng lại gần con đường đi Dankia 
(nay là đường Nguyễn Công Tiứ, Xô Viết Nghệ Tĩnh), đất đai 
khá tốt, địa hình thoải theo các sườn đồi thấp, có nguồn nước 
suối chảy qua thuận lợi cho việc canh tác rau quả...”. Từ đó, vài 
làng người Việt di dân từ Bắc vào đã hình thành trên miền sơn 
cước Nam Tây Nguyên. Và cụ Ngỗ Văn Ngôn cùng với anh trai 
mình -  cụ Ngô Văn Bính (nay đã 91 tuổi) -  là lớp người đầu 
tiên của Hà thành đi tìm đất mới để trồng rau và hoa vào những 
năm cuối 30 của thế kỷ trước ấy.

Ở Đà Lạt, nói đến cụ Ngô Văn Bính (anh trai cụ Ngôn) ở ấp 
Hà Đông, người ta thường nhơ ngay đến một con người gần như 
được tôn là ông tổ của nghề trồng rau. Trước khi tìm đến nhà cụ 
Ngôn, tôi có ghé qua nhà cụ Bính. Lão bối Ngô Văn Bính tuổi 
trên chín mươi nhưng giọng nói vẫn vang: “Thú rừng ngày ây 
nhiều vô kể. Ngay ở quả đồi Linh Thuỷ kia kìa (vừa nói, cụ Bính 
vừa chỉ tay ra phía cửa sổ), nai rừng từng đàn từng đàn chiều 
chiều xuống ven suối ngay sát làng này để uống nước...”. Anh 
em hai lão bối Bính -  Ngôn khá nổi tiếng. Cụ Bính nổi tiếng về 
nghề trồng rau. Còn cụ Ngôn thì cũng khá vang danh nhờ nghề 
trồng dâu tây. Cụ Ngôn nhơ lại: “Hồi đó, hai đồng mua được 
khoảng trăm ký gạo; còn dâu tây thì mỗi ký bán được đồng rưỡi. 
Trong hai anh em, anh trai tôi chú tâm trồng rau, còn tôi thì đi 
theo “con đường” dâu tây!”. Và với riêng cụ Ngôn, không chỉ 
dâu tây làm nên cái tên “Ngôn dâu tây” mà ngày ấy ở ông còn 
có một chuyện khá đặc biệt khác khiến nhiều người khâm phục 
nữa là chuyện một mình dối mặt với thú dữ -  con báo rừng ... trở 
chứng -  và đã chiến thắng được nó!

Nói về chuyện “ăn thua đủ” với con báo hoang hung dữ, cụ
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Ngö Vän Ngön doc cho toi nghe bäi thd do chinh cu sang täc: “Da 
Lat xüa tuyet trang vdi südng md/Thöng reo thac do cüng giö müa/ 
Nhä tranh väch lä ngüdi Thüdng d/Khöng biet den däy tü bao giö/ 
Lüng güi cung nö tay xä gat/Phät räy läm nüdng duoi thü rifng...”. 
Cu Ngön dat toi ra phia sau nhä. Viia di cu vüa quay mot vöng 
tay vä bäo: “Nöi näy xüa lä rifng cä däy! Hoang vu lam! Ap Hä 
Dong hoi äy chi cö säu ho dän. Cä säu gia dinh Ö chung mot khu 
nhä. Nhä toi hoi äy nuöi rat nhieu gä, vit. Mot so gia dinh nuöi cä 
heo...”. Chuyen cop, bäo, beo ve läng bat heo, gä, vit.. lä chuyen 
thiföng hoi äy d Da Lat. Cu Ngön bäo rang Da Lat thud xifa di 
diföng mä gäp düdc möt ai do thi mifng öi lä mifng. Cön chuyen 
gäp thü rifng thi cif nhü lä cdm büa. “Md cüfa gäp thü rifng mä! ” 
-  cu Ngön nöi. Öng tiep: “Cö dieu höm äy lä ngäy tet. Vdi lai, 
con bäo näy hung tdn! Chieu tet höm dö, mä'y ngüdi trong khu 
nhä bäo cö thü rifng ve quäy. Luc mät trdi vifa län, kiem tra 
chudng, toi thäy hinh nhif thieu mat väi con gä, con vit. Toi, cä 
nhä dang döt ltjfa südi ä"m (Da Lat ngäy äy rät lanh, vä läm gi cö 
dien) thi nghe lü vit lü gä trong chuong quäng quac nhön nhäo...’’. 
Khoäc them chiec äo da, chäng thanh nien Ngö Vän Ngön md 
cüfa nhä sau bifdc ra ngoäi. Trdi toi den nhü müc. Bat ngö, hai tia 
sang xanh le cüa con thü lia thang väo mat ngüdi. Bat gäp tia nhin 
man dai cüa loäi thü hoang, chäng thanh nien Ngö Vän Ngön bong 
thäy dät trdi Da Lat ret buot den do mö höi hot. Sau mot giäy sffng 
läng, anh thanh nien ngay läp tüc düa ra quyet dinh phäi än thua 
du vdi con thü. Bdi, kinh nghiem song d rifng mach bäo anh rang 
neu chi ddm chän lüi mot büöc thi ngay läp tüc con bäo cö cäp 
mat xanh le dang thü the nhin doi phüdng kia se lao töi. Vä ket 
cuc se rät bi dät, däc biet lä trong nhtfng ngäy däu xuän. The lä 
nhanh nhüchöp, anh Ngön chup ngay chiec nla ba cäng (düng de 
läm vüön) vä chü dong lao töi. Dö cüng lä mot cü lao dinh menh. 
Bdi, neu chiec nla ba cäng dam trüdt thi dieu gi xäy ra hän moi 
ngüdi deu cö the doän düdc. “Töi ngäy dö chi mdi hai mäy tuoi 
thöi, khöe nhü väm äy!” -  cu Ngön cüöi vdi anh mat xem ra rät
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trai tráng. Tôi tiếp lời: “Và chỉ “nhát một” thôi, phải không, thưa 
cụ?”. Ông lại cười: “Ờ, chỉ một nĩa thôi là con thú khuỵu xuống. 
Tôi vừa xốc nĩa lao tới và vừa hét vang cả rừng đêm. Hai luồng 
sáng xanh lè của nó không còn chiếu thẳng vào mắt tôi nữa. Tôi 
biết cú lao của mình đã trúng đích. Trúng nĩa, con thú ngã khuỵu 
xuống nhưng nó cô" quẫy đạp mạnh đến nỗi như muôn hất tung 
tôi về một phía. Bởi thế, tôi dùng hết sức ghì chiếc nĩa cắm sâu 
vào mình con vật. Nghe tiếng tôi hét, cả nhà cùng ào ra. củi ngo 
được đốt lên...”. Thì ra đó là một con báo. Nó nặng chừng ba mươi 
ký. Lúc xốc nĩa lao tới, thực tình thì ông Ngôn không đoán chính 
xác con thú là beo, là báo hay là cọp. Tôi hỏi: “Hồi đó, nhà chức 
trách họ cũng câm bắn giết thú rừng bừa bãi. Cụ đâm chết báo, 
chắc là gặp chuyện rầy rà?”. Cụ Ngôn trả lời ngay: “Ờ, nếu vô 
cớ sát hại thú rừng thì phiền toái lắm! Nhưng trong trường hợp 
này thì là chuyện chẳng đặng đừng nên tôi phải ăn thua đủ với 
nó. Sau khi báo bị giết, người nhà tôi đến trình báo ngay với các 
vị chức trách địa phương. Biết chuyện, họ ... thông cảm!”. Thế là 
con báo được xẻ thịt ngay trong đêm. Bộ da của nó được giữ lại. 
Còn thịt thì được chia cho cả làng cùng ăn tết!

Nghe và ghi đến phần cuối của câu chuyện “ăn thua đủ” với báo 
dữ, tôi nhìn ra ngoài sân và cố tưởng tượng ra cảnh dân ấp Hà Đông 
ăn tết có thịt báo từ mấy mươi năm về trước. Bỗng, mắt tôi chạm 
phải sắc hồng của một loài hoa đào khá lạ, không giống với hoa 
đào Đà Lạt. Thây tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, cụ Ngôn giải thích: “Đây là 
gốc đào rất “lịch sử”. Cành đào này là món quà từ miền Bắc gửi 
vào miền Nam chưng tết ở Dinh Độc Lập năm 1960. Nó là giống 
đào hoa thắm, cánh kép. Xong tết, cành đào được ông Huệ (làm ở 
cơ quan canh nông Đà Lạt lúc ấy) đưa từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Và 
chính tay tôi trồng nó ngay trước sân nhà từ bấy đến giờ”. Định chia 
tay lão bối “ông tổ" nghề dâu tây Đà Lạt, cũng là ngươi chiến thắng 
con báo rừng như trên đã kể, nhưng câu chuyện về cây đào “lịch 
sử” (nói theo chữ dùng của cụ Ngôn) mới phát sinh đã kéo tôi ngồi 
lại xuống ghế và lật trang cuốn sổ ghi chép...
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Trên đỉnh Langbian

Chàng trai sơn cước cưỡi ngựa phi nước đại trên triền đồi, 
dưới đỉnh núi Langbian -  biểu tượng tự ngàn đời nay của 
các tộc người Nam Tây Nguyên -  và trên tay anh là 
chiếc khèn sừng trâu. Nói đến Lâm Đồng -  Nam Tây 
Nguyên -  là nói đến đỉnh núi mẹ Langbian. Cũng như vậy, người 

ta dùng hình ảnh ngọn núi Langbian để làm biểu tượng cho du lịch 
Đà Lạt -  Lâm Đồng. Langbian là ngọn núi đôi cao trên 2.000m so 
với mặt biển thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, cách trung tâm thành 
phố Đà Lạt không đến hai mươi cây số. Từ nơi đây, phóng tầm mắt 
về Đà Lạt, thành phố được mệnh danh là Paris thu nhỏ, người ta sẽ 
nhận ra một Đà Lạt đẹp như trong huyền thoại !

Lâm Đồng có Đà Lạt. Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng không 
chỉ trong cả nước mà danh thơm của nó còn lan xa ra tận ngoài biên 
giới quốc gia. Ngay từ khi tìm ra Đà Lạt (cách nay trôn trăm năm), 
người Pháp đã quyết định chọn nơi này để xây dựng một trung tâm 
nghỉ dưỡng lý thú -  một tiểu Paris -  dành riêng cho sỹ quan, công 
chức và giới thượng lưu. Thời trước 1975, Đà Lạt là “chốn ăn chơi” 
của các thế lực chính trị và các tay tài phiệt. Đến sau 1975, Đà Lạt 
của Lâm Đồng mới thực sự trở thành nơi “cho người này niềm vui, 
cho người kia sức khỏe” (Dat Allis Laetitium Allis Temperriem -  
DALAT) đối với mọi tầng lớp xã hội. Và cũng bắt đầu từ đây (1975 
ưở đi), Đà Lạt được xác định là trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng của 
cả nước. Du lịch Lâm Đồng trên cơ sở đó đã có những bước phát 
triển không ngừng dẫu phải trải qua không ít những thăng trầm.
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Tôi rất thích một cách phác thảo chân dung du lịch Đà Lạt của 
một cán bộ quản lý của ngành này: Khu du lịch Dankia -  Suối Vàng 
với diện tích 5.000 ha là tổ hợp du lịch -  nghỉ dưỡng đáp ứng nhu 
cầu của khách quốc tế và nội địa. Khu du lịch hồ Tuyền Lâm -  
Datanla -  Prenn là tổ hợp tham quan nghỉ dưỡng, thể thao leo núi, 
sinh thái và cáp treo. Trong nội thành và các điểm phụ cận có những 
cụm du lịch Xuân Hương -  đồi Cù -  Viện Nghiên cứu hạt nhân -  
Đại học Đà Lạt; hồ Than Thở -  hồ Chiến Thắng -  núi Láp B bắc; 
thác Cam Ly -  lăng Nguyễn Hữu Hào -  Nghĩa trang liệt sỹ; thác 
Bông Giang -  đập Cam Ly thượng -  thác Voi; và cụm núi Langbian 
là những tổ hợp du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao, 
văn hóa, lịch sử, nghiên cứu khoa học mà ít nơi nào trong cả nước 
có được. Tất nhiên “vốn” du lịch Đà Lạt không chỉ có từng đó. Nói 
đến Đà Lạt còn phải nói đến những nguồn lợi thiên nhiên hào phóng 
ban tặng mà ít nơi nào có được. Đó là một bầu không khí trong lành, 
khí hậu quanh năm mát mẻ với hệ thống những hồ thác và rừng 
thông tiếp nối ngút ngát và tuyệt mỹ. Bên cạnh đó, Đà Lạt còn có 
hệ thống trên 2.500 biệt thự với lối kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ 
XIX từng làm đắm say bao du khách và nhũhg ai có lòng say mê 
kiến trúc cổ. Đồng thời, ngoài hệ thống 595 khách sạn và nhà nghỉ, 
ngành du lịch Lâm Đồng còn có 90 điểm danh lam thắng cảnh và 
di tích lịch sử -  văn hóa tiềm ẩn nhiều khả năng về hoạt động kinh 
doanh du lịch nằm tập trung ở Đà Lạt. Một trong những tiềm năng 
của du lịch Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung nữa là bản 
sắc văn hóa của trên 20 tộc người bản địa.

Tuy là người “ngoại đạo” nhưng không ít lần tôi được nghe du 
khách phàn nàn về kiểu kinh doanh du lịch “mì ăn liền” của Đà 
Lạt. Thậm chí, trên các bàn hội nghị, không ít nhà quản lý du lịch 
và kinh doanh du lịch Đà Lạt cũng đặt ra vân đề này. Dĩ nhiên, trong 
các hội nghị đó, vấn đề làm thế nào để tháo gỡ tình trạng trì trệ đó 
cũng được đưa ra bàn luận một cách sôi nổi. Dĩ nhiên, vấn đề vạch 
ra chiến lược quả là quan trọng, nhưng quả thực, tôi rất ít khi nghe 
lại những câu nói đại loại như: “Tập trung phát huy nội lực, thu hút
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ngoai lüc de khai thäc cö hieu quä nhüng tiem näng vä löi the cüa 
dia phüöng nhapi phät trien sän pham däc thü ve du lieh nüi (y nöi 
den mien nüi cao Läm Dong vä Da Lat) cö tinh vän höa vä giäo 
due cao”. Nöi each khäc, toi thich nhüng euoe “dän than” hdn lä 
nghe nhüng cäu ly thuyet!

Cön nhö each nay chüa lau, toi cüng väi ngüöi ban düdc öng 
Nguyen Vän Phüc, Giäm döc Cöng ty Du l|ch da ngoai (Phüdng 
Nam Da Lat) möi den thäm khu du lieh möi cüa öng ö nüi Voi, möt 
dia diem each trung täm Da Lat khöng den 10 km. Chi mcfi ra khöi 
trung täm mot doan, re väo mot con düöng dat dö, chüng toi da lot 
thöm giüa rifng thöng ngüt ngät. Nöi däy khöng cön müi khöi bui 
cüa pho phüöng, khöng cön tieng dong cd 6n ä cüa nhip söng dö 
thi. Bang qua mot khe suöi, öng Phüc nöi to cho tat cä cüng nghe: 
“Säp den ndi roi!”. Toi cäng mat tim cd ngdi kinh doanh du lieh 
möi cüa öng: Thi ra, ngöi nhä sän läm ndi än uöng vä nghi düöng 
cüa öng düdc ... giäu kin trong mot khu rifng thöng ken däy. Biföc 
len ngöi nhä sän, toi näm xoäi tren chiec giüöng tre vä nhäm nghien 
mat lai. Rifng thöng lao xao lä däy! Hüdng vi nüi rifng lä däy! Giö 
mdn man tren da thit. Nhüng ngon giö tinh khiet den khö tüöng. 
Sau büa än nhe buoi trüa, öng Phüc rü chüng toi d i ... sän. Toi tö ra 
äi ngai: “Sän thü rifng, vi pham luät?”. Öng Phüc ciföi xöa nhifüg 
bi hiem: “Yen tri! Chüng ta chi sän thö mä thöi. Kiem läm cö bat 
thi toi chiu phat thay cho”. Cuöi buoi chieu, chüng toi mang ve trai 
mot chü thö khä näng, du möt büa toi cho 4 ngüöi. Cuöc di sän that 
thü vi nhiftig toi vän cö y nghi minh vüa pham luät (sät hai döng vat 
rüng) nen quay mät di ndi khäc khi tüng mang long mäu trang cüa 
con thö bi tuöt sach. Thäy väy, öng Phüc den giö möi len tieng: “Cäc 
ban cö thäy each “chöi ” näy thü vi khöng? Thö näy lä do chinh minh 
nuöi thä trong rifng däy! Nhieu öng Tay den däy lüc dau cüng tö ra 
... hoi hän. Nhüng sau khi biet roi thi cö anh “chen den nhüng nüa 
con! ”. Thit thö vüa xong, öng Phüc dat chüng toi ra khu rifng phia 
sau vä chi tay len möt cäy thöng cö thu. Mot ngac nhien khäc: Tren 
chöt vöt ngon cäy lä möt cäi chöi! Öng Phüc cüöi bäo: “Dem nay
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chúng ta sẽ “liên hoan” và ngủ trên ấy!”. Chúng tôi từng người leo 
lên chòi theo những bậc thang bằng thanh gỗ rừng. Thịt thỏ được 
đưa lên bằng một sợi dây thừng. Rượu và thịt được bày ra. Và cây 
đàn ghi ta thùng có sẩn trên chòi được mang lại... Một đêm đầy ấn 
tượng ở giữa rừng và trên một ngọn cây rừng!

Hđn mười năm trước, lần đầu tiên tôi leo núi Langbian trong một 
chuyên điền dã dân tộc học. Leo đến lưng chừng thì bị một nhóm người 
dân tộc bản địa đang khai thác gỗ thông trái phép nằng nặc “mời ” tôi 
ở lại với họ đến khi nào xẻ xong súc gỗ thông to hơn một vòng ôm. 
Ay là vì họ sỢ tôi xuống núi sẽ báo với kiểm lâm! Cảnh đó không 
hiếm từ hơn mười năm về trước. Còn lúc này, việc leo núi Langbian 
và uống rượu cần cùng với những nhóm nhạc ở xã Lát là điều rất thú 
vị đối với du khách trong và ngoài nước. Nói cách khác, nhiều người 
dân tộc Lạch dưới chân núi Langbian đã biết khai thác vốn văn hóa 
ưuyền thống của mình trong việc “bắt chước người Kinh” làm du lịch 
thay cho việc vào rừng trộm gỗ. Gần đây, ngay dưới chân núi Langbian 
“mọc” lên một ngôi nhà sàn với chủ nhân của nó là Păngting Muốt 
cùng với nhữhg hoạt động văn hóa thu hút sự chú ý của rất nhiều du 
khách. Lần leo núi Langbian gần đây nhất, tôi tựnguyện làm “hướng 
dẫn viên du lịch” cho một nhóm bạn từ Sài Gòn lên. Ngọn núi sừng 
sững cao hơn 2.000 m so với mặt biển ấy quả là có sức hút kỳ lạ. Bám 
vào con đường mòn lúc 8 giờ sáng, mãi đến quá trưa chúng tôi mới 
lên được đến đỉnh. Trên chặng đường, cả nhóm đã không ít lần phải 
dìữig lại để uống nước và “dưỡng chân”. Lên đến đỉnh, tất cả đều 
mệt nhoài. Nhuhg sự “chinh phục -  chiến thắng” độ cao khi lên được 
đến đỉnh đã tạo thành cảm giác lâng lâng trong lồng mọi người. Một 
anh bạn toét miệng cười trong hơi thở dốc: “Giá mà mang ngọn núi 
này về đặt ngay tron« lòng phố Sài Gòn thì hay biết mây! Tôi nói 
với nhữhg người bạn phương xa: “Một số đoàn thể ở Lâm Đồng, nhất 
là Đoàn thanh niên, thường có tổ chức những cuộc thi chinh phục đỉnh 
Langbian trong các dịp lễ hội hằng năm. Mang đĩnh Langbian về Sài 
Gòn thì còn đâu nữa... sức mạnh Đà Lạt?”. Những thức ăn mang theo, 
chúng tôi bày ra giữa đỉnh cao, dưới một gốc thông. Gió chẳng mấy
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chốc đã lau khô nhữig giọt mồ hôi. Thay vào đó là cảm giác lành 
lạnh. Nắng ở trên này cũng thật là lạ: nắng như rắc tơ vàng xuống 
những đám mây đang sà rất thấp. Tôi tiếc là quên mang theo một 
chiếc ống nhòm. Vì có nó, chúng tôi đã có thể nhìn thấy rõ biển Ninh 
Thuận cách đây trên trăm cây số. Sương đã xuống. Chừng như ngắm 
nhìn phong cảnh và tận hưởng không khí trong lành một cách thỏa 
thích, tôi nhắc các bạn xuống núi. Đến chân núi, trời tối hẳn. Tôi đưa 
những người khách vào trong căn nhà sàn của Păngting Muốt. Lúc 
sáng ngang qua, tôi đã ghé vào tai nói nhỏ với Păngting Muốt nên 
đến lúc này thì rượu cần và thịt nướng đã được anh bày sẵn ra giữa 
sàn nhà. Các bạn của tôi có vẻ ngạc nhiên về sự chu tất này. Ớ giữa 
sàn nhà là một bếp lửa rất đỏ. Lửa xóa tan cái lạnh buốt thịt buốt da 
vùng rìủig núi hoang vắng. Hai ché rượu cần đã được mở ra với những 
nghi thức trang trọng nhất của tộc người Lạch. Chị vỢ của Păngting 
Muốt (vốn là người dân tộc Thái) gạt than đỏ sang một bên để nướng 
thịt. Và đội nhạc của Păngting Muốt -  nhữhg người thân trong gia 
đình -  bắt đầu chương trình giao lưu văn hóa. Tiếng cồng chiêng ngân 
lên hòa quyện với khèn mbuốt cùng với khói, mùi thịt nướng và rượu 
cần. Dòng người nắm tay nhau nhảy múa quanh bếp lửa. Có lần 
Păngting Muốt vốn là một người quen thân nên đã tâm sự với tôi: 
“Minh không lấy chuyện du lịch làm trọng. Chủ yếu là giúp vui thôi. 
Nhưng cái cốt lõi là bảo vệ, gìn giữbản sắc văn hóa của dân tộc mình”. 
Mãi đến hơn mười một giờ đêm, cuộc giao lưu mới tàn trong vòng tay 
luyến tiếc của mọi người. Ra về, một trong những người bạn phương 
xa của tôi nói vui rằng: “Rất ấn tượng! Thôi, hãy cứ để lại đây ngọn 
núi Langbian hùng vĩ! Hãy từ bỏ ý định đưa nó về Sài Gòn”.

Tôi đọc được ở đâu đó, người ta viết rằng: “Phát triển du lịch 
phải gắn liền với việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của 
địa phương, bảo tồn được môi trường nhân văn, đồng thời khai thác 
tốt các di sản văn hóa có giá trị, giàu bản sắc dân tộc, các di tích 
lịch sử, công trình văn hóa để phục vụ du lịch”. Hình ảnh chàng trai 
sơn cước cưỡi ngựa phi nước đại trên triền đồi dưới đỉnh núi Langbian 
lại trở về...
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Soi bóng Xuân Hương
Lăn tăn sóng. Bờ cỏ mịn như nhung nhẹ lay trong nắng sớm. 

Rừng thông xanh rì rào. Những dãy phô" nhấp nhô, nhấp nhô. 
Phía xa mờ, dãy núi Langbian với huyền thoại về một cuộc tình 
dang dở ẩn mình trong lớp sương trắng đục. Và phía xa xa kia 
nữa, hai con sông Đa Nhím và Đồng Nai như hai dải lụa mềm 
mại ôm lây vùng đất Nam Tây Nguyên như người mẹ dịu dàng 
nâng bầu sữa ngọt ngào mớm nguồn sống cho đứa con thơ dại 
yêu quý. Nắng xuân sớm xuyên qua rừng thông ken dày. Những 
sợi nắng xuân mỏng mảnh vờn lên bờ cỏ non tơ, trườn lên những 
dãy phố lô nhô trong sương. Rồi, những sợi nắng xuân sớm như 
đánh võng qua những thung lũng và triền đồi để vươn đến chân 
núi lay gọi nàng Langbian thức giấc sau một đêm dài với những 
giấc mơ tuyệt đẹp. Và, những sợi nắng xuân mảnh mai ấy cũng 
vươn về phía xa hơn nữa, nơi có hai con sông - hai dải lụa mềm 
được ví như đôi tay dịu dàng của người mẹ, và lặng lẽ lan tỏa 
sáng vào dòng nước lững lờ trôi xuôi để làm thành ánh bạc lấp 
lánh, làm nên sức sống diệu kỳ của dòng sông và của những 
vùng đất mà dòng sông đi qua. Nắng xuân chỉ mỏng mảnh như 
tơ lụa. Nhưng, sức lan tỏa của nó mới tuyệt vời làm sao!

Tat cả sự vận động ấy của thời gian và không gian là có thật. 
Và không chỉ có con người ta là có thể cảm nhận được thời gian 
và không gian ấy, mà trong buổi sáng xuân nay, bên mặt hồ Xuân 
Hương bóng như gương soi, tôi dường như còn nghe được tiếng 
réo rắt đến đắm đuối của những con sóng vỗ bờ thay cho một
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lời nói của chính những con người sống trên mảnh đất Nam Tây 
Nguyên này. Thật vậy! Bởi chỉ đơn giản một điều: Người sống 
ở Lâm Đồng có mây ai khi đứng trước mặt hồ Xuân Hương phẳng 
như gương soi trong sớm xuân này mà không một lần tự ngắm 
bóng mình? Với lại, sáng xuân này là ban mai đầu tiên của một 
thiên niên kỷ mới! Tôi và chúng ta, những cư dân của thành phô" 
Cao Nguyên xinh xắn, ắt không ít lần đi ngang qua cái mặt hồ 
bóng như gương soi ây. Có những bước chân không vội vã. Có 
những bước chân như những “cú nhảy công nghiệp”. Có bước 
chân của lòng từ thiện nhưng cũng có bước chân của quỷ dữ. 
Những bước chân thiện và ác đó đã hàng trăm năm nay in dâu 
bên hồ nước trong xanh này! Những bước chân nối tiếp những 
bước chân. Bước chân của con người ta có thể vô tình với mặt 
hồ. Nhưng ngược lại, mỗi dâu chân ngang qua đâv đều được mặt 
hồ in bóng. Như là vết tích của thời gian. Như là minh chứng 
của sự vận động không ngừng của những con người sống ở đất 
Nam Tây Nguyên từ hàng trăm năm qua và hơn thế. Vậy thì có 
ai là người dám bảo rằng có ít nhất một lần tự ngắm bóng mình 
trong bóng nước hồ Xuân Hương là việc làm không cần thiết? 
Ớ mảnh đất Nam Tây Nguyên trải dài từ độ cao trên hai ngàn 
mét xuống đến vài trăm mét so với mặt nước biển này, sự kiến 
tạo của tự nhiên và của con người đã làm nên không ít những 
hồ nước đẹp, hữu ích và gắn liền với bao câu chuyện xưa kể lại 
vô cùng thú vị. Nhưng không hiểu sao, với tôi, Xuân Hương vẫn 
là hồ nước có giá trị làm “gương soi” tốt nhất. Có lẽ vì nó nằm 
ở trung tâm thành phố Đà Lạt, mà Đà Lạt lại là thành phố tỉnh 
lỵ Lâm Đồng -  Nam Tây Nguyên. Và vì một lẽ khác: hồ Xuân 
Hương in đậm dấu vết nhọc nhằn một thời mở đâ"t xa xưa của 
con người miền xuôi lên mạn ngược. Nói một cách khác, hồ Xuân 
Hương là một trong những chứng nhân của lịch sử phát triển của 
vùng đất Nam Tây Nguyên giàu truyền thông.

Còn nhớ vài năm trước, khi hồ Xuân Hương được tháo cạn nước 
để tiến hành nạo vét, có không ít người đi ngang qua đây đã vô
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tình bỏ qua một hình ảnh khá thú vị: Ngay dưới lòng hố, một gốc 
thông già trồi lên! Tôi đem chuyện này kể với một vài người bạn 
trẻ tuổi. Họ chế nhạo: “Của đáng tội! Chỉ là một gốc thông chết 
chỏng chơ thì có gì đáng quan tâm!”. Không! Những người bạn 
trẻ tuổi này của tôi đã không đúng. Bởi lẽ, với mắt thường, có ai 
đoán định được gốc thông già cỗi ấy đã tồn tại ở đó từ bao nhiêu 
năm nay? Ngày trước, nơi hồ Xuân Hương Đà Lạt chỉ có một con 
suối nhỏ chảy qua mà những cư dân bản địa -  người Lạch -  gọi 
là Da Lach (suối của người Lạch). Rất có thể gốc thông già đã có 
mặt từ trước đó rất lâu. Mãi đến sau cuộc thám hiểm của bác sỹ 
Yersin 1893, con suối ấy mới được bàn tay con người tác động để 
trở thành hồ Xuân Hương thơ mộng như lúc này. Hồ nước hình 
thành, cây thông già ây đã nhường chỗ. Nó chỉ giữ lại cho mình 
phần gốc rễ cắm sâu trong lòng đất như thể là nhân chứng của sự 
thay đổi. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những nhân chứng với 
một quá khứ không xa lắm của lịch sử Nam Tây Nguyên. Còn 
muốn ngược dòng thời gian tìm về quá khứ xa xưa, chúng ta hãy 
tìm. về vùng đất Cát Tiên bên dòng sông Đồng Nai luôn hấp dẫn 
các nhà khảo cổ học bởi những điều kỳ bí của một vùng đất cổ. 
Tại đây, các nhà khảo cổ học đã dần vén được bức màn bí mật về 
một thánh địa bị vùi sâu trong lòng đất từ trên một ngàn năm về 
trước. Những cuộc khai quật khảo cổ vẫn tiếp tục được thực hiện. 
Gần đây nhất, một thông tin được phát đi từ miền đất này làm ngạc 
nhiên không ít nhà khoa học là: Tại Cát Tiên, người ta đã tìm thấy 
những loại khuôn có thể là dùng để đúc đồng của cư dân bản địa 
có niên đại không dưới ba ngàn năm. Phát hiện này có thể đưa 
đến giả thiết: Phải chăng từ cách nay trên dưới ba ngàn năm, cư 
dân cổ Cát Tiên từng tồn tại một nền văn minh đồng thau và đã 
từng có những sản phẩm đồng thau trao đổi với các cư dân khác 
bằng đường sông (sông Đồng Nai). Nếu thật vậy, suy cho rộng ra 
thì người dân sống ở miền đâ't Nam Tây Nguyên này đáng tự hào 
lắm thay! Và sau đó, sau bao cuộc đổi dời, sau bao biến cố của 
lịch sử, những tộc người chủ nhân Nam Tây Nguyên ấy đã cùng
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với người Việt chung vai gánh vác chuyện sơn hà để có được cuộc 
sống âm no hôm nay!

Chúng ta có quyền tự hào về một lịch sử anh hùng bất khuất 
của Tây Nguyên. Chúng ta có quyền tự hào về những thành quả 
to lớn của chính chúng ta làm ra để làm thay da đổi thịt Nam 
Tây Nguyên trong thời bình. Cũng đã hai mươi lăm năm trôi qua 
trên mảnh đất này kể từ khi tiếng súng chiến tranh ngừng nổ. 
Từng ây thời gian không đủ dài để viết tiếp bản trường ca thời 
bình nhưng cũng đủ để làm nên những khtìc ca hoành tráng về 
một miền quê mới hôm nay. Và tôi tin chắc rằng, những thăng 
trầm, đổi thay, những chiến thắng và cả những bước lùi, những 
ánh hào quang lẫn những sợi khói đen vương vãi ấy của Nam 
Tây Nguyên đều được lắng lại bên hồ Xuân Hương khi tất cả 
những điều đó được lịch sử ghi lại một cách trung thực. Mà, quả 
thực, bản thân “chiếc gương soi” khổng lồ hồ Xuân Hương đã 
là một “người chép sử” một cách trung thực nhất trong những 
nhà chép sử trung thực! Một thiên niên kỷ mới đang mở ra cho 
Lâm Đồng, đang mở ra cho nhân loại. Hiện tại, quá khứ và cả 
tương lai của vùng đất Nam Tây Nguyên đối với người dân Nam 
Tây Nguyên ắt hẳn vô cùng ý nghĩa trong thời khắc không thể 
nào quên được khi cánh cửa giữa hai thiên niên kỷ vừa được 
mở ra. Và, soi bóng trên mặt hồ hôm nay để thấy được “gương 
m ặt” của một chặng đường mà chúng ta vừa mới đi qua!

Buổi sáng đầu tiên của thiên niên kỷ mới bên hồ Xuân Hương, 
chúng ta có thể nói gì về mình trong chặng đường năm năm vừa 
mới trôi qua? Vị đứng đầu nhà nước cấp tỉnh -  ông Phan Thiên -  
khái quát: Trong năm năm qua, nền kinh tế của Lâm Đồng phát 
triển theo chiều hướng đa dạng hóa các thành phần, quan hệ sản 
xuất từng bước được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển 
của lực lượng sản xuất. Huy động GDP vào ngân sách Nhà nước 
hằng năm bình quân đạt 13,6%, tốc độ tăng GDP đạt 14,8%, GDP 
bình quân đầu người năm 2000 vừa qua đạt 216,2 USD. Tổng mức 
đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm qua là 3.100 tỷ đồng, trong đó
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riêng năm 2000 chiếm 700 tỷ đồng. Đến năm 2000, toàn tỉnh nói 
chung có 60% dân số được dùng nước sạch; vùng nông thôn, tỷ lệ 
này là 40%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đã giảm từ 2,45 % năm 1995 
xuống còn 2,05% năm 2000 vừa qua. Trong 5 năm qua đã giải quyết 
việc làm cho 119.000 lao động. Năm 1996, Lâm Đồng còn 24.192 
hộ đói nghèo, chiếm 15,9% dân số toàn tỉnh; đến cuối năm 2000, 
tỷ lệ này giảm còn 8,8%. Thực hiện chương trình định canh định 
cư, xây dựng xã điểm, trong 5 năm qua đã có 121 tỷ đồng được nhà 
nước cấp trung ương và cấp tỉnh bỏ ra cho 23 dự án để phát triển 
kinh tế -  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ đói 
nghèo của bà con dân tộc thiểu số toàn tỉnh đã giảm từ 40% năm 
1995 xuống còn 18,7% năm 2000, riêng vùng dự án giảm từ 54,4% 
xuống còn 27% hiện nay. Nói về phương hướng 5 năm tới, ông Phan 
Thiên cho biết là tỉnh sẽ “Tập trung các nguồn lực và phát huy nội 
lực; tăng cường đoàn kết nhất trí, chủ động, năng động sáng tạo, 
giữ vững ổn định chính trị để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh t ế -  
xã hội một cách bền vững, kết hợp với giải quyết tốt các vấn đề 
bức xúc của xã hội; ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng 
thời, chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho sự phát triển với quy mô 
lớn vào những năm sau”.

Vâng, đã có những tiền đề trong hiện tại, nhưng việc xác định là 
phải “chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho sự phát triển với quy mô 
lớn vào những năm sau” là sự đi trước -  đón đầu rất quan trọng. 
Lâm Đồng có tự nhìn lại chính mình, có tự “soi bóng” Xuân Hương 
để nhận ra chân dung chính mình mới có thể đi trước -  đón đầu 
được như thế. Việc “soi bóng ” ấy có thể dẫn chứng bằng quyết định 
của các nhà lãnh đạo tỉnh này là lấy hồ Xuân Hương làm trung tâm 
điểm của các lễ hội chào mừng thiên niên kỷ mới. Tên gọi chung 
nhất của các hoạt động nhân dịp năm mới là “Lễ hội giao thừa 2001 
chào mừng thiên niên kỷ mới”. Vào đêm cuối cùng của thiên niên 
kỷ cũ, sau chương trinh biểu diễn nghệ thuật của các em thiếu nhi 
tại sân khấu ngoài trời trước Rạp % (Đà Lạt) với chủ đề “Chúng 
em -  niềm hy vọng xanh -  thế kỷ XXI” là chương trình nghệ thuật
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tổng hợp “Đà Lạt xưa -  Đà Lạt nay) và lễ hội đường phố “Nhịp 
điệu phốphường”. Và đặc biệt, đêm hội “Chào thiên niên kỷ mới'" 
được diễn ra từ 22 giờ 45 phút đêm 31.12.2000 đến 1 giờ 30 phút 
ngày đầu tiên của thiên niên kỷ mới tại sân khấu mặt nước hồ Xuân 
Hương. Và, đúng 0 giờ 00, giao thừa giữa hai thiên niên kỷ, trên 
bầu trời hồ Xuân Hương rực sáng bởi 300 chiếc đèn trời và mặt nước 
càng trở nên lung linh, huyền ảo bởi 21 chiếc đèn màu cỡ lớn và 
hàng ngàn chiếc đèn màu cỡ nhỏ. Dòng người với đủ các sắc màu 
đông nghịt trên các đường phố Nguyễn Thị Minh Khai -  cầu Ông 
Đạo -  Trần Quốc Toản -  Yersin trong đêm lịch sử này. Các đường 
phốquanh hồ Xuân Hương không thể chen chân được. Một sân khấu 
hoành tráng được dựng lên ngay trên mặt hồ. Và, đúng 0 giờ 00, 
300 chiếc đèn trời và 21 chiếc đèn lồng khổ lớn cùng hàng ngàn 
chiếc cỡ nhỏ với đủ sắc màu đã cùng lúc tỏa sáng trên bầu trời, trên 
mặt nước và in bóng xuống hồ Xuân Hương làm nên một bức tranh 
vô cùng thơ mộng. Hàng ngàn tiếng hô vang “Đà Lạt -  Lâm Đồng ” 
ngay sau thời khắc thiêng liêng ấy rộ lên. Những gương mặt người 
rạng rỡ. Những cái bắt tay và ôm hôn nhau nồng thắm. Đà Lạt -  hồ 
Xuân Hương trong đêm giao thừa thế kỷ này là bức tranh của mọi 
bức tranh!

Buổi sáng đầu tiên của thiên niên kỷ mới, mặt hồ Xuân Hương 
sau phút giây chứng kiến lịch sử giao thừa đêm qua đã phần nào 
trở lại với nét lắng dịu vốn dĩ của nó. Nó như thể nằm yên để 
ngắm nhìn những gương mặt mới của dòng người qua lại ngang 
đây, để ngắm nhìn những hàng thông xanh tự bao năm nay lặng 
lẽ in bóng trên hồ, ngắm nhìn những ngôi nhà nhấp nhô trong 
sương sớm. Phía xa, dãy Langbian vẫn sừng sững đứng đó tự 
bao giờ; và hai dòng sông Đa Nhím -  Đồng Nai vẫn như hai cánh 
tay dịu dàng của mẹ. Và nắng! Những sợi nắng xuân mỏng mảnh 
nhưng với sắc màu của thiên niên kỷ mới nên đã đặt kỳ vọng 
trong mỗi một con người sống trên mảnh đất Nam Tây Nguyên 
khi tự soi bóng mình xuống hồ Xuân Hương trong tương lai.

Đà Lạt, 1.1.2001
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Trúc Lâm thiền viện 
xuân vãn tản mạh

Thời nhà Trần là thời kỳ đất nước Việt Nam thái bình, hưng 
thịnh kéo dài dưới sự trị vì của các vị vua mặc áo nâu sòng tại 
ngai vàng. Cũng trong giai đoạn này, hệ Trúc lâm Yên Tử của 
Việt Nam được tôn vinh trong giới đạo. Thế rồi biến cố lịch sử 
với bao sự thăng trầm của nó dường như đã làm lu mờ Thiền. 
Cho đến những năm đầu 90 của thế kỷ trước, người ta mới ghi 
nhận rằng các Thiền sư đã bắt đầu cuộc hành trình trên con đường 
khôi phục phái Thiền Việt Nam có từ đời Trần Nhân Tông -  vị 
Hoàng đế đồng thời là vị Thiền sư có công khai lập Thiền Việt 
Nam. Nhân vãn cảnh Trúc lâm Thiền Viện Đà Lạt -  Thiền Viện 
lớn nhất Việt Nam hiện nay -  xin được ghi lại đôi dòng tản mạn. 
Đà lạt vào xuân. Lâm Đồng vào xuân. Tôi không phải là kẻ hành 
hương mộ đạo đến với Trúc lâm Thiền Viện. Nhưng cái cảm 
giác có có -  không không, hư hư -  thực thực ở chốn này đã làm 
tỉnh tỉnh -  say say kẻ phàm nhân là tôi. Nhất là mùi ngọc lan 
thoang thoảng...

Ở nơi này, lưng chừng đèo Prenn -  Đà Lạt, lẫn trong ngàn 
thông xanh mơ màng, lẫn trong khói sương hư ảo là mái chùa 
cong cong ẩn hiện. Trúc Lâm Thiền Viện tọa lạc trên đỉnh núi 
Phượng Hoàng, mặt quay về phía hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Gác 
chuông trầm mặc khói lam chiều, và như rung vào tâm thức kẻ 
hành hương tiếng ngân từ cõi Thiền vọng lại. Xuân, vãn cảnh
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Trúc lâm, chắc hẳn ai cũng có cảm giác giống tôi: một chút đất 
trời khai hội, một thoáng tịch liêu, bồng bềnh và bồng bềnh sợi 
nắng vàng rảo chơi trên cỗ xe pháp luân.

Tháng 2 năm Giáp Tuất (1994), Thiền Viện Trúc Lâm Đà 
Lạt được khánh thành sau mười tháng khởi công xây dựng (tháng 
4 năm Quý Dậu -  1993) bằng công sức và tiền của của giới Phật 
tử trong cả nước. Nằm trên đỉnh núi Phượng Hoàng rộng khoảng 
2 ha, Trúc lâm Thiền Viện được chia thành hai khu chính. Đó là 
Ngoại viện gồm Chánh điện, Nhà khách, Gác chuông, Tham 
vấn đường. Và Nội viện dành riêng cho những người chuyên tu 
-  Nội viện được xem là mật thất; vì ngoài Thiền đường, Nội viện 
còn có Tăng đường và Ni đường là nơi để các môn sinh thiền 
định, không ai được vào. c ả  công trình kiến trúc độc đáo này 
được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ phác thảo dựa trên ý tưởng của 
Viện trưởng Thiền sư Thích Thanh Từ.

Còn nhớ dạo nọ, thầy Tuệ Đạt tiếp tôi trong phòng khách và 
trò chuyện: “Sau 200 năm vắng bóng ở Việt Nam, chỉ mới đây 
thôi, Thiền mới được khôi phục lại. Thực ra, Thiền đã có từ đời 
Tì ni Đalachi thế kỷ thứ 3 từ An Độ du nhập sang Việt Nam với 
cuốn kinh nổi tiếng An Bang Thủ do ngài Khương Tăng Hội dịch. 
Đến thê kỷ 13, Thiền cỗ bước khẳng định vững chắc. Đến thế 
kỷ thứ 16 thì Thiền cực thịnh ở Việt Nam. Vậy thì Thiền là gì? 
Nói nhưThiền sư Viện trưởng Trúc lâm Thiền Viện Đà Lạt Thích 
Thanh Từ: “Thiền là một lối tu có đủ Định và Huệ. Thiền có 
hai loại: Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Trọng tâm của tu Thiền 
là định tâm. Thiền có nghĩa là trở lại với chính mình. Thiền ở 
Việt Nam thời Đinh, Lê, Lý, Trần là Tổ Sư Thiền. Hệ Tổ Sư 
Thiền đã đặt nền móng căn bản cho Phật giáo Việt Nam ”, Nghe 
Thiền sư nói thế, thú thật là tôi không mấy hiểu cho lắm, nên 
chỉ biết ghi lại ra đây những dòng này.

vẫn thoang thoảng đâu đây mùi ngọc lan quyến rũ. Bầy gió 
trời lạc lối. Bầy gió lang thang trên những bậc đá tam cấp và lật 
chiếc lá cuối đông bay về phía mặt hồ. Con đò ngày xuân gác
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sào đứng lặng. Chiếc lá cuối đông đậu vào đó. Sợi nắng chiều 
đậu trên nét cong của mái đình làm nên một bức tranh cực đẹp. 
Những kẻ hành hương mộ đạo dường như cũng kiệm chuyện nói 
cười và kiệm cả những sải chân. Họ bước đi rất chậm và nói 
năng nhỏ nhẹ. Có thể những cô gái và những chàng trai kia, vừa 
mới đây thôi, vừa mới bên ngoài cánh cổng chùa kia thôi, họ đã 
la hét và rượt đuổi nhau ầm ào. Nhưng đến lúc vào đây, sự thinh 
lặng đến thiêng liêng đã làm cho chất tà trong con người họ chìm 
xuống và làm cho chất thiện cũng chính trong con người họ trỗi 
dậy. Một cụ già sau khi thắp hương và khấn vái với tấm lòng 
thành, nhẹ nhàng bước ra sân sau vãn cảnh. Bà cụ dường như 
sỢ những cọng cỏ dưới chân mình đau đớn nên bước chân của 
bà thật khẽ. Cô cháu gái đi bên cạnh dìu bà cũng được bà lan 
truyền cho ý thức đó. Một hồi sau, có lẽ thấm mệt nên hai bà 
cháu ngồi nghỉ trên một phiến đá. Tôi bước lại gần và bắt chuyện. 
Cô cháu gái của bà lên tiếng: “Bà cháu em năm nào cũng lên 
đây. Bà em thường nói: Một lần đến được Thiền Viện Trúc lâm 
Đà Lạt sẽ có được một năm thánh thiện. Cho nên, năm nào em 
cũng cùng đi với bà”. Tôi quay sang bà cụ: “Thưa cụ, xuân năm 
nay, vãn cảnh chốn Phật, cụ có cảm nhận gì khác so với những 
năm trước?”. Thay cho câu trả lời, bà cụ hỏi lại tôi: “Chúng ta 
thường nghe câu niệm “Nam mô bổn sư Thích Ca mâu ni Phật. 
Còn ở đây lại là “Nam mô Phật bổn sư Thích Ca mâu ni. Anh 
thấy điều đó có gì đặc biệt không?”. Thây tôi lưỡng lự, bà cụ 
nói tiếp: “Tôi đã có dịp được nghe giảng Thiền nên điều này thì 
tôi biết. Đó là, các Thiền sư của Trúc Lâm Thiền Viện chủ trương 
Việt Nam hóa Phật giáo nên mới có như thế. Trong đó, việc khôi 
phục dòng Thiền viện Việt Nam đời Trần là một minh chứng”. 
Nghe bà cụ nói, tôi bỗng nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của 
thầy Tuệ Đạt với tôi lúc còn ngồi trong phòng khách. Thầy Tuệ 
Đạt cho biết: “Hoà thượng Thích Thanh Từ -  Viện trưỏng Trúc 
Lâm Thiền Viện -  đã dịch ra tiếng Việt hầu hết những tư liệu 
mà Hoà thượng có được về Thiền và liên quan đến Thiền có từ
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Từ hổ Gưtim đến sông Hổng
Dễ thường đến mười năm có dư tôi mới trở lại Hà Nội. Tôi 

tranh thủ dạo quanh một vòng quanh hồ Gươm ngay giữa thủ 
đô và lên cầu Thăng Long để ngắm sông Hồng. Nước hồ Gươm 
ngăn ngắt một màu xanh. Con sông Hồng cuồn cuộn phù sa đỏ!

Nói đến hồ Gươm, nhiều người nghĩ ngay đến truyền thuyết 
xưa kể về vua Lê Lợi hoàn trả thanh kiếm thần cho thần Rùa 
(Kim Quy) ở hồ Lục Thủy. Chính bởi vậy mà hồ Lục Thủy có 
tên gọi là hồ Hoàn Kiếm, hay còn gọi là hồ Gươm. Tên gọi mới 
của hồ Lục Thủy - hồ Hoàn Kiếm - có từ những năm 1428 - 1430, 
lúc vua Lê Lợi hoàn trả thanh kiếm thần cho thần Kim Quy. Điều 
làm chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hồ Hoàn Kiếm là mãi từ 
đó đến nay, đã gần 6 thế kỷ trôi qua, điều kỳ diệu đã xảy ra là 
loài rùa sông ở hồ Lục Thủy vẫn còn tồn tại.

May mắn cho tôi là trước khi trở lại Hà Nội, tôi đã đọc được 
một tài liệu của phó giáo sư - tiến sỹ Hà Đình Đức nói về loài 
rùa này ở hồ Hoàn Kiếm, v ề  vị PGS-TS này, theo chỗ tôi biết, 
ngoài việc giảng dạy tại Đại học quốc gia Hà Nội (khoa sinh 
thuộc Đại học Khoa học tự nhiên), ông còn có hơn mười năm 
nghiên cứu chuyên sâu về rùa hồ Gươm. Một bạn văn trong đoàn 
hỏi tôi khi ngang qua hồ Gươm: “Có con rùa thật không? Làm 
sao thấy nó được? Đây là lần đầu tiên ra Hà Nội, nghe hồ Gươm 
có rùa, mình thích lắm ! ”. Tôi thú thật: “Tôi có hơn một năm sông 
ở Hà Nội, đến hồ Gươm rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhìn 
thây rùa nổi lên trên mặt nước. Chỉ thi thoảng nó mới nổi lên
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mà thôi. Ngay cả những người chính gốc Hà Nội, sống cả đời ở 
đây vẫn không được dịp nhìn tận mắt cảnh rùa nổi lên trên mặt 
nước hồ Gươm! Chỉ trong 2 năm gần đây, có lẽ do môi trường 
nước bị ô nhiễm nên rùa ở hồ Hoàn Kiếm liên tục nổi lên mặt 
nước, nhưng cũng chỉ thoắt ẩn thoắt hiện mà thôi”. Thật vậy, 
không phải bất kỳ ai ở Hà Nội cũng nhìn thấy được rùa hồ Hoàn 
Kiếm. Tuy nhiên, không chỉ người Hà Nội mà cổ không ít người 
ở Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước biết đến loài rùa ở hồ 
Hoàn Kiếm, thậm chí còn biết rất rõ rằng đó là một con vật thiêng 
nữa là khác. Nhờ đọc được tài liệu của PGS-TS Hà Đình Đức, 
tôi giới thiệu với người bạn viết văn ở Đà Lạt lần đầu tiên ra 
Hà Nội rằng: “Hy hữu lắm, rùa hồ Gươm mới nổi lên trên mặt 
nước. Hình như lần rùa nổi gần đây nhất là vào khoảng tuần giữa 
của tháng mười hai năm 1997. Nghe bảo cánh truyền hình đã 
kịp thu lại được hình ảnh đó! ”. Bạn lại hỏi tiếp: “Con rùa ấy có 
to không?”. Tôi trả lời: “Chắc chắn là lớn. Hồi tháng 6 năm 1997, 
trước khi xảy ra hiện tượng rùa nổi ở hồ Gươm, cũng ngay tại 
hồ này, một con rùa khác bị chết và người ta vớt được xác và 
cân nặng đến những hai trăm ký. Hiện mẫu vật con rùa đó được 
trưng bày tại đền Ngọc Sơn”. Người bạn tỏ ra tiếc rẻ: “Giá như 
hôm nay có được một con rùa nào đó nổi lên nhỉ?! ”. Tôi làm ra 
vẻ rành về rùa hồ Gươm (thực ra là đọc được tài liệu của PGS- 
TS Hà Đình Đức mà thôi) nên giải thích với người bạn viết văn 
ấy rằng: Rùa hồ Gươm là một linh vật. c ả  Hà Nội này chỉ có hồ 
Gươm là có rùa. Không chỉ có một loại mà là đến bảy loại. Đó 
là Núi Viền, Tam Đảo, Sa Nhân, Ba Gờ, Ba Ba, Có Sọc và đặc 
biệt là loại rùa hồ Gươm theo cách gọi thông thường của nhiều 
người. Nói cách khác, rùa hồ Gươm là loại rùa hoàn toàn mới. 
Nghe nói, ngày xưa vua Lê Lợi mượn kiếm thần ở sông Lương 
(Thanh Hóa) và hoàn trả lại cho thần Kim Quy ở hồ Lục Thủy. 
Để tỏ lòng biết ơn, vua Lê Lợi đã rước “hgài” từ Thanh Hóa về 
sông ở đất Thăng Long. Bởi vậy, chỉ duy nhất ở hồ Gươm là có 
loại rùa này. Hồi đầu năm 2000, một nhà khoa học đã công bố
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rằng loại rùa trên có tên khoa học là Rafetus leloii, “Rafetus” 
là rùa mai mềm. Còn “leloii” chính là... Lê Lợi - người có công 
mang rùa từ sông Lương về nuôi ở hồ Hoàn Kiếm - Lục Thủy. 
Dĩ nhiên, để công bô" điều này (cái tên), tôi tin chắc nhà khoa 
học nọ (PGS-TS Hà Đình Đức) phải bỏ ra rất nhiều công sức và 
trí tuệ. Nghe tôi kể thế, người bạn viết văn bỗng nảy ra một ý 
nghĩ ngồ ngộ: “Tại sao Hà Nội không làm một tuyến du lịch... 
rùa, nhỉ?”, ừ , du lịch... rùa thì không biết như thế nào. Còn hồ 
Gươm, nơi vua Lê Lợi hoàn kiếm cho thần Kim Quy hẳn là một 
điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội rồi! Và, tôi còn được biết, 
một quan chức của Hà Nội còn công bố rằng giai đoạn 2002- 
2005, Hà Nội có cả thảy 13 dự án phát triển du lịch.

Xe chúng tôi rời Trung tâm Hà Nội để qua cầu Thăng Long 
lên Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Hà Nội mùa này trời không nắng lắm 
mà đang heo may. Người bạn viết văn cùng đoàn từ Đà Lạt lần 
đầu ra Hà Nội và miền trung du phía Bắc lại thốt lên khi xe qua 
cầu Thăng Long: “Nhìn kìa! Sông! Trời nước như chạm vào 
nhau”. Bạn hỏi: “Sông gì đây?”. Ai đó trong đoàn trả lời: “Sông 
Hồng!”. Người ta ví sông Hồng như dải lụa màu đỏ mềm mại 
vắt ngang qua đồng bằng Bắc Bộ và khu vực đồi núi trung du 
phía Bắc. Nhắc đến sông Hồng, tôi lục lại trong trí nhớ của mình: 
Sông Hồng là con sông chảy qua đến những mười tỉnh trên đất 
nước Việt Nam! Người bạn viết văn cùng đi lại hỏi: “Tại sao 
không có một tuyến du lịch trên sông Hồng, như trên sông Hương 
ở Huế ấy, nhỉ?”. Tôi hỏi lại một câu tưởng chừng như bâng quơ: 
“Sông Hồng và nước hồ Hoàn Kiếm liệu có mốì quan hệ gì 
không?”. Chẳng thây ai trả lời! Đêm ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), 
người bạn mới quen cầm máy ảnh dắt tôi ra lan can một ngôi 
nhà tầng (Tam Đảo có độ cao trung bình một ngàn mét so với 
mặt biển, gần giông như Đà Lạt) và giới thiệu: “Anh nhìn kỹ 
này! Phía dưới kia là Vĩnh Yên, thị xã của Vĩnh Phúc. Còn chếch 
về bên phải, nơi có lờ mờ những ánh đèn màu là Việt Trì, thành 
phố của Phú Thọ -  nơi tách ra từ Vĩnh Phú trước đây. Còn đây:
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Hãy nhìn thật kỹ vào nhé, phía xa thật xa nằm ở bên kia của 
Vĩnh Yên ấy là dải sông Hồng. Và xa hơn nữa là Hà Nội. Anh 
thấy không, con đê sông Hồng trong đêm như một dải lụa màu 
nho vừa chín tới cách ngăn giữa trời và đất. Nó nằm cao hơn 
Vĩnh Phúc, cao hơn Hà Nội. Người ta sỢ vỡ đê sông Hồng là 
vậy! ”,

Đêm nay Tam Đảo không sương mù. Tôi dễ dàng nhận ra 
“dải lụa” sông Hồng vắt ngang giữa lưng chừng trời đất. Nhưng, 
trong tôi lúc này quan trọng hơn cả là nên viết gì về sông Hồng 
nhỉ? Hay nói như anh bạn viết văn, người cùng đi trong đoàn là: 
Một tuyến du lịch trên sông Hồng? Với tôi, sông Hồng không 
có gì mới. Tuy nhiên, sau hơn mười năm trở lại nơi này, tôi muôn 
ghi lại một chút gì về dòng sông ấy để làm kỷ niệm. Thấy tôi 
giương máy ảnh, một anh bạn là nhiếp ảnh gia cũng là người 
cùng đi trong đoàn nhắc khéo “kẻ ngoại đạo” là tôi: “Trời mù 
lắm! ”. “Không sao! Mình chỉ “minh họa” cho những ý nghĩ chợt 
đến! ” - tôi phân bua. Quả thực là khi nhìn bức ảnh tôi chụp sông 
Hồng, chỉ thấy lờ mờ màu sương - mây - nước, tôi tự trách mình 
thay cho chàng nghệ sỹ nhiếp ảnh. Nhưng không sao (tôi tự an 
ủi?), với sông Hồng, còn có biết bao điều đáng nói! Trước câu 
hỏi của người bạn viết văn, may cho tôi quá, lúc ở Hà Nội, thông 
qua những bạn đồng nghiệp làm báo, tôi biết được rằng sông 
Hồng là một trong những tuyến du lịch trong mười ba dự án du 
lịch của Hà Nội đươc thực hiện trong tương lại. Một quan chức 
của Hà Nội còn cho tôi biết rằng: Tuyến du lịch sông Hồng hiện 
đang được Xí nghiệp vận tải và Dịch vụ du lịch Hà Nội bước 
dầu đưa vào thử nghiệm. Tôi không tiện hỏi về hiệu quả hoặc ít 
nhất là tín hiệu của tuyến du lịch lý thú này, nhưng tôi tin chắc 
trong tương lai, cái gì đến ắt phải đến! Như trên đã nói, có người 
ví sông Hồng như dải lụa mềm vắt qua đến những mười tỉnh ở 
miền Bắc trướckhi đổ ra biển Đông. Dọc miền đất này, nơi con 
sông Hồng đi qua là những làng nghề, làng cổ, là những di tích 
văn hóa - lịch sử lừng danh. Đó là những hội Gióng (Phù Đổng),
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hội đền Hai Bà Trưng, Chử Đồng Tử...và hệ thống những làng 
sinh thái của Hưng Yên, Hà Tây, Nam Định, Thái Bình với đủ 
loại cây trái, hoa quả. Hơn thế nữa, trong tương lai, sông Hồng 
còn cho người ta có quyền hy vọng về một tuyến du lịch nối đến 
tận Móng Cái, Cát Bà và dĩ nhiên là cả Hạ Long! Chưa hết, cũng 
trên dòng sông Hồng này, người ta cũng có thể “tẻ nhánh” để 
ngược dòng sông Lô đến với Tây Thiên, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 
thăm thác Bạc và đền Bà Chúa Thượng Ngàn! Nếu ban ngày, 
sông Hồng là dải lụa mềm vắt qua mười tỉnh thuộc khu vực đồi 
núi trung du và đồng bằng Bắc Bộ thì đêm đến, từ trên cao Tam 
Đảo nhìn xuống, nó như một lằn ranh giữa đất và trời. Cũng từ 
trên cao Tam Đảo nhìn xuống, nơi cách mặt nước biển đến những 
một ngàn mét, trong tôi bất chợt nảy sinh một câu hỏi tưởng 
chừng như... ngớ ngẩn: Nước sông Hồng và nước hồ Gươm có... 
như nhau? Đem thắc mắc này bày tỏ với một anh bạn viết văn 
cũng là người cùng đi trong đoàn (là người hiện sông ở Lâm Đồng 
nhưng gốc người Hà Nội), anh bảo: “Hồ Gươm hiện giờ như cái 
ao tù. Nhưng theo một tài liệu mà mình đọc được, và dĩ nhiên là 
một tài liệu đáng tin cậy, thì xưa kia, giữa hồ Gươm và hồ Tây 
có dòng đối lưu: Sáu tháng nước hồ Tây chảy sang hồ Gươm và 
ngược lại. Và hồ Tây thì lấy nước từ sông Hồng”.

“Hồ Gươm có rùa quý - con vật thiêng gắn với truyền thuyết 
kiếm thần vua Lê Lợi. Còn sông Hồng thì rõ ràng là một phần 
của lịch sử nước Việt này! ” - trước lúc chìm vào giấc ngủ vùi ở 
chôn sương mù Tam Đảo, tôi đã nhẩm đọc lại ở trong đầu như 
vậy!

Trại sáng tác Tam Đảo, 8.2002
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Niềm vui tình cờ

S au ba ngày tết, ngồi nhớ lại những gì đã xảy ra để lọc 
lấy dăm niềm vui tình cờ nghĩ cũng thật thú vị. Chuyện 
vui tình cờ trong ngày xuân thì nhiều lắm: Một cô gái 
không hề quen biết buổi sáng mùng một vẫn nở một nụ 
cười thật tươi chào ta khi vô tình ngang qua nhau trên đường phố. 

Một cụ già ngày thường chỉ áo quần xộc xệnh với gương mặt 
lạnh tanh chìa ra trước mặt ta những tập giây vô tri bỗng sáng 
mùng hai áo vét tông quần âu tươm tất mang đến cho mọi người 
niềm vui đầu xuân. Sáng mùng ba, thức giấc sau hai ngày liên 
miên chúc tụng bằng hữu bỗng nghe tiếng chim hót véo von 
quanh vườn -  không phải là tiếng chim ngày thường báo hiệu 
thời gian vó câu qua cửa sổ mà là tiếng xuân ngân rung thanh 
khiết đến lạ thường... Và với tôi, niềm vui tình cờ trong xuân này 
còn đến từ một phía khác hơn. Ôi, tình cờ những niềm vui!

Trong tôi vào thời khắc giao hoà giữa đất và trời này đang 
ẩn hiện những ngôi nhà sàn trong khói lam chiều bên những khu 
rừng già xa xanh tít tắp. Trong tôi vào thời khắc của sự kết hợp 
âm dương này là dấu vết của những đôi chân trần từng một thời 
lang bạt hết non cao này đến rừng sâu khác ...

Chiều tối ba mươi tết, phố xá vẫn tấp nập. Người Đà Lạt vốn 
thường đi ngủ sớm nhưng hôm nay là đêm ba mươi nên có khác. 
Dòng người và xe cộ quanh khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt cứ dồn 
vào nhau. Tôi chen chúc trong dòng người ây và bất chợt nhận 
ra một khuôn mặt phụ nữ là người dân tộc thiểu số với nước da
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hơi sạm nắng và đôi mắt sáng long lang ẩn trong làn tóc rốì. 
Những cành phong lan trong chiếc gùi của cô gái người Cill xanh 
mơn mởn. Những cành phong lan trong chiếc gùi của cô gái miền 
cao vào chiều ba mươi như thể đang đợi đến sáng mai để bung 
nụ, để mang mùa xuân đến cho ai có may mắn được là chủ nhân 
mới của nó. Hình như cũng chợt nhận ra tôi nên cô gái thoáng 
tỏ ra bối rối: “Ôi, nhà báo mà! Nhà báo cũng mua phong lan à? 
Mình không bán cho nhà báo đâu ! C hỉ... tặng thôi ! Cô gái cười 
-  nụ cười sơn cước làm bừng sáng cả một góc phô" miền cao. 
Nghe giọng nói, tôi đã hoàn toàn nhận ra cô: Mây năm trước, 
lúc lang thang đi tìm đề tài viết cho báo tết, tôi đã “lạc” vào 
vùng Đạ Sar (Lạc Dương, Lâm Đồng) và ngủ trọ trong căn nhà 
Ha Liên -  tên cô gái. Ha Liên lúc đó còn bé tẹo. Đêm ấy nó cứ 
quân lây tôi và bảo rằng “cái cục sắt” tôi đeo bên mình có phép 
thần bởi làm ra được cái ánh sáng. Tôi bảo: “Không, cái máy 
chụp hình ây mà. Cái máy vừa chụp cái hình của Ha Liên đó 
thôi. Cái ánh sáng nó vừa thu cái mặt của Ha Liên vào trong 
này rồi. ít bữa về Đà Lạt, chú làm ra cái hình, rồi chú gửi cái 
Ha Liên trong hình vào cho Ha Liên, nhé!”. Ngày nhận được 
hình, Ha Liên cười tít: “Ôi, cái Ha Liên trong tờ giây sao mà 
đẹp hơn nhiều! ”. Ây là Ha Liên hồi còn bé. Còn bây giờ, chiều 
ba mươi tết giữa Đà Lạt, Ha Liên đã thành một thiếu nữ đẹp 
của núi rừng, nét đẹp khiêm nhường nhưng quyến rũ. bm càng 
đẹp hơn khi biết chia sẻ niềm vui từ núi rừng cho những người ở 
phô" bằng những cành phong lan xanh mượt!

v ề  nhà, tôi cho mây cành phong lan vào một chiếc chậu cảnh. 
Những nụ hoa chúm chím đong đưa trước gió như chứa đựng cả 
sự hùng vĩ và dịu dàng của Tây Nguyên. Giao thừa sắp điểm. 
Những nụ phong lan hé dần, hé dần... Chuông điện thoại réo 
vang. “A lô, tôi nghe đây ! ”. Đầu dây bên kia: “Ô, có anh ở nhà 
rồi! Ba cái tết liên tục gọi điện chúc mừng, nay mới gặp được 
anh! Tết này anh không về quê à? Thê"cũng vui. Có thê" thì mới 
gặp được anh, được chúc tết anh chứ! ”. Người gọi điện chúc cho
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tôi vào cái thời khắc giao hòa giữa đất và trời ấy là K’Đen, cháu 
nội già làng K’Srçjp ở buôn Đạ Bin, huyện Đạ Tẻh -  nhân vật 
chính trong một bài viết của tôi cách nay khá lâu. Ngày ấy, buôn 
làng của K’Đen ở tít tận trong rừng sâu. Đó là nơi tôi đã phải 
lội qua “bảy con suôi và bảy ngọn núi” mới đến được. Trước 
làng là một con suôi được đặt tên Đạ Bin (cũng là tên của làng), 
sau làng là rừng già thuộc xã Triệu Hải, giáp với huyện Đạ 
Huoai. Cuộc sống người Mạ ở buôn Đạ Bin bấy giờ còn khó khăn 
lắm. v ề  sau, huyện Đạ Tẻh phải dời cả dân làng về trung tâm 
thị trấn Đạ Tẻh và cấp ruộng nước cho bà con làm ăn nên cuộc 
sông có đỡ hơn. Sau chuyến lội qua “bảy con suối và bảy ngọn 
núi” ấy, tôi không còn có dịp trở lại Đạ Bin vì làng đã được dời 
về trung tâm huyện. Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà tôi có điều kiện 
đến với gia đình K’Srôp nhiều hơn mỗi khi về công tác tại Đạ 
Tẻh. Những năm sau đó, thằng cháu nội K’Srôp là K’Đen lớn 
phổng và vào bộ đội, rồi xuất ngũ về lại làng. K’Đen đã lấy vợ 
và sinh con. v ề  sau, tôi thưa dần những cuộc viếng thăm làng 
Đạ Bin ở nơi ở mới vì công việc mưu sinh của mình. Tưởng rằng 
chàng trai K’Đen có hàm râu quai nón rậm rì như ông nội của 
nó đã quên anh chàng “người thành phố” này rồi, nào ngờ... Tôi 
hỏi K’Den qua ống nghe: “Nhà đã mắc điện thoại rồi à?”. K’Đen 
bảo: “Chưa, chưa đủ tiền. Mình gọi nhờ ở nhà ông anh ngay trong 
thành phô" Đà Lạt. Mình mới lên đây vào chiều tôi hôm qua. 
Mình lên ăn tết ở phô". Chắc là vui lắm !”. Tôi hỏi thăm cuộc 
sông của bà con người Mạ ở Đạ Bin bây giờ ra sao. Giọng K’Đen 
phấn châ"n hẳn lên: “Đỡ rồi! Tết này buôn làng mình vui hơn 
khi còn ở trong rừng sâu nhiều lắm! Tết này nếu anh về với bà 
con Đạ Bin thì rượu cần chảy thành suối đây ! ”. Và, sáng mùng 
một, chàng trai của núi rừng Tây Nguyên lừng lững đứng trước 
cửa nhà tôi. Lại thêm một niềm vui chợt đến bất ngờ: Trên tay 
K’Den là chiếc khèn bầu sáu ống. Bắt chặt tay tôi, K’Đen bảo: 
“Nội mình dặn rằng phải đưa chiếc mbuôt (tên gọi của khèn bầu 
sáu ống) đến tận tay anh. Ông bảo, ông đã “nhốt” cả âm thanh
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của núi rừng vào chiếc khèn này rồi. Ba năm rồi mình không 
tìm được anh trong ngày tết. Mà, trước lúc nội K’Srôp mất, ông 
dặn mình phải trao mbuốt cho anh đúng trong dịp tết của người 
Kinh! Tết này mới gặp được anh! ” K’Srôp- nhân vật chính trong 
bài viết “Như một dòng nước ngược ” của tôi, bây giờ đã trở thành 
người thiên cổ. Vậy là đã nhiều cái tết rồi K’Đen tìm tôi. Giá 
mà K’Srôp còn sống và lúc này ngay trong ngôi nhà của tôi, ông 
tấu bài “Đón khách”! Và, mùa xuân của núi rừng cứ thế theo 
những âm thanh bổng trầm mà lan tỏa, lan tỏa...

Với tôi, những niềm vui ấy tuy nhỏ nhoi thôi nhưng quý giá 
vô cùng. Chỉ là một cành phong lan của một cô gái Cill chiều 
ba mươi tết, chỉ là một lời chúc mừng của một chàng trai Mạ 
vào đêm giao thừa mà thôi, và cũng chỉ là chuyện tình cờ mà 
thôi, nhưng niềm vui sao cứ ấp đầy, sao cứ âm ỉ, lâng lâng. Đó 
là niềm vui đến từ một phía khác, ơ  phía ấy có hình ảnh của 
những ngôi nhà sàn và những đôi chân trần. Và, tôi còn nhận ra 
rằng: Thông điệp mà những niềm vui tình cờ đó mang lại từ phía 
ấy còn nói lên nhiều điều, còn cao hơn và lớn hơn so với những 
gì mà tôi cảm nhận được và đã kể ở trên.
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Người tử tù
bên dòng tbác Cam Ly

D òng suối Cam Ly trên cao nguyên Langbian của xứ sở 
sương mù Đà Lạt (Lâm Đồng) năm mươi ba năm về 
trước từng nhuộm đỏ máu của những người cộng sản. 
Trong đó có máu của bà, một nữ tử tù đã chiến thắng 
thần chết. Nói cách khác, bà là người mà thần chết đã chào thua 

sau khi có đên chín viên đạn xuyên vào người, trong đó có cả 
một viên gọi là “ân huệ”. Bà là một trong hai mươi tử tù của 
năm mươi ba năm về trước bị đưa ra trường bắn bên dòng suối 
Cam Ly -  Đà Lạt vào một đêm trời tôi đen như mực. Loạt loạt 
súng trường xé tan màn đêm, làm vỡ toang những lồng ngực. 
Nhưng kỳ lạ thay, thần chết đã chào thua bà. Bà là Nguyễn Thị 
Lan, hiện sống tại 142 đường Hai Bà Trưng, thành phô' Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng.

Nơi ấy, thác nưởc Cam Ly tuôn chảy như dòng thời gian!
Phải đến vài lần tìm đến nhà, tôi mới gặp được bà. Lúc thì 

bà đi thăm người quen ở đâu đó, lúc thì đi Nha Trang có chuyện, 
lúc lại đi làm vườn cách nhà dăm cây số... Và cuối cùng, vào 
một ngày mới đây, tôi đã được ngồi đối diện với bà để nghe bà 
kể chuyện năm mươi ba năm về trước và cả chuyện hôm nay... 
Đã không ít lần gặp ở nơi này nơi kia nhưng khi ngồi đối diện 
với bà trong gian nhà đơn sơ giữa phô" thị, tôi mới có dịp quan 
sát kỹ hơn người phụ nữ nhỏ thó nhưng lại có một sức mạnh đến
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kỳ lạ này. Mái tóc bà đã bạc trắng. Miệng móm mém nhai trầu. 
Đôi tay khẳng khiu da bọc lấy xương. Nhưng đôi mắt của bà thì 
vẫn còn tinh anh lắm. Và nữa, đầu óc của bà thì vẫn còn đang 
minh mẫn lắm!

Câu chuyện của bà dắt tôi về với vụ thảm sát Cam Ly năm 
mươi ba năm về trước. Vụ thảm sát Cam Ly năm mươi ba năm 
về trước từng làm chấn động dư luận quốc tế  bởi đó là một sự 
trả thù đê hèn của kẻ địch đối với những người cộng sản kiên 
cường. Bởi vậy nên dễ hiểu rằng vì sao trong bà, một phụ nữ ở 
tuổi tám mươi, chuyện của năm mươi ba năm về trước như thể 
chỉ là chuyện mới xảy ra hôm qua đây thôi vậy. Chuyện cứ mãi 
đeo đuổi bà, ám ảnh bà. Bà đau nỗi đau của người dân mất nước. 
Bà uất hận nỗi uất hận của kẻ bị đàn áp đến tận đáy xã hội. 
Đêm ấy, bên dòng suối Cam Ly, bà và mười chín đồng đội là tù 
nhân chỉ trong phút chốc bỗng trở thành những tử tù không án. 
“Đó là ngày mùng sáu tháng tư âm lịch. Tôi nhớ rõ lắm, cậu à. 
Vì hai hôm sau, mùng tám tháng tư, là ngày Phật Đản...” -  bà 
Lan mở đầu câu chuyện với tôi như vậy. So với dương lịch thì 
“ngày định mệnh” mùng sáu tháng tư ây chính là ngày 11.5.1951.

Nơi ây, thác nưởc Cam Ly tuôn chảy như dòng thời gian!
Bà Lan ngồi đó đang đôi diện với hiện tại nhưng đôi mắt thì 

cứ xa xăm nhìn lùi về quá khứ năm mươi ba năm về trước. Bà 
kể: “Cha mẹ tôi gốc người Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Nhưng tôi, dẫu năm nay đã tám mươi, lại được sinh 
ra và lớn lên ngay tại đất Đà Lạt này. Ông cụ tôi mất năm 1966, 
hưởng dương 75 tuổi. Nghe kể cha và mẹ tôi vào Đà Lạt từ hồi 
mười tám, mười chín tuổi gì đó. Họ đi những ba tháng trời từ 
miền Trung mới đến được xứ này. Hai ông bà sinh được mười 
người con, tôi là con thứ sáu trong nhà...”. Tôi ngước nhìn lên 
tường, thây hai tấm bằng liệt sỹ nên hỏi: “Thưa bác, đây là...?”. 
“Là anh trai kế tôi và em trai cũng kế tôi”. Tôi nhìn kỹ và đọc 
rõ: “Nguyễn Du Minh và Nguyễn Văn Trung”. Ông Minh là anh
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trai ke cüa bä Lan. Öng lä ngüöi theo Viet Minh tü rät söm. Bä 
Lan büi ngüi: “Ngüöi ta treo giä cäi däu anh trai toi nhüng näm 
träm ngän dong tien Dong Düöng. Khoän tien äy lüc dö lctn ghe 
lam. Vä, cö ke da tham tien, da phän boi...”. Vä the lä trong mot 
län tren düöng di cöng täc, öng Nguyen Du Minh bi dich phuc 
kich, thü tieu vä thä xäc tröi söng.

Tiep theo, den lüöt bä tü nguyen den vcti cäch mang. Bä hoat 
dong noi thänh. Bä tham gia to chtfc thanh nien, roi phu nü. Bä 
lä cd sö cüa cäch mang, lä ngiiöi näm bat tinh hinh dich vä nuöi 
giäu cän bo. Roi bä bi dich theo doi vä bat bö tu. Tu khöng chi 
cö mot län. Ke cä län tu bi dUa ra trüöng ban äy, bä da ba phen 
väo lao ra khäm. Län däu bä bi chüng bat nhöt lä näm 1947. 
Khöng cö chüng cü gi, chüng thä bä ra. Näm sau lai bat tiep. 
Roi lai phäi thä. Vä den däu näm 1951, bä bi bat lai. Bän thän 
bä cüng khöng ngö rang dö lä län tu mä bä cüng miiöi chin con 
ngiiöi khäc trö thänh tüf tu khöng düöc tuyen an. “Dö lä ngäy 
müng säu thäng tit am lieh...” -  bä Lan läp lai cäu nöi vöi toi län 
nffa.

Ngäy 11.5.1951 lä ngäy khäc cot ghi xifdng cüa ngiiöi dän 
bä näy. Triidc dö, cäi tin Phö Thanh tra mät tham Dong Diidng 
ten lä Hazz bi Viet Minh tuyen an tüf hinh ngay tai khäch san 
Hoa Hong läm ntic löng ngiiöi dän Da Lat. Nhifng, dieu dö läm 
cho bon thiic dän Phäp löng Ion len nhif loäi thü dü\ Chüng tim 
cäch trä thü. Viet Minh khi tuyen an vä giet chet ten mät tham 
thi hoän toän khöng de lai däu vet. Bcfi the", bon chüng da dien 
cuong trüt gian len däu nhffng tu nhän dang bi chüng giam cäm. 
“Ngäy höm dö, moi tu nhän van binh thiiöng nhü moi ngäy -  
bä Lan tiep tue cäu chuyen. Buoi chieu, bon cai nguc mcf cüa 
vä “phän loai” danh säch tu, roi ra lenh len xe. Cü tüöng cüng 
nhü moi län chüng chuyen lao, chü ai de...”. Hai müdi con ngüöi 
düöc doc ten vä len xe. Tifng ngüöi mot, tüng ngüöi mot. Ho lä 
nhüng tu nhän “däc biet”. Ngüöi düng cf tren thüng xe keo ngüöi 
düöi dät len. Dö lä nhüng anh chi Düöc, Dac, Dö, Hüöng, Hoa,
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Đa, Rô, Thái... Kẻ địch đưa lên xe hai mươi con người này và 
chở lòng vòng, lòng vòng. “Trước khi lên xe, tôi còn mặc thêm 
áo vào vì sỢ lạnh. Trời Đà Lạt hồi đó lạnh lắm cậu à! -  bà Lan 
nói tiếp. Lúc đó tôi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. 
Chuyện chuyển lao như vậy chỉ là chuyện cơm bữa của chúng 
nó mà. Những anh chị em khác trên xe cũng giống như tôi, chẳng 
ai tỏ vẻ gì gọi là lo lắng. Nhưng trời thì bắt đầu tối dần, mà cái 
xe thì cứ chạy lòng vòng. Có tiếng xì xầm của ai đó. Nhưng cũng 
không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Và thế là trong đêm 
tối, chúng đưa thẳng chúng tôi lên hướng Cam Ly...”. Cứ theo 
lời bà Lan kể thì mãi đến khi mọi người được đưa lên thác Cam 
Ly, xe đỗ lại và bước ra khỏi xe ở bãi đất trên đồi Ba Cây, mọi 
người trong lòng đầy ngờ vực nhưng vẫn không hiểu là sẽ xảy 
ra chuyện gì. Chỉ khi tiếng súng nổ thì mọi người với vỡ lẽ. Nhưng 
tất cả đã muộn. Vì không chỉ lẻ tẻ một vài tiếng súng mà tất cả 
các họng súng đen ngòm hôm đó đều xối đạn như mưa vào các 
tù nhân. Tiếng súng nổ thảng thốt cả màn đêm. Khi hiểu ra, 
những tù nhân ôm chặt lấy nhau. Những bàn tay đan trong bàn 
tay. Tiếng hô đả đảo dội vào vách núi. Nhưng tất cả đã quá muộn, 
quá muộn rồi!. Có người đến tận phút chết vẫn không thể tin 
được rằng kẻ thù lại quá ư đê tiện đến vậy! Những xác người 
đổ xuống với ánh mắt đầy kinh ngạc! Máu loang cả một góc 
rừng! Máu uất trào đầm đìa cả một bãi cỏ! Những đôi mắt không 
kịp khép và không bao giờ khép trong phẫn uất nghẹn trào! 
Không tuyên án. Không một lời rửa tội. Không một tiếng chuông 
chùa cầu siêu. Hành động đó của kẻ địch đê tiện đến độ không 
còn gì đê tiện bằng!

Nơi ấy, thác nưởc Cam Ly tuôn chảy như dòng thời gian!
Tất cả... gần như tất cả... Chỉ duy nhẩt mình bà... Nửa đêm hôm 

ấy, như có một phép màu: bà dần tỉnh lại! Định thần và biết mình 
còn sông, bà nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Nó xảy ra quá ư nhanh 
chóng, quá ư bất ngờ. Ý nghĩ đầu tiên trong đẩu bà khi tỉnh lại:
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Có ai trong số hai mươi người còn sông sót như bà? Tất cả đều 
im lặng. Chỉ có git) rít qua rừng. Chỉ có buốt giá đêm trường. Im 
lặng đến rùng rỢn. Bà thèm được nghe một tiếng nói của đồng 
đội. Thậm chí đó chỉ là một giọng rên đứt quãng. Nhưng, tât cả 
đều im lặng. Đồng đội của bà đâu rồi? Những đồng chí vừa 
chuyện trò với bà lúc chiều nay đâu rồi? Những anh chị Được, 
Đắc, Đô, Hường... đâu cả rồi? Sao không một ai lên tiếng cùng 
bà? Bà mở miệng cất tiếng gọi họ nhưng giọng nói đã mất. Bà 
gọi tên họ trong im lặng! Cũng chẳng thể nào khóc được. Bà 
đưa tay quờ quạng hai bên. Chỉ có xác người và máu! Máu đặc 
quánh trên cỏ đẫm sương đêm lạnh lẽo. Bà lây hết sức bò ra 
khỏi đông xác người. Toàn thân bà nhức buốt, ê ẩm. Đôi chân 
không sao cử động được. Cánh tay trái cũng bị tê liệt hoàn toàn. 
Đưa bàn tay phải sờ lên mặt. Máu đầm đìa. Nhưng bà loáng 
thoáng hiểu ra rằng số bà thật cao. Viên đạn “ân huệ” chỉ sượt 
qua má! Trong đêm tối, bà cứ thế lấy hết sức lực bò lê qua những 
trảng cỏ, trong những cánh rừng. Bà nghĩ: cần  phải sống! cần  
phải sống để tố cáo tội ác dã man của kẻ địch. Bà là nạn nhân 
duy nhất còn sống và có đủ bằng chứng để nói lên sự thật này. 
“Cứ thế, tôi trườn qua hết quả đồi này đến quả đồi khác -  bà 
Lan rùng mình nhớ lại. Phải sông! Không được để rơi vào tay 
giặc! Với ý nghĩ đó, tôi đã sống bốn ngày năm đêm trong những 
cánh rừng. Đói, tôi bứt lá rừng nhai cầm hơi. Khô cổ họng, tôi 
vục nước suối uống cho qua cơn khát. Thế rồi, trong rừng, tôi 
gặp một ông cọp. Từ xa, ông cọp lẳng lặng đi dần về phía tôi. 
Tôi nhắm nghiền cả hai mắt. Tôi nghĩ, phận mình sao hẩm đến 
vậy? Nhưng lạ quá, ông cọp đến gần, lấy tay trái tát vào má tôi 
một cái rồi lẳng lặng bỏ đi. Đến sau đêm thứ năm trong rừng, 
tôi lần ra được bên bờ suối Cam Ly. Tôi lết vào ẩn trong một 
cái hố. Bỗng tôị nhận ra một người quen đi lấy củi...”.

Nơi ấy, thác nước Cam Ly vẫn tuôn chảy như dòng thời gian!
Giọng bà Lan như nghẹn lại. Miệng bà vẫn móm mém nhai
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trầu. Mắt bà vẫn hướng cái nhìn về cõi xa xăm. Tôi quan sát kỹ 
hơn người đối diện và cố hình dung ra dáng vóc người phụ nữ 
này hơn năm mươi năm về trước. Quả thực là tôi không thể hiểu 
sao người nữ cộng sản nhỏ thó này lại gan lỳ và có một độ dẻo 
dai đến kinh khủng như vậy. Bà nói rằng, khi người đàn ông hàng 
xóm đến bên miệng hố nơi bà nằm bên suối Cam Ly, bà không 
còn đủ sức lực, đến nỗi không hớp nổi ngụm nước và cũng không 
nuốt trôi hạt cơm từ tay ông bón. Người đàn ông sau đó bí mật 
về báo tin cho bố bà Lan. Người bố thương con nhưng khốn nỗi 
bà Lan lại là một tử tù (tuy không án) thì việc đưa về nhà thật 
chẳng dễ dàng chút nào. Bởi thế, ông phải nhờ người đưa lên 
gặp quan Khâm sai của triều đình.

Đà Lạt lúc bây giờ là Hoàng triều cương thổ. Bà Từ Cung 
mẹ vua Bảo Đại, nghe tin có người bị xử bắn trên thác Cam Ly 
thì buồn lắm. Bà Từ Cung nói “vọng” cốt đến tai vua,rằng: “Làm 
vua một nước mà để con dân mình bị xử tử như vậy thì coi sao 
cho đặng”. Sau đó, bà Từ Cung sai người hầu thân cận xuống 
chăm sóc bà Lan. Rồi, sáu người khác là quân của triều đình 
cũng xuống canh giữ vì sỢ bà Lan một lần nữa rơi vào tay những 
người thân Pháp. Bà Lan chỉ tay vào phòng trong: “Đó, hồi đưa 
tôi về, cha tôi để tôi nằm trên giường cạnh cửa sổ kia kìa. Mấy 
người lính của vua Bảo Đại thì mặc thường phục đi đi lại lại canh 
chừng ở phía cửa đây. Còn mấy người hầu của bà Từ Cung được 
sai xuống thì ngồi trong phòng cạnh tôi. Ây thế mà ngay buổi 
trưa hôm đó, một người đàn ông lén nhảy qua cửa sổ đến bên 
giường và đưa tay chèn cổ tôi. May mà mây người lính của vua 
phát hiện, chứ không thì tôi chết rồi. Hơn nữa, mẹ tôi hồi đó 
giỏi võ lắm ”. Tôi hỏi: “Người đàn ông đó là người thân Pháp?”. 
Bà Lan trả lời: “Tôi cũng nghĩ ông ta thuộc thế lực thân Pháp 
và là người được sai đến để giết tôi, nhưng không thành”. Bà 
Lan mỉm cười: “Vậy là tôi thêm một lần nữa thoát chết. Nhưng, 
với những vết thương đã sinh dòi như thế, nếu không có sáu mũi 
thuốc của bà Từ Cung thì chắc tôi cũng khó qua nổi! Bà Từ Cung
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sai người xuống và bảo: Phải chích cho con Lan mấy mũi thuốc 
này để cứu nó. May ra thì mới sống...”. Bà Lan xắn quần để lộ 
ra ông chân nhăn nheo tím tái và nói: “Đạn xuyên qua đây này! 
Bốn ngày năm đêm lê lết trong rừng nên tất cả các vết thương 
đều sinh dòi. Chà, khiếp lắm cậu à! Cậu chắc chưa bao giờ nhìn 
thấy vết thương trên da thịt người thối rữa đến nỗi sinh dòi đâu. 
Lúc đưa tôi về nhà, dòi bò lúc nhúc, vết thương mưng mủ đau 
nhức ghê gđm thật. Đúng là nhờ sáu mũi thuốc của bà Từ 
Cung..”. ^

Sau đó phải mất trên sáu tháng nằm nhà thương, sức khỏe 
của bà Lan mới tạm ổn. “Đến bây giờ, thỉnh thoảng nó vẫn còn 
nhức, cậu à! -  bà Lan quay về với hiện tại. Bực nhâ't là các vết 
thương cứ muốn lở là lở. “Đ i” thuốc ngoài khó lành lắm. Tôi có 
ông anh nuôi, ông biết bệnh tôi. Mỗi lần các vết thương lở lói 
và đau nhức là tôi phải nhờ tới ổng”. Tôi hỏi tiếp: “Nghe nói có 
thời gian bác sống ở Sài Gòn?”. “Có! Nhưng phải thay tên đổi 
họ dữ lắm mới yên được. Bọn chúng quản thúc dữ lắm. Đến giải 
phóng, tôi trở lại Đà Lạt và tham gia công tác”.

Giọng bà Lan chợt lắng xuống: “Mãi đến hôm đầu tháng vừa 
rồi, tôi mới có dịp về lại thăm quê. Ngoài đó tôi chỉ còn có một 
người em con ông cậu đang tu trong chùa. Trước đây, do bận 
công tác xã hội nên không về được. Còn sau khi về nghỉ, điều 
kiện kinh tế  không cho phép, biết làm sao được...”. Bà Lan nhắc 
đi nhắc lại câu “Thời ấy phải “ba cùng” với dân...” khi kể về 
hoạt động của bà sau ngày giải phóng. Bà tiếp: “Mà, sau giải 
phóng, tôi chỉ làm mỗi cái công tác bên Hội Phụ nữ thôi cậu à. 
Làm những mười lăm năm. Mười lăm năm “ba cùng” với dân. 
Ngày mới giải phóng, cứ mỗi đợt công tác, tôi đi những mươi 
ngày, nửa tháng mới về nhà. Đôi lần mẹ tôi đã dỗi. Còn con cái 
thì bị bỏ bê (tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất). Nhưng biết 
làm sao được khi mà công việc của xã hội cứ ắp đầy trên vai. 
Ngày ấy, khi mới giải phóng, khổ lắm...”. Những ngày sau 1975, 
không phải ai là dân Đà Lạt cũng đều biết bà, kể cả không ít
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cán bộ đương quyền. Ngày ấy, bà Lan vừa tham gia công tác 
phụ nữ và vừa ... cắt cỏ đem bán để nuôi con. Không một lời 
kêu ca, không một lời phàn nàn, vì chỉ đơn giản một điều: “Tôi 
là người chết đi sống lại mà cậu! Tôi là người sinh ra trong một 
gia đình cách mạng cậu à ! ”. Nhắc lại những tháng năm khó nhọc, 
giọng nói bà cụ tuổi tám mươi này trở nên xa vắng: “Tôi bận 
công tác suốt ngày nên việc học hành của đứa con trai duy nhất 
chẳng đâu vào đâu. Bởi thế, bây giờ nó... Mà thôi, cậu à...! ”. Bà 
Lan lấp bỏ dở câu. Nhưng tôi đoán được điều bà muốn nói: Anh 
con trai duy nhất của người nữ tử tù chết đi sống lại này đã ít 
nhất hai lần thử sức mình ở cơ quan nhà nước nhưng khả năng 
không đáp ứng được. Bây giờ, phụ xe là... nghề của anh ấy.

Tôi nhớ lại nhiều lần anh Nguyễn Trọng Hoàng -  nguyên 
GĐ Sở LĐTBXH Lâm Đồng (hiện là GĐ sở Du lịch -  Thương 
mại Lâm Đồng) -  khẳng định: “Bà Lan luôn là tấm gương sáng 
để thế hệ con cháu noi theo. Công trạng của bà là không nhỏ 
nhưng chưa bao giờ bà có biểu hiện công thần hay ỷ lại... Lòng 
tự hào về truyền thống luôn nguyên vẹn trong bà. Và với bà, 
lòng tự hào ấy không chỉ để mà tự hào -  bà còn biến nó thành 
những hành động thực tiễn có ích cho xã hội...”.

Bất giác, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và lắng nghe...
Nơi ấy, thác nước Cam Ly tuôn chảy như dòng thời gian...

Đà Lạt, 2004
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Gió se lạnh
cho bạc Gầu sương núi

S ông Hồng lững thững trôi xuôi. Mây Tam Đảo bạc trắng 
mái đầu. Bồng bềnh ngọn gió chiều tan loãng vào thung 
lũng sương giăng giăng. Vùng châu thổ sông Hồng trong 
tôi là cả một chân trời huyền thoại và bí ân đến vô ngần. 
Tôi tựa vào vách núi bên tán cây cổ thụ tỏa bóng sum suê để 

lắng nghe ngàn xưa vọng về, lắng nghe trong tiếng cựa 'mình 
của đất là sự tịch liêu của một thời xa lắc...

Mỗi bưởc chân tôi đi xin đưực một lần cúi đầu ngưỡng vọng 
tiền nhân!

Người ta bảo sông Hồng cổ có tuổi đến những trên hai mươi 
ngàn năm. Thuở ấy, thuở trên hai mươi ngàn năm ấy, thuở hồng 
hoang ấy, sông Hồng đi qua những bến bãi nào trên vùng đất châu 
thổ này thì khó ai mà biết được. Người ta chỉ mơ hồ suy đoán rằng 
nơi con sông đi qua đã làm nên những làng mạc tươi tốt, những 
bãi bồi ắp đầy phù sa, và đặc biệt là đã làm nên một bộ tộc Việt 
và sau đó là nhà nước Văn Lang của người Việt cổ. Và, dâu vết 
người Việt cổ đã được tìm thấy: Bộ xương người thời Phùng 
Nguyên còn tương đối nguyên vẹn được khai quật mới đây tại khu 
di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu nằm ở thị trấn Yên Lạc thuộc huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Không chỉ thế, những ảo -  thực về vua 
Đế Lai sinh ra Âu Cơ lấy Lạc Long Quân, về những nhân vật Bố
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Cái Đại Vương, Lý Phật Tử, Trứng Trắc -  Trưng Nhị, Thi Sách... 
với những địa danh ở vùng châu thổ sông Hồng đã làm cho con 
người chúng ta hôm nay lòng thành ngưỡng vọng tiền nhân trong 
mỗi bước chân trên đường đời, trong cả tiếng sáo diều vi vu của 
trẻ mục dồng bên bờ sông Phan -  nơi có đền Bắc Cung Thượng 
thờ Tản Viên thuộc đất Vĩnh Phúc. Đêm ở Tam Đảo, một thị trấn 
nhỏ xinh nằm khép mình giữa ba ngọn núi trên độ cao một nghìn 
mét so với mặt biển thuộc thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), tôi đưa 
mắt nhìn về xa xăm: Kia là dải lụa sông Hồng chảy qua mười tỉnh 
của đất Việt. Dòng sông ấy đã bao lần biến đổi. Cư dân Việt bên 
dòng sông ấy cũng trải qua biết bao nhiêu thăng (rầm!

Mỗi bước chân tôi đi xin đưực một lần cúi đầu ngưỡng vọng 
tiền nhân!

Những ngày tháng qua, đất Bắc trong tôi là một kỷ niệm đẹp. 
Dễ thường đến những mười năm rồi, tôi -  một đứa con của vùng 
đất Nam Tây Nguyên xa lắc -  mới trở lại đất Bắc. Mà, đất Bắc 
thì mênh mông lắm. Nên, dễ đâu thoáng qua mà khám phá được 
điều gì đó ở nơi này. Với riêng tôi, vùng châu thổ sông Hồng 
lại càng thêm mới. Chặng đường trên một ngàn năm trăm ki lô 
mét từ Đà Lạt (Lâm Đồng) đến Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) xa ngái 
là thế nhưng khi xe bắt đầu bò lên con dốc ngoằn ngoèo, khúc 
khuỷu để đến với Tam Đảo, trong tôi chợt vỡ òa những cảm xúc 
thật khó tả. Gió gào dưới chân. Mây phủ trên đầu. Những đám 
mây lững thững chạm vào nhau, quyện vào nhau rồi chợt tan 
biến trong nhau và trốn vào khoảng xanh mênh mông của rừng. 
Buổi sáng hôm sau, leo vài trăm bậc tam cấp lên lưng chừng 
một quả núi cao phủ đầy mây trắng và cây rừng nguyên sinh, 
chúng tôi đến với ... Bà chúa Thượng Ngàn. Người kể cho tôi 
nghe sự tích Bà chúa Thượng Ngàn là một phụ nữ chưa già. 
Người phụ nữ ấy nói khá nhiều. Nhưng tôi chỉ có thể nhớ được 
rằng Chúa Thượng Ngàn là một người đàn bà đã có công khai 
quốc -  lập dân và là thủ lĩnh của cả một vùng rừng núi bao la
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với nhiều loài thú linh. Và tôi thích nhất là câu chuyện này: Lúc 
Bà chúa Thượng Ngàn gội đầu, nước chảy xuống tụ lại thành 
một cáị hồ rộng mênh mông mà ngày nay là nguồn nước sinh 
hoạt chính của cư dân Vĩnh Phúc. Phía bên trên cái hồ ấy, một 
dòng chảy từ mái đầu của Chúa Thượng Ngàn vỡ ra thành dòng 
thác Bạc hôm nay! Từ đền thờ Chúa Thượng Ngàn, tôi đưa mắt 
nhìn về phía xa xăm. Gió vẫn hú dài dưới thung sâu. Mây trên 
đầu và mây dưới chân vẫn phủ dày một màu trắng xóa. Tiếng 
kinh nhà Phật thâm u kỳ bí. Bỗng chợt, dường như trong màu 
trắng ảo huyền kia, tôi như đang thấy công chúa Phương Dung 
thuở ấy đang cưỡi mây bay qua đầu thác Bạc để trở về với Tây 
Thiên Trụ. Rồi nữa, trong sự u tịch ở chốn vừa hồng hoang vừa 
thực tại trên lưng chừng núi và trong tiếng âm âm rơi vào thinh 
không của chuông nhà Phật này, tôi dường như cũng đang nhận 
ra hình dáng của các vị thánh linh Trưng Trắc -  Trưng Nhị và 
ông Thi Sách của những ngày đầu dựng nước đang hiện về.

Mỗi bước chân tôi đi xin được một lần cúi đầu ngưỡng vọng 
tiền nhân!

Một buổi trưa lạnh nhẹ, tôi “hạ sơn ” -  nói theo ngôn ngữ nhà 
Phật -  để đến với chôn tiền nhân Đồng Đậu. Lúc trước, lúc còn 
ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã không ít lần được nghe các ông 
giáo cắt nghĩa cội nguồn của người Việt bằng những gì mà người 
ta đã tìm thấy được ở khu di tích khảo cổ học Đồng Đậu vốn đã 
và đang rất nổi tiếng này. Bcli vậy, cảm xúc trong tôi hình như 
đang có một cái gì đó khó tả lắm thay. Rừng thông Tam Đảo 
buổi trưa vẫn ken dày sương trắng. Mặt trời xuyên qua rừng làm 
thành những sợi nắng vàng mỏng mảnh lấp lánh ánh bạc. Từ 
thị tr.ín Tam Đảo nhỏ xinh, xổ đèo hơn mười cây số trên độc 
đạo ngoằn ngoèo là tôi đã được trực tiếp đặt chân lên mảnh đất 
châu thổ sông Hồng đầy huyền thoại. Cái se se lành lạnh biến 
mất. Phía sau tôi là rừng thông Tam Đảo, là đại ngàn Tam Đảo. 
Còn phía trước là cả một cánh đồng bao la hút cánh chim trời.
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Nắng. Nắng như đổ lửa. Cái thị xã Vĩnh Yên cũng nho nhỏ như 
nhiều làng quê Bắc Bộ. Vĩnh Yên chìm trong bụi mù. Vĩnh Yên 
đang hối hả dựng xây. Bỗng tôi làm một điều ... kỳ quặc: Không 
vớ, không giày, tôi đặt nguyên hai bàn chân trần của mình xuống 
mặt đất nóng ran giữa thị xã ban trưa. Đất dưới chân tôi như đang 
chuyển mình, rất khẽ thôi. Vâng, dù rất khẽ thôi nhưng cũng đủ 
để cho tôi cảm nhận được sự biến đổi đó của đất. Vâng, dù rất 
khẽ thôi nhưng tôi đang nghe dưới chân mình là lớp trầm tích 
hàng ngàn năm, hàng chục ngàn năm và hơn thế nữa đang phát 
đi những tín hiệu mà lớp cháu con chúng ta ngày nay cần được 
tiếp nhận một cách đầy đủ nhất. Đó là tín hiệu của ngàn xưa 
vọng về. Đó là tín hiệu của những giá trị vĩnh cửu mà cháu con 
người Việt ngày nay đã và đang cố cất công đi tìm. Tín hiệu đó 
được phát đi từ trong lòng đất. Tín hiệu đó được phát đi từ Đồng 
Đậu, nơi dấu tích của người Việt cổ, nơi mà người ta đang cố 
gắng vén dần bức màn che của lịch sử. Bởi thế, dẫu cái nắng 
trên đầu như đổ lửa và mặt đất bỏng rát nhưng dưới lòng bàn 
chân trần của tôi trên vùng huyền thoại sông Hồng vẫn mát dịu 
và êm ái như trong chuyện cổ tích vậy! Mà, không phải là chuyện 
cổ tích. Đồng Đậu là chuyện của hôm nay, của những người đang 
sông. Mấy mươi năm trước, năm một nghìn chín trăm sáu hai, 
người ta đã tìm ra Đồng Đậu. Đó là một gò đất rộng chừng mười 
sáu ngàn mét vuông thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc. Tín hiệu về người Việt cổ đã được phát ra từ 
trong lòng đất Đồng Đậu. Trước mắt tôi là một khu đồi có hai 
hàng cây bạch đàn vi vu giữa gió trời lồng lộng. Giữa hai hàng 
cây là lối vào một quả đồi um tùm cỏ dại nằm giữa một cánh 
đồng lúa xanh ngăn ngắt. Người bảo vệ Khu di tích khảo cổ học 
Đồng Đậu dẫn tôi đến miệng một cái hô" khai quật có mái che 
và không quên giới thiệu: “Đây là di tích khảo cổ học có quy 
mô tương đối lớn, còn giữ được tương đôi nguyên vẹn, được cư 
dân thời đại kim khí cư trú liên tục trong khoảng trên dưới hai 
ngàn năm! ”. Tôi nhìn xuống miệng hố khai quật. Lòng đất xám
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xịt một màu. Đứng trong mái hiên che mát bên miệng hố, một 
cơn gió nhẹ thoảng qua làm sông lưng tôi lành lạnh. Không biết 
đó là gió trời hay tiếng thở dài của người xưa. Tôi lục tìm trong 
trí nhớ của mình: Đồng Đậu đã qua sáu lần khai quật và rất nhiều 
cuộc thám sát, phúc tra của các nhà khoa học trong và ngoài 
nước trong suốt bốn mươi năm qua. Kết quả cho thấy, với sự phân 
bô" trên một vùng đất khá rộng lớn (hàng vạn mét vuông), di tích 
Đồng Đậu có tầng văn hóa khá dày bao gồm đủ cả bốn giai đoạn 
văn hóa. Lớp trên cùng là văn hóa Đông Sơn. Tiếp theo là văn 
hóa Gò Mun. Kế đến là văn hóa Đồng Đậu. Và lớp cuối cùng 
thuộc văn hóa Phùng Nguyên. Như vậy, Đồng Đậu chính là sợi 
dây kết dính của cả một dòng chảy văn hóa từ Phùng Nguyên 
đến Đông Sơn. Tôi đã đọc được ý kiến của một giáo sư sử học 
hàng đầu của Việt Nam: “Chỉ trong một ô 50m2 tại Đồng Đậu 
đã tìm thây 40 khuôn đúc và 8 lò luyện kim đồng. Đây là một di 
tích luyện kim phong phú không thể chối cãi. Vì vậy, trong các 
văn hóa tiền Đông Sơn ở lưu vực sông Hồng, cuộc cách mạng 
luyện kim thực sự xảy ra ở văn hóa Đồng Đậu. Nếu chú ý đến 
tác dụng kinh tế  xã hội của cuộc cách mạng này, thì ta biết rằng 
văn hóa Đồng Đậu đóng một vai trò quan trọng đến nhường nào 
trong chuỗi văn hóa tiền Đông Sơn”. Mà thôi, nói sâu về chuyện 
này e quá thiên lệch về sử học! Chỉ xin được nói thêm rằng: Các 
loại trầm tích của Đồng Đậu có liên quan mật thiết đến sông 
Hồng cổ, con sông có tuổi trên hai mươi ngàn năm trước!

Mỗi bước chân tôi đi xin đưực một lần cúi đầu ngưỡng vọng 
tiền nhân!

Tôi, một chàng trai xứ Nam Tây Nguyên vượt chặng đường 
dài trên một ngàn năm trăm cây sô" tìm về đâ"t Bắc để được bâ"t 
giác ngước nhìn lên Tam Đảo điệp trùng: Kìa, một ngọn gió se 
lạnh trườn qua cho sương núi bạc đầu! Tiền nhân hiện hữu! Vâng, 
tiền nhân hiện hữu!

Tam Đảo -  Đà Lạt, 9.2002
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Bảng lảng sưting, hương
Ă 1 uối năm, với sự kiện trọng đại lần đầu tiên lễ hội văn 
I hóa trà của Việt Nam được tổ chức -  Lễ hội Văn hóa 
I  I trà Lâm Đồng 2006, người ta có nhiều thứ để nói, để viết.

Còn tôi, lạ lùng thay, lại cứ thấy bảng lảng sương, bảng 
lảng hương -  những thứ xem ra khó nói và càng khó viết. Nhưng 
đây rồi, ở nơi ấy, cầu  Đất (thuộc vùng ven thành phố Đà Lạt, 
Lâm Đồng) -  nơi cội nguồn của cây chè Nam Tây Nguyên, chiều 
đan£ buông với bảng lảng sương, hương...

Ớ nơi ấy, chiều buông rất khẽ với tơ vàng rơi hờ lên đôi môi 
mềm của cô thôn nữ trên đồi chè cầu  Đất. Chiều nhẹ tênh sắc 
tím vàng đậu vào những búp non tươi óng mượt trong bàn tay 
sơn nữ dưới thung sâu. Chiều chạm cửa tâm hồn người phố -  
núi -  miệt -  quê của xứ sở trà Cao Nguyên như thể để đất trời 
nơi này quyện vào nhau cho khói sương vương vấn hương chè 
và hương chè thoang thoảng mùi vị khói sương.

Tôi muôn nói rằng, sương -  sự hiện thân của khí trời, chính 
là điều kiện sông còn của thứ cây cho hương vị vừa ngọt ngào 
và vừa pha lẫn đắng cay: cây chè. Xứ sở cầu  Đất xưa là vùng 
đất chọn của những lưu dân miền Trung đến khai thiên lập địa 
trên độ cao hơn một ngàn sáu trăm mét. Cuộc di dân của người 
Nam -  Ngãi -  Bình -  Phú ấy diễn ra từ gần trăm năm trước. 
Ngày xưa xa lắc ấy, không biết có phải ngẫu nhiên hay không 
mà lớp người đi tìm đất mới nọ lại chọn vùng đất nằm ở độ cao 
chót vót như thế để dừng chân và để mưu sinh. Vùng đất có cái
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ten het süc dän da nam tren dp cao “quä ngüöng” Cau Bat quanh 
näm mäy phü südng giäng. Ngüöi ta bäo, Bä Lat nam ö do cao 
mot ngän näm träm met döi khi südng bong mät hüt; cön Cau 
Bat cö them “mot träm met cöng” nen siidng mü luön hien hüu 
-  ke cüng la thay chuyen dät tröi! Bi nhien, siidng Cau Bat cö 
tü nghin nghin näm triiöc. Nhiing dieu dang nöi ö däy lä nhüng 
liiu dän mien Trung thuö xa ld xa lac äy trong hänh trinh tim dät 
möi da chon düng chon siidng mü che phü quanh näm näy de 
düng chän. ö  ndi äy cö nhüng dia danh nghe quä döi dän da: 
Cau Bat, Dat Läng...; vä ten ngüöi cüng moc thö nhii dat: öng 
Näm Che, öng Ba Sö Trä... Cau Bat, äy lä ten goi chiec cau bac 
ngang qua mot con suöi can diidc läm bang dä"t (den nay van 
cön), roi dan dan thänh ten goi cüa cä läng. Cön “Bat Läng” lä 
nham de phän biet khu dä"t cüa nhöm liiu dän lap läng vöi “dät 
rüng” möng menh chi dia bao quanh thuö äy. Cüng nhü vay, goi 
thö moc “Näm Che” nhäm de chi nhän vat khä nöi tieng trong 
vüng nhö nghe trong che; goi “öng Ba Sö T rä” cüng the) ngäy 
xüa, khi Sö Trä möi düdc ngüöi Phäp lap ra, öng Ba (goi theo 
thü cüa mien Trung) lä mot trong nhüng ngüöi Viet däu tien düdc 
väo läm cöng trong Sö vä lä ngiiöi “coi ngö” anh em cöng nhän. 
Cäy che cü the" lön dan trong süöng mü cüng vöi nhüng öng 
“Näm C he”, öng “Ba Sö Trä”... cä döi dau däi nang miia höm 
söm vun trong. Südng cü the" hien hüu vöi döi che, döi ngüöi. 
Südng cü the" hien hüu vöi Cau Bat, vöi Bat Läng. Cü the möt 
döi südng bang läng vöi binh minh Bat Läng vä vöi hoäng hon 
Cau Bat!

Cau Bat chieu bang läng süöng... Ndi äy, dang sdn nü hien 
ra trong südng chieu bong lung linh, huyen äo. Ndi äy, nhüng 
thieu nü mien Trung cäng da tham möi höng nhö mäy trang 
quanh näm choäng phü ru nöi. Ngüöi ta bäo, thü cäy che cho 
hüdng vi dang ngot kia neu khöng cö südng -  hien thän cüa khi 
tröi -  thi sü bien höa ky äo cüa hüdng trä se khöng cö cd hoi d^ 
the hien. Nöi rang thü cäy äy bien höa ky äo böi nhe: Vi dang
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nguyên sơ sẽ thành đắng ngọt khi búp chè được hít thở khói 
sương; cũng như thế, khi được nuôi dưỡng bằng thứ khí trời trên 
độ cao rất cao (một ngàn sáu trăm mét), vị ngọt chát vốn dĩ của 
hương trà sẽ trở nên nền nã dịu nồng hơn. Và bởi lẽ đó nên khi 
chiều buông tơ trời trong sương giăng bảng lảng, bát nước chè 
của cô thôn nữ miệt phố cầu  Đất -  Đà Lạt bỗng nồng nàn hương 
vị trần thế.

Và tôi cũng muốn nói rằng, hương như một thực thể không 
hình hài của tạo hóa chính là sự hào phóng ban tặng của đất trời 
cho con người ta trong quy luật ẩm thực sinh tồn. Nhưng lạ thay, 
trong quy luật ẩm thực sinh tồn ấy, những lưu dân miền Trung 
thuở xa lơ xa lắc ở nơi vùng đất có độ cao rất cao trong cuộc 
mưu sinh đã chọn cho mình một thứ cây trồng mang hương vị 
vừa đắng chát và vừa ngọt ngào để làm bạn đồng hành chung 
thuỷ. Người ta kể rằng gần trăm năm trước, những lưu dân miền 
Trung khi đặt chân lên xứ sở Nam Tây Nguyên thì vùng cầu  
Đất này chỉ có cỏ tranh với rừng và muông thú. Còn với các lưu 
dân, hành trang mang theo là những gì? Chiếc cầu bắc qua con 
suôi cạn được làm hoàn toàn bằng đất -  cầu  Đất -  là một minh 
chứng cho sự nghèo khó của người dân xứ miền Trung khi lên 
Cao Nguyên lập nghiệp. Nhưng kỳ diệu thay, cái đầu của những 
ông Năm Chè, ông Ba sở Trà... ngày trước khi quyết định lập 
làng trên độ cao một ngàn sáu trăm mét quanh năm sương mù 
này đã nhìn ra sự tuyệt vời của một thứ cây “chát đắng não lòng 
lưu dân” để làm bạn tri âm, tri kỷ. Thế rồi, những lưu dân miền 
Trung ấy đã biến vùng cầu  Đất thành cái nôi của cây chè Nam 
Tây Nguyên. Họ đã đúng: chỉ có sương cầu  Đất mới làm nên vị 
thanh tao của hương trà cầu  Đất. Thật vậy! Ngay như đến tận 
ngày nay, khi đã có sự can thiệp khá sâu của công nghệ chế biến 
rất tiên tiến của thời hiện đại, hương trà cầu  Đất vẫn là hương 
của sương trời nơi độ cao cao hơn Đà Lạt, vẫn là thứ hương không 
lẫn vào đâu được. Thứ hương ấy, nó tuyệt vời đến nỗi lúc này 
đây và trên vùng đất này, có không ít các nhà đầu tư nước ngoài
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vöi cöng nghe hien dai nhät da phäi “cam chän” (nhüng nhä 
may vä vüng nguyen lieu) de thu hüdng cho sän phäm cüa ho. 
Mot nhä kinh doanh ngüöi Däi Loan dang cö vüng nguyen lieu 
vä cä mot giän mäy möc hien dai nhät ve che" bien trä ö Cäu 
Bat phäi “tuyen ngön” rang: Hüdng trä 6 long muon “tuyet 
chieu” phäi bat däu tü nguön nguyen lieu che Cäu Bat vöi buöi 
sang sömtrüöc khi häi phäi de dot trä “ngam südng”. Väng, phäi 
de dot trä “ngam südng” thi hüdng vi ö long möi lä tuyet häo!

Bä träm näm tröi qua, ngüöi trong che xü Cäu Bat cö thüa 
thöi gian de düc ket mot cäch tü häo rang: Hüdng vi cüa cäy 
che düdc trong ö do cao tren mot ngän säu träm met quanh näm 
südng phü näy khöng tron län väo däu düdc. Ho ly giäi äy lä do 
dät, lä do khi sac rieng biet cüa xü trä Cäu Bat. Toi lien tüöng: 
Cäy che Cäu Bat nhü mot cö gäi nhä que sung man vä däy tü 
tin cam chän cam re väo dät mot cäch ben chät vä vüdn tay vüdn 
cänh de hit thö südng chieu nang söm. Cö gäi nhä que sung man 
vä däy tü tin äy khöng ngäi müi son thi thänh, khöng süc nüc 
hüdng vi cöng nghiep tan thöi. Mä, hüdng cüa thön nü äy rät tü 
nhien nhüng quyen rü vö cüng! Vä vi the", hüdng xüa vä vi nay 
nong düdm cöi döi thüc tren döi möi thön nü vöi bat che xanh.

Bä träm näm tröi qua, südng mü xü sö Cäu Bat den tan giö 
van nguyen ven nhü the". Ba van säu ngän ngäy da tröi qua, 
hüdng che tren do cao rät cao Cäu Bat trong hien tai van lä sü 
khöng doi. Xin trö lai möt döng tin ngän mä nhieu ngüöi da biet: 
Sö trä Cäu Bat xüa, nay düöc Ban To chüc Le hoi trä Läm Bong 
2006 chon läm “Bia chi Väng” de moi ngüöi düng chän vä düdc 
song vöi südng xüa, hüdng xüa... Vä chieu nay trong bang läng 
südng vä bang läng hüdng, toi nhü dang döc thoai: “Cuöc döi 
näy luon ton tai nhüng thü bat bien vöi thöi gian, bat bien vöi 
khöng gian!”.

117



£Ịió S Lạnh rỉn) btm itítii ittưềiií »iiíi

ĐỘC thoại phố núi

L ễ hội 110 năm Đà Lạt hình thành và phát triển được chính 
thức khai mạc vào sáng 25/11/2003 và kéo dài trong 5 
ngày sau đó. Trong những ngày sinh nhật phố núi, dường 
như trong mỗi con người Đà Lạt luôn hiện hữu một điều 
gì đó khác thường lắm. Tôi cũng vậy! Và thế là tôi quyết định 

làm một chuyện “khác thường”: bỏ ra một buổi chiều để lang 
thang trên khắp các đường phố Đà Lạt cùng với... chiếc bóng 
của chính mình!

Nói lang thang cùng chiếc bóng của chính mình e hơi không 
ổn. Nhưng như thế cũng có cái thú riêng. Vì, cái bóng không 
chuyện trò được nên tôi tha hồ mà độc thoại. Vâng, độc thoại!

Vài mươi năm sống ở Lâm Đồng là quãng thời gian tôi “giáp 
m ặt” với phố núi Đà Lạt. Từng .ấy thời gian liệu có đủ để tôi 
“cảm ” được Đà Lạt? Thú thật, cho đến lúc này, Đà Lạt luôn hiện 
ra trong tôi là một cái gì đó hư hư thực thực với e ấp bình minh 
sương phủ, với lãng đãng nắng quái ban trưa, với nhẹ tênh bước 
chân thiếu nữ trong mây chiều và với tịch liêu bóng thông già 
khi màn đêm buông xuống. Cũng có kiểu nói theo sách vở học 
trò rằng, Đà Lạt là thành phố nằm trên độ cao trung bình một 
ngàn năm trăm mét so với mặt biển, là Hoàng triều cương thổ 
một thời, là miền đất du lịch vô cùng lý tưởng, là nơi hội tụ của 
các nền văn minh Đông - Tây, vân vân và vân vân... Ây thế mà 
tôi, phải chăng tôi đang có một ý định hết sức kỳ quặc: Muốn 
vẽ chân dung hoàng hôn phô" núi để hy vọng nhìn thấy được
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gương mặt thật của Đà Lạt. Vì sao ư? Bởi với tôi, “định nghĩa” 
về Đà Lạt có thể nói một cách vô cùng ngắn gọn sau dấu “hai 
châm” rằng: Hoàng hôn! Đúng vậy, Hoàng hôn! Nhưng đó là 
hoàng hôn đẹp, vô cùng đẹp, và đẹp đến nao lòng! Là hoàng 
hôn mà tôi cho rằng nếu không có nó, cả cuộc đời con người ta 
mất đi ít nhất là một nửa!

Vì sao ư? Vâng, lại hỏi vì sao? Vì rằng... Chiều hôm trước, 
tôi hết sức bất ngờ vì một người bạn gái từ phương xa lần đầu 
tiên lên Đà Lạt và điện báo cho tôi: “Em đã đến nơi. Anh đến 
đón! ”. Tôi hỏi lại: “Em đang đứng nơi nào?”. Một thoáng do dự 
nhưng ngay sau đó cô ấy quả quyết: “Em đang đứng ở chỗ cái 
dốc cao cao!”. Trời ạ! Đúng trăm phần trăm là em đang đứng ở 
chỗ “cái dốc cao cao” rồi. Nhưng phô"núi Đà Lạt thì nơi nào mà 
không là “cái dốc cao cao”. Như thế là tạo hóa đã sinh ra Đà 
Lạt để đánh lừa bạn gái tôi! Tuy vậy, cuối cùng, chính những 
“cái dốc cao cao” ây đã giúp tôi tìm ra em để được nghe em thì 
thầm: “Chiều Đà Lạt thần tiên đến lạ!”. Và vì thế, chiều nay 
tôi lại lững thững trên những “cái dốc cao cao” của phố núi. 
Nhưng chỉ có một mình. Rất một mình! Bỗng dưng chợt nhớ đến 
hai câu thơ của người khác mà tôi đã thuộc tự lúc nào chẳng rõ: 
“Thương em nhón gót nhìn qua núi/Em đến em đi rất một mình ! ”. 
ừ , đúng là thế. Đúng là rất một mình! Tôi bỗng nhón gót nhìn... 
Và lại nhận ra “Em dến em đi...!”. Như thế có nghĩa là tôi đã 
một mình trong hoàng hôn Đà Lạt và em cũng “rất một mình” 
dến và đi cùng với hoàng hôn xứ này! Tôi lại độc thoại: “Em 
mới đó mà xa vời vỢi. Mà, em vời vợi xa nhưns như thể đang 
hiện hữu cùng tôi chiều nay vậy. Hay em chính là Đà Lạt?”. 
Tôi đã leo lên một ngọn đồi cao thật cao để nhìn hoàng hôn phố 
núi. Chiều Đà Lạt dường như không có cả thời gian lẫn không 
gian. Bởi nơi này, khoảnh khắc giữa hoàng hôn với ban chiều 
và đêm tối khó mà phân định. Hoàng hỗn thì cứ thế kéo dài. 
Còn ban chiều và đêm tối thì cứ thế bất ngờ ập đến, bất ngờ 
lặng lẽ len vào hoàng hôn lúc nào chẳng rõ. Dĩ nhiên hoàng hèn
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này cũng thế: Tôi như đang vừa nhận ra những sợi nắng chiều 
váng vất trên triền núi cao phủ sương nhưng cũng vừa nhìn thấy 
bóng đêm đang về cùng với cảm giác hoàng hôn lê thê kéo dài! 
Nói cách khác, trong hoàng hôn Đà Lạt có cả nắng ngày và bóng 
đêm. Và vì thế, tôi... không thèm nhắc lại câu hỏi “Phải chăng 
Đà Lạt là em và em là Đà Lạt?” đâu, em ạ!

Cũng trên đỉnh đồi cao chiều nay, tôi lục tìm trong trí nhớ của 
mình: Có quá nhiều bài hát viết về Đà Lạt. Có quá nhiều câu 
thơ viết về Đà Lạt. Có quá nhiều tác phẩm hội họa vẽ Đà Lạt. 
Và cả những áng văn nữa, rất không ít! Trong tất cả những tác 
phẩm ấy, Đà Lạt hiện ra rất thật, rất gần. Đó là Đà Lạt ban mai, 
Đà Lạt hoàng hôn, Đà Lạt đêm; là Đà Lạt của bốn mùa, của 
quá khứ, hiện tại và tương lai... Nhưng còn một Đà Lạt khác, có 
hay không? Tôi lại lẩn thẩn nữa rồi (nhưng đành thế): Đi tìm 
cái bóng của Đà Lạt!

ừ  nhỉ, Đà Lạt chiếc bóng, có hay không? Có! Không có sao 
được khi ngay từ một trăm mười năm về trước, nhà thám hiểm 
vĩ đại A. Yersin - người khám phá cao nguyên Lâm Viên - lúc 
đặt chân đến đây đã ngay lập tức nhận ra “cái bóng” của Đà 
Lạt: “Ân tượng của tôi thật sống động khi vừa ra khỏi rừng thông, 
tôi đứng trên bờ của một cao nguyên mênh mông, trơ trụi và 
mấp mô có ba đỉnh núi Lang Biang chế ngự. Mặt đất nhấp nhô 
khiến tôi liên tưởng đến biển cả xao động vì một ngọn sóng 
khổng lồ như thường thấy trên bờ biển miền Trung vào lúc trời 
sắp giông bão”. Hóa ra dáng núi nơi này gợi nhớ hình ảnh của 
sóng biển. Trên đồi cao, tôi dõi mắt về phía dãy núi Lang Biang 
đang thoắt ẩn thoắt hiện trong sương chiều. Lang Biang tỏa bóng 
xuống Đà Lạt và ngược lại - chân dung Đà Lạt hiện ra trong 
dáng núi sừng sững giữa bao la đất trời. Chuyện của người thiểu 
số bản địa nơi đây cũng kể rằng núi mẹ Lang Biang sinh ra muôn 
loài và sinh ra Đà Lạt. Bởi thế, cũng chính Lang Biang lại là 
biểu tượng tự ngàn đời nay của cư dân nơi này. Và biểu tượng 
ấy mang hình sóng biển.
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Cũng có một cách khác để nhận ra Đà Lạt: Soi bóng Xuân 
Hương! Hồ Xuân Hương nằm ở trung tâm thành phô Đà Lạt từng 
được ví là chiếc gương thời gian. Trên đồi cao nhìn xuống, mặt 
hồ phẳng lặng bóng như gương soi. Đã có ít nhất một lần tôi hỏi: 
Tôi và chúng ta - những cư dân của thành phố cao nguyên xinh 
xắn này, ắt có nhiều lần đi ngang qua mặt hồ bóng như gương 
soi ấy? Những bước chân ngang qua cho dù là của quỷ dữ hay 
thánh nhân cũng đều được mặt hồ lưu lại dấu vết. Bởi thế, dù 
muốn hay không thì cư dân nơi đây vẫn phải đối diện với cái 
bóng của chính mình trong mặt hồ gương soi! Có một câu chuyện 
tình rất hay bên hồ Xuân Hương rằng: Đôi uyên ương nọ yêu 
say đắm bên một gốc liễu rủ nhưng không lấy được nhau. Con 
đường họ đi về mỗi ngày đều ngang qua hồ Xuân Hương và bóng 
họ cùng với bóng liễu rủ in xuống mặt hồ. Cứ chiều chiều, một 
đàn ong từ núi cao sà xuống và hút nhụy hoa liễu rủ. Cả đàn 
ong cũng in bóng xuống mặt hồ. Thế rồi, chuyện gì đến phải 
đến: Chàng trai phải ra đi, phải cách xa Đà Lạt; và cô gái phải 
lấy chồng và... chôn chặt mốì tình đầu vào nơi sâu kín nhất trong 
lòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nhiều năm sau chàng trở về. 
Ngang qua hồ Xuân Hương, nơi có gốc liễu già, bỗng chàng bắt 
gặp một bé gái xinh xắn đang “chuyện trò” với lũ ong. Thây lạ, 
chàng dừng chân và hỏi cô bé: “Cháu nói chuyện được với... 
ong?”. Cô bé vô tư: “Vâng! Đàn ong là thiên sứ của tình yêu. 
Đàn ong đang kể về chuyện tình chàng Lang và nàng Biang cho 
cháu nghe đấy chú ạ ! ”. (Lang Biang là sự tích về một câu chuyện 
tình trắc trở của dân tộc bản địa Đà Lạt). Rồi nó chỉ tay xuống 
mặt hồ: “Họ đó! Chú nhìn ra họ không? Họ hóa thân thành hai 
ngọn núi Lang và Bian in bóng trong lòng hồ kia kìa!”. Người 
đàn ông hỏi tiếp: “Ai đã kể cho cháu nghe chuyện này?”. Cô 
bé thật như đếm: “Thì chính mẹ cháu chứ còn ai!”. Đến đây, 
người đàn ông đã nhìn thây lại chính mình trong dáng núi đang 
in bóng dưới mặt hồ Xuân Hương. Hơn thế, từ chiếc bóng của 
mình, anh nhận ra người xưa. Thế đấy! Không ai chạy trốn khỏi
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chính mình được!
Đúng là không ai chạy trốn khỏi chính mình. Đà Lạt còn hơn 

thế: Cái bóng của nó tỏa trùm lên số phận của mỗi con người. 
Và vì thế, cái bóng thật của con người ở đất này là hình ảnh thu 
nhỏ của chiếc bóng Đà Lạt. Có thể ai đó sẽ không tin? Thì hãy 
cứ cùng tôi làm một thử nghiệm: Trong nhạt nhòa hoàng hon 
trên đồi cao, tôi vẽ bóng tôi vào nền trời xa lắc. Rồi sau đó, hãy 
hình dung và vẽ tiếp bóng em tôi đứng bên tôi. Trên nền trời 
lúc này là hai đỉnh núi của dãy núi Lang Biang huyền thoại. Lang 
Biang sinh ra Đà Lạt. Đà Lạt in bóng vào Lang Biang. Như thế, 
chiếc bóng Đà Lạt đã không trùm lên bóng chúng ta rồi đó sao? 
Chưa hết, Lang Biang còn gỢi nhớ dáng hình sóng biển. Sóng 
biển dẫu bạc đầu nhưng có bao giờ già được đâu! Một trăm mười 
tuổi ư? Chỉ có rêu phong đời thực mới tính bằng thời gian. Còn 
dáng núi mang hình sóng biển tạc vào nền trời hoàng hôn thì 
không thể đo đếm được bằng năm tháng.

Bởi thế, soi trong Đà Lạt một trăm mười năm, tôi nhận ra ở 
đó có nhiều điều kỳ lạ: Lọc qua màn đêm mông lung, nhìn thấy 
nắng vàng rực rỡ. So vào nét kiêu sa đài các của nhịp sông phô" 
phường, nhận ra hơi thở chân quê mộc mạc của đất rạ cũ xưa. 
Cũng có thể hiểu, trong ghét có yêu và trong yêu có ghét. Bởi 
thế, trong tôi, Đà Lạt là hoàng hôn - nhưng là một hoàng hôn 
đẹp đến nao lòng! Và bởi thế, với Đà Lạt, tôi chỉ độc thoại - 
nhưng lại là độc thoại... với em, người mà tôi yêu thương nhất!
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Liễu rù ven hổ

M ưa. Mưa bay bay. Đà Lạt nhưchùng hẳn xuống. Những 
giọt buồn thâm vào lòng đêm Đà Lạt đến tái tê. Và, 
tĩnh mịch, văng lắng. Và ven hồ, hàng liễu rủ nhè nhẹ 
đong đưa... đong đưa. Mưa bay bay, đêm Đà Lạt nghe 
thật buồn. Mưa không làm ướt áo kẻ qua đường. Mưa chỉ đủ làm 

nên tâm voan mỏng mảnh giăng giăng qua phố núi. Những dãy 
núi thấp cao chập chùng như cô gái đài các khoác lên mình tấm 
voan màu trắng gợi cảm nhưng không mất đi vẻ kiêu sa và cũng 
không giấu được nỗi buồn muôn thuở của mình. Hàng liễu rủ 
ven hồ vẫn nhè nhẹ đong đưa trong tấm voan màu trắng tinh 
khiết. Cái đong đưa nhè nhẹ của hàng liễu rủ khiến tôi không 
thể nhận ra hàng cây này đang trong thế động. Và tôi trong đêm 
nay cứ thế chậm rãi thả bước chân dường như vô định của mình 
bên hàng liễu rủ ven hồ. Và trong không gian tĩnh mịch ấy, vâng, 
tiếng thì thầm của chính hàng liễu rủ là những nốt nhạc trầm!

Liễu rủ! Loài hoa chỉ mới nghe tên đã gợi buồn. Thân liễu rủ 
sần sùi, vặn vẹo cành nhánh cứ thế rủ xuống. Tua tủa những chiếc 
lá hình kim buông lơi như bất cần. Nhưng, lá xanh xanh đến cháy 
lòng! Những chiếc lá mảnh mai tơ non, hững hờ thõng thượt như 
thể đó là sự nhầm lẫn của tạo hóa. Những chiếc lá mặc kệ cho gió 
lay, mặc kệ cho nắng cháy. Và hoa! Hoa liễu kết thành chùm đỏ 
thắm đến nao lòng. Hoa cũng mỏng mảnh như lá. Hoa cũng buông 
lơi, mảnh mai và hờ hững. Tôi muốn bảo rằng: Mỗi một cá thể của 
liễu rủ chỉ là những vật vô tri. Nhưng hợp lại, đó là một sản vật tuyệt
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vời của tạo hóa ! Hơn thế, ven hồ trong mỗi sớm mai hay mỗi buổi 
chiều tà, thậm chí ngay cả trong đêm, với mặt hồ là chiếc gương 
soi, nốt nhạc trầm của tôi như là tiếng nói thay cho một lời nói, là 
tình yêu của mọi tình yêu! Vâng, lúc này đây, trong đêm này đây, 
thân liễu mảnh mai của tôi đang rung lên nhữưg nốt nhạc trầm. Và 
những nốt nhạc trầm ấy có khả năng vang xa và lan tỏa đến kỳ diệu 
mà không bất kỳ thứ âm thanh nào có được.

Nhiều năm về trước, họ là bạn của nhau. Lúc ấy, hai người 
còn bé xíu. Và tuổi thơ của họ trôi qua bên hàng liễu rủ. Lúc 
ấy, hàng liễu rủ ven hồ chỉ mới cao ngang đầu họ. Nhưng tuổi 
của liễu thì chắc chắn là lớn hơn tuổi của họ nhiều lắm rồi. Họ 
không hề biết ai đã trồng chúng ở đó tự bao giờ. Và dĩ nhiên, 
họ cũng không cần quan tâm đến điều ấy.

Chỉ biết rằng sáng sớm nào cũng vậy, trước lúc đến trường, 
khi mặt trời vừa kịp ló lên trên đỉnh núi phía đông là đôi trẻ tung 
tăng dắt nhau ra hàng liễu rủ ven hồ. Hồ nước trong veo. Bình 
minh dần vén tấm voan đêm trên mặt hồ. Hàng liễu đong đưa 
trước gió. Thằng con trai với tay hái những chùm hoa liễu đỏ 
ngậy đưa cho đứa con gái. Đưa con gái nâng chùm liễu lên môi 
day qua day lại trên những cánh hoa mỏng mảnh để tận hưởng 
vị ngọt ngào đọng lại trên đó. Đến lượt mình, thằng bé cũng làm 
như thế. Rồi chúng phá lên cười vô tư lự và rượt đuổi nhau. Đến 
một cây liễu khác, thằng bé lại với tay ngắt những chùm hoa 
đỏ. Đó là phần thưởng của màn đêm ban tặng cho chúng lúc bình 
minh. Suốt cả một đêm, những chùm hoa liễu ấy đã chắt lọc sự 
tinh túy của đất trời để làm nên vị ngọt ngào tặng trao cho hai 
đứa trẻ. Và dĩ nhiên, chúng không hề nhận ra điều này. Cứ thế, 
trước khi đến trường, chúng “tranh thủ ” tận hưởng hương vị ngọt 
ngào của thiên nhiên trước khi đàn mật ùa đến!

Con đường từ nhà đến trường phải ngang qua hàng liễu rủ ven 
hồ đã trở thành quen thuộc. Hàng liễu rủ trở thành món quà của 
thiên nhiên hào phóng ban tặng cho hai đứa trẻ. Và vị ngọt ngào 
của những cánh hoa màu đỏ trở thành sợi dây kết dính chúng lại
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với nhau. Rồi, bỗng dưng một ngày kia, hai con người ấy nhận ra 
hàng liễu rủ đã lên cao quá cao. Và họ cũng nhận ra rằng mình không 
còn là trẻ con nữa. Chỉ riêng chùm hoa đỏ với cái hướng vị ngọt 
ngào ấy là vẫn thế, và ngàn đời sau vẫn thế! Vâng, họ đã lớn. Người 
con gái sắp đi xa. Cô vừa nhận giấy báo trúng tuyển vào một trường 
đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là phải xa Đà Lạt. Vậy là 
phải giã từ hàng liễu rủ thương mến một thời. Còn người con trai, 
anh cũng vừa nhận được giấy gọi nhập ngũ. Vậy là, thôi thì những 
đàn ong hút mật ơi, ta không còn là “đối thủ” của chúng mày nữa; 
và tạm biệt nhé mặt hồ phẳng lặng như gương soi! Chiều nay cũng 
như mọi chiều. Mặt trời căng những sợi tơ vàng mỏng mảnh ngang 
qua chùm hoa liễu rủ. Màu đỏ hoa liễu bỗng ánh lên sắc tím. sắc 
tím âm thầm, sắc tím chết lặng trong tay đôi trai gái. Họ không biết 
nói gì với nhau. Chỉ có lũ ong là tinh nghịch lượn vòng rồi vo ve vỗ 
cánh bay vù về tổ sau một ngày thỏa thuê hút nhụy.

Họ chia tay. Thời gian trôi. Hàng liễu vẫn buông lặng ven hồ. 
Sắc chiều vẫn giăng nắng tơ vàng qua chùm hoa liễu. Đàn ong 
mật vẫn thế, vẫn tự do đi về sau cái chiều tím ngắt ấy. Riêng màu 
tím của chùm hoa liễu đỏ đã trở thành màu tím đến quắt quay.

Mấy năm trôi qua, giờ cô gái đã thành đạt. Nhưng, không biết 
nên buồn hay vui: cơn lốc cuộc đời và danh vọng đã cuốn cô đi 
xa, xa mãi. Tuy nhiên, giữa ồn ào phô" thị, đôi lúc cô nhận ra 
rằng mình không thê nào quên được sắc tím của tuổi âu thơ. 
Nhành liễu rủ với cô bây giờ đã trở thành sắc màu nhung nhớ. 
Có những đêm sau bao bận rộn đời thường, cô gái chợt nhớ quắt 
quay sắc tím trong chiều nắng tơ vàng. Hàng liễu rủ ven hồ ngày 
xưa cất tiếng gọi thảng thốt trong cô. Và còn anh, bao bận rộn 
nghiệp lính vẫn không choán lấp khoảng đời riêng bên hồ lặng 
bóng in hàng liễu rủ. Đau đáu một sợi nắng chiều xa xưa. Đau 
đáu một nỗi niềm bởi không sao quên được màu tím xưa. Anh 
đọc mây dòng thơ cô gái viết cho anh: “Này hỡi người xa xăm/  
Nếu mai này tôi Vắng/Mòn mỏi ánh trăng rằm/Lọc qua, tôi hóa 
thành ánh nắng". Nàng nói thế. Nàng viết thế. Như những cánh
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thư thưa dần, thưa dần. Đơn vị anh nay đây mai đó. Họ lạc mất 
tin nhau. Một năm trôi qua. Hai năm trôi qua. Và nhiều năm trôi 
qua...

Xong nghĩa vụ, chàng trai trở về chốn xưa. Anh vẫn không 
nhận được tin tức của cô. Anh buông tiếng thở dài!

Anh đâu biết rằng...
Hôm ấy là một buổi chiều. Một buổi chiều tuyệt đẹp nhưng 

buồn, rất buồn. Sau bao nhiêu tháng ngày bươn bả chuyện nghiệp 
danh, cô gái đã trở về. Cô về chốn xưa có màu tím dường như 
bất diệt với thời gian. Trước mắt cô, hàng liễu vẫn đứng đó như 
ngày nào. sắc tím vẫn ánh lên trong nắng chiều. Trong đôi mắt 
cô gái ẩn giấu một giọt nước. Cô đứng chôn chân bên gốc liễu 
già. Trong lòng đầy những hy vọng và cả sự ngờ vục. Những 
con ong vẫn kéo nhau đến đây tìm mật.

Tôi trở nên sốt ruột nên lên tiếng hỏi: “Câu chuyện tiếp theo 
như thế nào?”. Người bạn mới quen của tôi kể tiếp: “Trong lúc 
cô gái dường như đứng chôn chân bên gốc liễu già thì chợt nghe 
tiếng chân một bé gái rón rén bước đến và thì thầm: “Cô ơi! 
Hãy lặng yên để nghe chúng nó trò chuyện!”. “Ai cơ? Ai trò 
chuyện?”. “Thì, lũ ong đó mà! Chúng hiểu cả đấy cô ạ. Đây, 
cô có nghe thây gì không? Chúng đang kể chuyện về sắc màu 
tím của chùm hoa liễu trong chiều nắng vàng đây. Thì là, bố 
của cháu thường nói với cháu như thế... Mà thôi, muộn rồi, cháu 
phải về đây! Vâng, cô ạ, bố cháu vẫn thường hay kể cho cháu 
nghe về những con ong và sắc màu tím từ những chùm liễu đỏ”. 
Nói đoạn, đứa bé gái thoăn thoắt trên con đường mòn quen thuộc. 
Chao ơi, con đường mà đứa bé vừa đi qua.... Tất nhiên rồi, nó 
chính là con đường ngày ấy của cô và anh...

Bởi câu chuyện trên nên đêm nay tôi độc hành trên con đường 
có hàng liễu rủ ven hồ. Vâng, tôi đang nghe tiếng thì thầm của 
hàng liễu rủ. Đêm Đà Lạt mưa bay. Chao ơi, những nốt nhạc 
trầm...!
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