
 
 
CUỐI NĂM -  NGƯỢC ĐƯỜNG QUÊ 
 
Nguyễn Đông Nhật 
 
Ngược đường về quê ư? Quê nào vậy? Là nơi chôn cuống rốn? Là lịch sử? Hay là 
một cõi quê chung? Thì hãy cứ đi. Như một “lãng đãng phong trần khách ”. . . 
 
NÚI  CÓ CÒN THIÊNG? 
 
Điểm dừng chân đầu tiên, sau khi rời Sài Gòn, là  núi thiêng Tà Cú (tỉnh Bình 
Thuận). Núi nằm ở khỏang cây số 28 quốc lộ 1A, thuộc huyện Hàm Thuận Nam, 
cách Sài Gòn 170km, được xếp hạng tài sản thiên nhiên quý hiếm. Trước năm 2003, 
khi chưa có đường cáp treo, người hành hương chiêm bái tượng Phật - nằm khá 
đông, dù phải mất khỏang 3giờ leo núi. Lượng khách càng đông hơn từ khi lên núi 
chỉ mất khỏang hơn 10 phút, nhờ đường cáp dài 1600m lên đến độ cao 500m. Có lẽ 
không nên lặp lại dài dòng về bức tượng Phật nhập Niết bàn dài 49m, cao 12m, 
được xây dựng từ đầu những năm 60 (thế kỷ XX) và những câu chuyện về sự linh 
thiêng của ngọn núi. Nhưng, riêng tôi, thì vẫn không bao giờ quên hai lần được cảm 
nghiệm về hiện tượng tạm gọi là Sóng - Thức, khi được tiếp xúc với những lực vô 
hình chưa từng gặp trước đó. Thật bất thường, nhưng tôi biết, đó là điều có thực. 
Bởi, chẳng phải chúng ta đang sống trong vô vàn những xung động những trường 
những sóng mà mắt thường không nhận biết được đó sao? Đám đông du khách lặng 
lẽ. Tôi hiều rằng, tâm trạng chung của họ là lòng kính ngưỡng trưóc sự vĩ đại của 
một con người đã đi tìm và tìm thấy được con đường đưa đến hạnh phúc cho nhân 
lọai. Con đường ấy là sự vượt thắng những tăm tối của chính bản thân mình, là sự 
khảo sát tuyệt đối nhất và triệt để nhất những trạng thái mù lòa vi tế của tâm thức 
vô tận. Như chính lời Ngài đã dạy: “Đứng lại thì chìm xuống, bước tới thì trôi giạt, 
chỉ có vượt qua…”. Gaté, gaté, paragaté,parasamgate’… 
Từ chân tượng đấng Thế Tôn, leo qua những tảng đá lớn vài trăm mét là đến hang 
Tổ. Tổ thuộc dòng Lâm Tế, sinh ngày 8.2 năm Nhâm Thân (1812), quê gốc Tuy An, 
Phú Yên. Năm 1880, Hòang Thái hậu Từ Dũ lâm trọng bệnh, các ngự y bó bay. Tổ 
Hữu Đức được chiếu vua vời nhập cung nhưng do đã phát nguyện không rời khỏi 
núi, Tổ chỉ cho thảo dược và các mật chú Chuẩn Đề. Vậy mà Hòang Thái hâu hồi 
phục. Vì thế mà vua Tự Đức kính ngưỡng và ân tú sắc phong 4 chữ “Linh Sơn 
Trường Thọ”, còn đến ngày nay.…Lòng từ của Tổ đã thu phục được cả chúa sơm 
lâm. Khi người viên tịch, Bạch Hổ về chầu rồi cũng hóa theo. 
Vậy mà cách nay hơn ba năm, khách viếng đã vấp phải một “phản cảm” trước cái 
thùng phước sương đặt ngay trong hang Tổ. Sườn núi thì đã có nhiều “rác du lịch”! 
Phải làm sao để chốn núi này còn “thiêng” giữa lòng người. Để Người không rơi 
xuống hàng Con ! 



Đêm Tà Cú lơ mơ như không có thực. Với cảnh “thương mang vân hải gian”(*) biến 
ảo, huyền hoặc. Với những bóng vô hình bay lướt trong bóng tối. Và tôi, trong cơn 
mơ, thì thầm gửi lại lời chào: Cám ơn, cám ơn Tà Cú, nơi thanh sạch ít oi còn lại 
giữa những ngày này. 
 
MỘT NÉT PHẾ HƯNG 
 
Vì mảnh đất thiêng mà tả cảnh 
Đài kia muôn thuở thấy uy nghi. 
Cụ Phó bảng Nguyễn Đình Hiến, một trong Tứ hổ của đất Quảng Nam, hơn một thế 
kỷ trước đã viết như thế về Ninh Thuận, vùng đất cộng cư của nhiều sắc tộc mà 
những di tích Chăm từ thế kỷ thứ IX còn lại đến nay đã làm nên một nét riêng của 
nơi này. Theo Đại Việt sử ký tòan thư, năm Nhâm Thân (1693), sau khi dẹp được nữ 
vương cuối cùng của Chiêm Thành là Bà Tranh (Po - Thơt), Hiển tông Hiếu Minh 
hòang đế Nguyễn Phúc Chu mở rộng bờ cõi về phương nam, đổi tên Nước Chiêm 
Thành ra Trấn Thuận Thành, là vùng đất Ninh Thuận ngày nay (Panduranga). 
Đấy là những ghi chép từ sách cũ. Nhưng khi về làng dệt Mỹ Nghiệp, hỏi thăm công 
việc của những phụ nữ Chăm, lòng không ngăn được nỗi buồn. Nghề truyền thống 
của làng thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, cách thành phố Phan Rang 
– Tháp Chàm 12km về hướng đông nam. Tên Chăm của làng là Caklainy 
Chỉ với 80 hecta ruộng lúa nước và 5 hecta đất vườn, cái ăn đối với Mỹ Nghiệp chỉ 
tạm đủ trong những năm được mùa. Có lẽ vì thế mà cư dân nơi đây phải tồn tại 
bằng nghề dệt thổ cẩm. Hiện nay, khỏang 500 hộ dân với khoảng 3.000 người ở Mỹ 
Nghiệp, nhà nào cũng có khung dệt. 
Thổ cẩm Mỹ Nghiệp được dệt trên hai loại khung : khung dệt Indonesia ( Danưng 
akhan aban ) cho khổ rộng từ 1 – 1,5m, dài 2 -3m và khung dệt bản địa Jihdalah dệt 
khổ từ 0,02m – 0,3m, dài có thể đến 70m. Hoa văn trên thổ cẩm Mỹ Nghiệp gồm 
những đường nét hình học : đường thẳng, đường gấp khúc, hình tứ giác, tam giác 
và những đường lượn cong với một số tên gọi như mắt gà ( mưta mưnuk ), dây leo ( 
haraik ), con rồng ( inư girai ), răng cưa ( mưta kagaik ). . . Các hoa văn này phần 
lớn được cách điệu hóa, mô tả những động thực vật trong đời sống xã hội và đời 
sống tinh thần của người Chăm. Là một mặt hàng độc đáo, đã “lên ngôi” trong 
nhiều “mốt” thời trang, nhưng thu nhập của người làm ra thổ cẩm vẫn còn quá 
thấp. Chị Lưu Nữ Hương Trầm dệt loại khung khổ hẹp cho biêt, với kích cỡ 16cm 
X3m, mỗi ngày, chị chỉ dệt được 3m X 3.000đ tiền công/m. Một khoản thu nhập 
thấp đến mức “lạ lùng” : 9.000đ/ngày công. Những người biết buôn bán thổ cẩm thì 
sống khá hơn: một dạng tiểu thương, tiểu chủ mới. Và, một số người Chăm vào Sài 
Gòn làm thuê với mức thu hập cao hơn ! 
Hiện nay, Ninh Thuận đã có những biện pháp duy trì và vưc dậy nghề truyền thống 
này, nhằm gìn giữ một nét văn hóa đặc trưng của của vùng đất Panduranga này. 
 
Lẽ nào đến Ninh Thuận mà không viếng những tháp Chăm? Nằm cách Phan Rang 
khỏang 6km về phía tây là cụm ba ngọn tháp nằm trên Đồi Trầu, được xây dựng từ 



thế kỷ thứ XIII. Tháp chính thờ vua Pô Klông Gỉrai cao 20,5m, đỉnh tháp là một trụ 
đá biểu tượng cho Linga. Bên trên cửa ra vào tháp ở hướng đông, có khắc chữ 
Chăm cổ và phù điêu thần Siva 6 tay đang múa. Vào bên trong, ở vị trí trung tâm, 
là một Yoni dài khỏang 1,5m, nằm dưới một Linga tròn có chạm chân dung nhà 
vua. 
Kiến trúc truyền thống của người Chăm tồn tại đến nay gồm kiến trúc gỗ và gạch. 
“Xi măng” của họ làm từ các lọai thực vật, có thể là từ dầu rái, xương rồng hay 
dung dịch đất sét, vôi... Kỹ thuật xây dựng tháp, đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Giá 
trị lịch sử và thẩm mỹ của những tháp Chăm là rất độc đáo và cần có những nghiên 
cứu tòan diện. Thế nhưng, những việc cần làm thì lại chưa có được sự quan tâm 
đúng mức, trong khi gió mưa vẫn tiếp tục bào mòn nhanh hơn những tác phẩm đã 
xuống cấp này ! 
Pô Klông Girai là vị vua có công canh tân xứ sở mà công trình lớn nhất là xây dựng 
hệ thống dẫn nước vào những cánh đồng khô hạn ở Phan Rang. Đập nước Nha 
Trinh trên sông Cái ngày nay chính là sự kế thừa của công trình ngày trước. Vua đã 
được tôn là Thần. Mỗi năm vào ngày 1 tháng 7 theo lịch Chăm (khỏang tháng 10 
dương lịch) là ngày lễ hội lớn nhất của người Chăm : lễ hội Kate’ với hàng ngàn 
người tham dự.  an... 
Nhưng khi tôi đứng dưới chân tháp, chung quanh không một bóng người. Chỉ có 
ngọn gió cuối năm se săt từ biển thổi vào. Để thêm một lần nghe thấm tận nỗi phế 
hưng của lịch sử... 
 
 
NHỮNG ĐÔI MẮT - NHỮNG CHÂN TRỜI 
 
Nha Trang. Tin thời sự nghe trong nhà trọ. 
 
 
Nha Trang. Đọc báo ở quán cà phê cóc. 
 
* Đợt rét đậm và rét hại kéo dài ở miền Bắc đã làm chết hơn 52.000 trâu bò,hơn 
146.000 hecta lúa bị hại 
* Ở vùng Vạn Ninh, Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), khỏang 10.000 hecta lúa bị bị ảnh 
hưởng xấu do sâu bệnh và thời tiết. Khó khăn tiếp tục đến với những hộ nông dân 
sau đợt dịch gia súc. 
* Phong trào quyên góp áo ấm cho đồng bào ở những vùng rét đậm. 
* Sau Tết, NHIỀU CÔNG NHÂN KHÔNG TRỞ LẠI LÀM VIỆC. Nguyên nhân; 
mức lương thấp + về quê ăn Tết tìm được việc làm khác. Có doanh nghiệp đem xe 
ra đón công nhân vào làm việc. Kinh nghiệm của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long nhiều năm qua : doanh nghiệp nào đối xử tốt thì giữ chân được công nhân. 
 
Nha Trang. Thơ Trần Dần. 
 



Tình yêu / không phải là chuyện đưa cho nhau ngày một bó hoa./ Nó là chuyện / 
những đêm ròng không ngủ. . . tóc tai bù như những rặng cây to / nó vật vã / những 
đêm trời lộng gió 
 
Tình yêu ấy, có thể . . . hiểu sao cũng được. Là của riêng hai người? Là của nhiều 
người ? Nhưng phải chăng, nó, tình yêu ấy, chưa phải là Tình Yêu Rộng? Nhưng, 
phải chăng, chỉ có thế giới của chư bồ tát mới có Tình Yêu Rộng Lớn? Còn như một 
người nhỏ nhoi là tôi, lúc này, đang đứng trước biển Nha Trang, nhớ lại một màu 
hoa cũ nở hồng trên con đường này, 21 năm trước. Và đón nhận hơi gió mặn đang 
thổi khô lưng áo mặn ? Đến bao giờ và bằng cách nào, hai vị mặn ấy mới tan vào 
nhau trong một chung cùng ? Ngòai biển kia lại hiện lên câu hỏi: Tôi khóc những 
chân trời không có người bay / Lại khóc những người bay không có chân trời. 
Chân trời ư ? Ai đang ở nơi những chân trời ? Những người nông dân cần cù chịu 
đựng của chúng ta đang ở chân trời nào ? 
 
HỒN ĐẤT TRONG CHIỀU 
 
 
Người nông dân Nguyễn Huệ. Trận đại phá quân Thanh ngày 5 tháng giêng năm Kỷ 
Dậu (30.1.1789) lại hiện về trong tâm tưởng, chiều nay, tại Bảo tàng Quang Trung 
(thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, cách Qui Nhơn 40km về hướng tây bắc). 
Nơi thờ ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ - được xây dựng trên 
nền nhà cũ của ba thủ lĩnh và cũng là ngôi từ đường thờ thân sinh của ba vị là ông 
bà Hồ Phi Phúc - Nguyễn Thị Đồng. Cây me hơn 200 tuổi và cái giếng nước đá ong 
có từ thuở sinh thời của ba vị vẫn rợp bóng xanh và trong veo dòng nước ngọt lành. 
Tôi rửa mặt với nước giếng ấy, bằng chiếc gáo dừa đã lâu lắm rồi mất tăm giữa đời 
sống thị thành. Và, một tình cảm lạ lùng bỗng dưng tràn ngập tâm hồn. Và, tôi lại 
may mắn có thêm một dịp để hiểu rằng, Thời Gian không hề mất đi. Không mất 
trong tiếng trống trận giòn giã của môn nhạc- võ Tây Sơn. Bộ trống gồm 17 chiếc, 
người đánh 12 chiếc bằng tay, năm chiếc còn lại đánh bằng đầu, bằng hai khuỷu tay 
và hai gót chân. Nhạc võ Tây Sơn gồm bốn bài Xuất quân, Hành quân, Hãm quân và 
Khải hòan, không có hồi thu quân hoặc lui quân : hòang đế Quang Trung chưa một 
lần bại trận. Không mất trong những môn quyền Tứ hải, đao Xung thiên... Những 
ngọn roi, những thanh kiếm. . . vẫn được gìn giữ, qua bao thăng trầm thế sự. Tất cả 
những điều nhìn thấy và không nhìn thấy được bằng đôi mắt bình thường của con 
người, đã hóa thành ánh lửa vô hình tiếp truyền qua bao thế hệ. Để làm nên Hồn 
Việt. . . 
Trên đường về lại thành phố, nắng tự dưng yên lặng. 
Ngày mai, tôi sẽ rời Qui Nhơn. Nhưng ánh nắng chiều nay và tiếng sóng đập vào eo 
biển đã ghi bên lòng một ánh không phai. 
 
  



VẪN LÀ NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN ẤY 
 
Tiếng sóng vẫn tiếp tục dẫn chân khách trên lối ngựơc chiều Con Đường Cái Quan. 
Về lại một Sa Hùynh năm nào, để ký ức còn nghe thấm tận nghĩa thịt da trong lòng 
chiều biển sóng. Và xa hơn , về một Sơn Mỹ kinh hòang, 40 năm trước. Vụ tàn sát 
vào buổi sáng ngày 16.3.1968 đã làm chấn động lương tâm lòai người trên tòan thế 
giới, hồi đó. 504 người dân thường, gìa nhất 80 tuổi, nhỏ nhất vài tháng tuổi đã ngã 
gục dứơi họng súng của một đơn vị lính Mỹ. 
Nhưng bên cạnh những kẻ sát nhân như trung úy Calley, vẫn còn có những người 
như chuẩn úy phi công Hugh Thompson hay xạ thủ súng máy Lawrence Colburn..., 
là những người đã cố gắng ngăn chặn bớt cuộc tàn sát dã man ấy. Quảng Ngãi 
không quên điều đó : Sự Thật đã được ghi lại trên những bức tường nhà chứng tich 
Sơn Mỹ. 
Giữa hai cột mốc : 1968 và 2007, với tôi, là hình ảnh của sự hồi sinh. Trường học 
cho trẻ em, trạm y tế cho nguời bệnh, những căn nhà gạch mới xây, công viên Hòa 
Bình ở Tịnh Khê... 
 
NHỚ THƯƠNG  THEO TỪNG CÂY SỐ VỀ GẦN ! 
 
Đó là cái tâm trạng bồi hồi, khi cuộc đi bắt đầu vượt qua Dốc Sỏi, vào địa phận 
Quảng Nam. Quê hương ư ? Lẽ nào lại có thể nói về nơi đã sinh ra mình chỉ trong 
một bài viết ngắn ? Hơn 20 năm trước, khi Hội An còn chìm trong lớp bụi thời gian, 
tôi đã viết về sự lãng quên ấy. Nhưng thôi, xin mượn một câu thơ của P.Neruda để 
bày tỏ rằng : Có thể nói về Hội An không có tôi trong đó, nhưng không thể nói về 
mình mà thiếu Hội An. 
Giờ đây, trước mặt tôi, quê hương là cái xóm nhỏ mồ côi Qui Nam, nằm về phía 
nam của đảo Thuận Tình, thuộc xã Cẩm Thanh. Xóm chỉ có hơn mươi hộ dân với 
khỏang 50 người, sống bằng nghề nông - ngư và làm thuê. Một thời, đây là vùng 
“đất thép” của Hội An. Cuộc “cách mạng thay đổi đèn dầu” mới diễn ra ở Qui Nam 
vào đầu năm 2006. Niềm vui có điện của Qui Nam mới đến vào dịp trước Tết 2007, 
một niềm vui khá... muộn màng. Đường sá ở đây còn trở ngại, nhất là sau đợt lũ lụt 
hồi tháng 11.2007. 
Một làng quê Việt, với những gì còn lại, như tiếng thông reo gió, những chiếc thuyền 
dập dềnh trên sóng, hàng dừa xõa tóc, cánh cò chao nghiêng điểm trắng nền lúa 
xanh... Làng quê ấy đang đợi chờ một sự lưu - giữ - mà - không - đói - nghèo. 
Lại lưu giữ ư ? Lưu giữ thế nào để không mất đi cái - không - thể - không - có với bà 
con : Bếp Lửa Giữa Nhà. Để điệu hát lý Cơtu phải có cồng chiêng, trống đánh vang 
núi vang rừng! Lẽ nào không cần đặt ra những câu - hỏi cần - được - trả - lời. Phải 
làm gì trước việc thanh niên quên dần các điệu hát của sắc tộc mình và hàng trăm 
hộ gia đình đã bán đi những bộ cồng chiêng truyền thống từ bao đời nay ? 
 
* * * 



Dừng lại ở chặng giữa con đường xuyên Việt. Để nghe câu hát ngày xưa : Bớ anh đi 
đường cái quan. . . Bên kia Hải Vân sơn là một thời kỳ khác của lịch sử. Từ mảnh - 
đất - rộng của tiền nhân mở về phương nam mà năm 1471 đã gọi tên Quảng Nam, 
tưởng chừng nghe vọng lại tiếng gươm khua của một thời đi mở cõi. Máu và mồ hôi. 
Những đớn đau và những rực rỡ. . . 
Dừng lại. Để sẽ còn đi tiếp. Cùng với những đồng bào của mình. Đi, không phải như 
một “phong trần khách” để về cõi quê cuối cùng (dù bất cứ ai, rồi cũng sẽ đến đó). 
Mà, đi với bước chân của những kẻ muốn Làm Người, trong nhịp buồn - vui chung. 
Như bao người khác. 
Và ngọn gió cuối năm vẫn thổi qua mọi niềm hưng phế. . . Cho một mùa xuân khác. 
Đang đến gần. . . 
 
 
N.Đ.N 
 
(*) Thơ Lý Bạch. Dịch nghĩa: giữa khỏang biển mây mênh mang. 
 
 
 
 

 
 


