
 

 

Văn Công Tuấn 

 

SAO PHẢI DANH GÌ? 

 

 

Ông cụ nhà nho Nguyễn Công Trứ nhân một ngày đẹp trời nọ hứng chí tuyên 

bố:  

Đã mang tiếng đứng trong Trời Đất 

Phải có danh gì với núi sông? 

Từ đó mà sinh chuyện. Chuyện gì? 

 

Kính cụ Nguyễn!  

Chắc cụ đâu ngờ rằng, do chữ nghĩa của cụ lớn quá, đã mấy trăm năm rồi 

mà nó vẫn còn thấm và luân chuyển dưới lòng đất. Chữ nghĩa của cụ vẫn cứ như 

ẩn hiện lơ lửng hệt các vệt trắng còn lại của phản lực cơ bay trên trời xanh. Bởi 

thế, cái chữ „danh“ gì đó cụ nói đã khiến không biết bao nhiêu khối óc của hàng 

khối nhân tài phải nổ tung! Đám hậu bối đã gặm nhấm nó mỗi người mỗi kiểu. 

Sinh chuyện là vậy. 

Hệt như chuyện có ông Tổng thống nọ, vì cái danh ấy mà xúi người bạo loạn, 

làm cho mấy mạng chết oan. Rồi có ông Tổng thống khác quen thói quân vương 

gia trưởng không muốn ai ngược ý mình nên ra lệnh cho thuộc hạ chuốc thuốc 

độc cho những kẻ không biết nịnh bợ. Thêm có mấy ông Tướng lãnh quân đội 

cậy mình có súng trong tay bắt giam hết cả nội các chính phủ, giết hàng trăm 

người dân vô tội. Kể hết ra chắc sẽ thành bộ sách dày cộm cỡ như tự điển 

Britannica, nên xin tạm thời nói chuyện khác. Mấy ông này có danh thật, nhưng 

chả biết là họ đã “danh gì với núi với sông?” 

*** 

Tháng 2/2021 Tuần báo Die Zeit ở Đức (tạm dịch là Tuần Báo Thời Đại), kỷ 

niệm 75 năm xuất bản. Đây là một tuần báo rất uy tín và nổi tiếng ở Đức, quy tụ 

những cây viết thông thái trong nhiều lãnh vực. Tờ báo ra đều đặn hàng tuần với 
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hơn 90 trang khỗ giấy lớn 374x528 mm. Tuần này, số Kỷ Niệm 75 năm, ở trang 

nhất họ viết một tít lớn: Chúng tôi đứng (đây) vì điều gì? Wofür stehen wir? 

Bài viết đầy chữ ngập trang nhất, Ban Biên Tập trình bày quan điểm của 

mình về chính trị, xã hội, tôn giáo, nhân quyền… kể luôn lòng can đảm của các 

nhà báo trước những đe dọa từ bọn khủng bố hay các áp lực chính trị. Một bài 

viết rất súc tích, và dĩ nhiên rất dài nên tôi không nói hết ở đây dù vô cùng tâm 

đắc. 

Tên của tờ báo nhắc tôi nghĩ đến lòng biết ơn của người Việt ở Hamburg. 

Tuần báo Die Zeit đã là cứu tinh của 250 thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn đầu tiên 

tại thành phố này.  

Trước năm 1979 thì dư luận tại thành phố Hamburg nói riêng và tại nước 

Đức nói chung, ít ai biết gì về những thuyền nhân tỵ nạn từ Việt Nam trên biển 

Đông cả. Bắt đầu từ vụ Tàu Hải Hồng dư luận tại Đức bắt đầu nói đến những 

„boat people“ trôi dạt ở biển Đông được tàu Cap Anamur vớt và đang ứ đọng ở 

các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á. Chính quyền thành phố Hamburg (cấp tiểu bang), 

qua sự đốc thúc của nhiều tổ chức hội đoàn đã có ý muốn tiếp nhận người tỵ 

nạn từ các trại này, nhưng họ còn phân vân và lên kế hoạch chiết tính ngân quỹ, 

biện pháp rất chậm chạp theo kiểu rùa bò hành chánh. Không để những người 

tỵ nạn chờ lâu, tuần báo Die Zeit đã cho đăng tải nhiều bài viết và nhiều bài phỏng 

vấn về tình trạng khẩn cấp của làn sóng tỵ nạn cũng như tự phát động một phong 

trào quyên góp tài chánh. Chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn họ đã quyên được 

2 triệu Đức Mã, số tiền này đủ lớn để họ có thể thuyết phục Chính quyền thành 

phố tiếp nhận 277 người trong trại tỵ nạn ở Pulau Bidong, Mã Lai. Những người 

này từ 1979 đến nay đã hội nhập vào nước Đức, đã sinh con đẻ cái đến thế hệ 

thứ ba và đã thành công trong nhiều lãnh vực tại nước Đức. 1 Và dĩ nhiên họ rất 

biết ơn báo Die Zeit, người đã cứu vớt họ lên trong cơn hoạn nạn. Sau này tôi có 

quen biết rất nhiều người trong số họ (năm 1979 thì tôi vẫn còn ở Việt Nam). Rồi 

sau đó báo Die Zeit cũng đã phụ chính quyền tiếp tục giúp người tỵ nạn ổn định 

chỗ ở, công ăn việc làm, giúp các Hội Đoàn người Việt một số phương tiện để họ 

có thể tự giúp các đồng hương của mình hội nhập đời sống tha hương. 

Chỉ mỗi điều đó thôi cũng đủ chứng tỏ „Vì điều gì“ mà tòa báo Die Zeit đã 

đứng ở đó. Chắc chắn không phải để có danh gì! 

                                           
1 Olaf Beuchling & Văn Công Tuấn: Xuôi Dòng Cửu Long đậu Bến Elbe. Hamburg, Abera Verlag, 2013. 
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Một sự kiện, với các đồng bào Việt Nam chúng ta là thăng hoa đổi đời, là vớ 

tay gặp cái phao cứu sinh khi sức đã tàn giữa biển cả, vậy mà ân nhân không hề 

một lời kể lể. Bài báo dài thòng như vậy không nhắc đến nửa chữ. Xem như việc 

cứu người giúp đời là việc làm dĩ nhiên. Làm rồi thì thôi, nhắc đến làm chi. Tôi 

đọc mà thêm phần cảm phục họ. 

Mấy vị Mạnh Thường Quân đó làm hết mình, không biết có bao giờ họ nghĩ 

đến câu: Phải có danh gì? 

Tôi không biết chắc bà con mình có ai biết những mạnh thường quân ấy tên 

tuổi ra sao. Chắc là không, nhưng tôi biết rất rõ là nhóm những người Việt tỵ nạn 

ấy biết ơn tuần báo Die Zeit lắm. Bao nhiêu nhân sự của tòa báo đã bỏ công sức 

làm việc, gom góp bao nhiêu tiền của dân chúng đóng góp lúc đó giờ đâu còn 

nhớ được hết. Mà thực sự mấy người ấy cũng đâu muốn mình nhớ. 

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư có kể chuyện người quen của chị chọn nghề đi 

dạy trẻ. Ai cũng ngăn cản: chọn chi cái nghề cực thân tủi lòng, bao lớp học trò 

một khi lớn lên còn nhớ. Cô giáo viên trẻ cười trả lời gọn bâng: Bộ nhớ mới được 

sao? Ai nhớ được tên chị nữ hộ sinh đã cắt dây rốn của mình? 2 

Ừ nhỉ! Tôi đã thực sự hụt hẫng khi đọc câu đó. Trong đời mình đã không 

biết bao nhiêu người làm cho mình rất nhiều việc đáng nhớ đời mà mình lại quên 

tuốt. Thậm chí chưa hề quan tâm họ là những ai. Nghĩ tệ thật! 

*** 

Xin quay lại mấy câu thơ của cụ Nguyễn. Đó là hai câu thơ mà thời trước có 

trong chương trình Văn bậc trung học chúng tôi phải học thuộc lòng. Hai câu thơ 

này ở trong bài thơ Đi Thi Tự Vịnh. Ngày xưa, khăn gói đi thi, rồi sau khi thi thì đi 

xem bảng có tên mình đậu hay không. Không có tên (danh) thì nói là đi đạp vỏ 

chuối nên trượt chân té mất. Thời của cụ Nguyễn, nếu thi đỗ có thể được bổ 

nhiệm làm quan này chức nọ, vinh thân hơn là làm anh học trò nghèo. 

Ý tại ngôn ngoại. Chắc cụ Nguyễn đã viết bài thơ ấy ngày còn là học trò cắp 

cặp đi thi. Thi đỗ thì sẽ có chút bổng lộc, cuộc đời sẽ đi lên. Ấy là lúc mơ ước 

được chút chức quyền. Cho nên mở đầu bài thơ cụ mới nói: 

Đi không há lẽ trở về không 

Cái nợ cầm thư phải trả xong! 

                                           
2 Nguyễn Ngọc Tư: Hành Lý Hư Vô. NXB Trẻ, 2019 
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Vậy cái danh cụ nói đây cũng chưa đến nỗi hại người như kể ở trên. Hậu học 

cũng không biết cụ Nguyễn Công Trứ đã nghĩ gì khi nói Phải có danh gì với núi 

sông. Thâm ý của cụ như thế nào thì đám hậu sinh sao biết hết được. Duy, có 

khối người dán câu ấy lên trán làm châm ngôn mà… hư sự. Cứ cho là có danh thì 

tốt hơn là không danh gì, hay thi trượt, nhưng cái danh ấy phải đi kèm với cái 

thực lực của mình. Tôi chắc câu thơ này được nhiều người ưa thích vì một lẽ rất 

đơn giản là nó khơi trúng tim đen những ước vọng của người đời. 

Mình cũng đã - vô tình hay hữu ý - quên rằng, sau đó chính cụ Nguyễn cũng 

đã thú nhận: 

Chẳng lợi danh chi lại hóa hay 

Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy 

(Thú Tiêu Dao) 

 

Rồi cụ lại nói: 

Trong cuộc trần ai ai dễ biết 

Rồi ra mới rõ mặt anh hùng 

 

Quan sát thêm cuộc đời của cụ Nguyễn sẽ thấy. Sao mà quá ba chìm bảy nổi 

chín lênh đênh! Có lúc cụ đã được thăng thưởng đến chức Tổng đốc, Tham tri, 

rồi có lúc cụ lại bị "trảm giam hậu" và bị cách chức, bắt làm lính thú lên trấn ở 

biên thùy Quảng Ngãi. Có lúc cùng túng thì cụ đã than thở:  

Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt 

Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay. 

Rồi cuối cùng, ngay cả làm người cụ còn không muốn, huống chi làm người 

có danh: 

Kiếp sau xin chớ làm người, 

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo 

(Cây thông) 
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Khi một con người đã chán ngán và muốn tự biến thành thực vật đứng ù lỳ 

một khối ở đó, không muốn nghe không muốn thấy gì nữa mà chỉ lắc lư qua lại 

theo chiều gió rồi reo (hay than thở) thì đâu cần danh gì nữa chứ. 

Lại phải xin nói thêm một điều nữa. Cụ Nguyễn Công Trứ là một nhà nho. 

Một danh Nho. Nho gia hiểu chữ DANH theo một nghĩa rộng hơn theo ý của 

thường tình nghĩ. 

Chữ Danh trong Khổng học được hiểu là Chính Danh. Tức “Học thuyết Chính 

danh” của Khổng Phu Tử. Theo đó, Chính Danh là mỗi sự vật phải gọi đúng tên 

của nó, mỗi người phải làm đúng chức phận của mình. Luận Ngữ nói: Danh không 

chính thì lời không thuận, lời không thuận tất việc không thành. Cũng theo Luận 

Ngữ, Khổng Tử đã nói với vua Tề Cảnh Công: Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử 

tử - Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con.  

Vua Kiệt nhà Hạ, vua Trụ nhà Thương, cả hai đều bạo ngược hoang dâm vô 

đạo cũng lưu danh hậu thế đó, nhưng là danh gì đây? Và lịch sử không chỉ có tên 

Kiệt, tên Trụ là những tên ăn cướp, mà còn nhiều tên ăn cướp khác như vậy. 

Nhiều vô số kể! 

*** 

Lại nhớ lại có lần đi du lịch đến Bắc Kinh. Thông thường hễ ai đến Bắc Kinh 

thì phải đi thăm Vạn Lý Trường Thành. Vợ chồng chúng tôi cũng không dám bỏ 

qua lệ ấy. May có cô con gái đầu đang đi thực tập một học kỳ đại học ở đó nên 

cùng với các bạn sinh viên đồng môn của cháu hướng dẫn đi thăm đủ chỗ, đãi ăn 

đủ thứ món đặc sản Bắc Kinh. Cháu cũng biết ý nên sắp xếp để vào ngày cuối 

cùng chúng tôi đi bằng xe tắc xi riêng theo tuyến đường đặc biệt từ Bắc Kinh đến 

Vạn Lý Trường Thành, đi ngang qua các khu làng ở Trung Quốc mà ít du khách 

biết đến. Cháu lo như vậy để tối hôm đó thì chính xe tắc xi ấy sẽ đưa chúng tôi 

đến phi trường bay về Âu châu. Một công hai việc vì tiết kiệm được một ngày ở 

khách sạn mà cũng thuận đường, tránh bị kẹt xe trong cái thành phố 30 triệu dân 

này. Anh tài xế rành rẽ đường sá và tử tế hết chỗ nói. Khi chúng tôi „đáo“ Trường 

Thành thì anh nằm gát chân trên vô lăng ngủ và chờ dưới chân núi, tiện thể coi 

chừng giùm mấy vali hành lý. Vậy là một lần trong đời chúng tôi đã tập được làm 

hảo hán. Chỉ có là hảo hán dỏm vì chúng tôi đáo núi cao bằng xe kéo.  

Phía trên đường đi trên núi cao, ngay chỗ tảng đá lớn viết câu thơ của Mao 

Trạch Đông „Bất Đáo Trường Thành Phi Hảo Hán“ thiên hạ đua nhau xếp hàng 

đứng trước phiến đá chụp hình để làm… hảo hán trong cái giây máy chụp hình 
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nháy lên ấy. Ai biết được trước đó họ đã cũng như chúng tôi ngồi xe kéo lên đây. 

Hay có đám còn thuê người khiêng kiệu đi đến nơi để chỉ chụp một tấm hình. 

Quả là chẳng hảo hán tí nào hết. Chụp xong tấm hình chỉ để chứng minh cho đời 

là mình đã có danh hảo hán – đàn ông, đàn bà, trẻ em… ai cũng hảo hán cả. Xin 

lỗi cho lời kém lịch sự, chứ kiểu này thì phải thêm mẫu tự „g“ vào chữ thứ hai 

mới đúng. 

Dĩ nhiên chúng tôi không muốn xếp hàng chờ chụp hình bên tảng đá Mao-

Chủ-Tịch đó. Bước đi trên đường núi ở Trường Thành tôi nhắc cho vợ biết rằng, 

từng hạt cát, nắm đất của Vạn Lý Trường Thành này đã đẫm đầy mồ hôi nước 

mắt, từng đoạn thành đã thấm máu vùi xương không biết bao nhiêu người dân 

vô tội, bao nhiêu trí thức, bao nhiêu tù nhân từng bị bắt đi phục dịch. Trong số 

nhiều câu chuyện về công trình kiến trúc này, có chuyện kể lại số phận bi ai của 

đôi vợ chồng Mạnh Khương. Họ bị chia cắt bởi triều đình nhà Tần bắt người đi 

xây Trường Thành. Chồng đi phục dịch nhiều năm nhưng chẳng thấy tin tức, 

Mạnh Khương lặn lội đi tìm chồng. Đến nơi nàng mới hay tin người chồng đã 

chết và thân xác bị vùi dập đâu đó dưới chân của một bức tường thành. Quá đau 

thương, nàng khóc thảm thiết cả mấy ngày đêm. Nước mắt của nàng đã chảy 

xuống làm sụp đổ cả một góc tường thành, lộ ra những mảnh xương của người 

chồng quá cố. Nàng Mạnh Khương lo an táng chồng, rồi cũng gieo mình xuống 

biển để tự vẫn. 

Chúng tôi đã yên lặng, cùng lâm râm trì niệm Chú Vãng Sanh. Những lời thì 

thầm trì tụng thần chú khẽ vang lên, như đang va chạm nhẹ vào mấy phiến đá 

lạnh của ngọn núi cao giữa tiết trời đông tháng 11. Vợ tôi đã ứa nước mắt cầm 

viên gạch tìm chỗ trống trên bức tường ghi 4 chữ A Di Đà Phật bằng tiếng Việt 

và chỗ khác bằng tiếng Hoa. Kế bên là chằng chịt tên của những khách du lịch, 

họ muốn để lại một dấu tích khi đặt chân đến đây bằng đủ loại ngôn ngữ. 

Cố “leo” lên tới Trường Thành để chỉ một lần được nhìn xuống bên dưới. 

Để thấy mình đang ở trên cao như một hảo hán. Chỉ thấy xa xa cảnh núi rừng nối 

nhau như những vòng tròn. Vòng tròn luân hồi của nhân sinh. Chúng tôi lòng 

thấy kém vui, ngồi yên lặng bên một góc chòi canh ngày xưa, chờ đến giờ xuống 

núi để đi ra phi trường quay về trú xứ, trong tâm trạng “kiến đáo trường thành 

vô hảo hán”.  

*** 
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Rồi tháng trước đây chúng tôi lại có một kỷ niệm khác. Cũng là một tấm 

bảng và một câu nói.  

Lần này chúng tôi cùng đi dạo trên bờ một con đê ở thị trấn có tên là Damp 

của bờ Biển Đông (Baltic) ở nước Đức, trong tiểu bang chúng tôi đang ở. Lái xe 

thẳng đến nơi không khó nhọc gì mấy. Khi đi dạo bờ đê, trên một băng ghế bên 

đường ở một khu phố du lịch tôi gặp một cái bảng nhỏ gắn vào chiếc băng ghế 

vô danh bên đường. Băng ghế là để khách bộ hành dừng lại nghỉ đôi chân mỏi, 

có một tấm bảng ghi câu nói rất „nổi tiếng“ này. Nếu nói như ngôn ngữ bây giờ 

ở Việt Nam thì tôi phải nói là: rất ấn tượng. 

 

 

 

Ngay tại địa điểm này 

vào ngày 28 tháng 5 năm 1756 

không có việc gì xảy ra cả 

(ký tên) Câu Lạc Bộ Quê Hương 

 

Người Tây phương có truyền thống rất hay: họ yêu quý lịch sử vì họ muốn 

gìn giữ những di sản văn hóa. Bởi vậy đâu đâu cũng thấy các Câu Lạc Bộ Quê 

Hương, các Museum, bảo tàng địa phương. Họ chăm sóc từng kỷ niệm, di vật 

còn lại. Nhưng xin hỏi thật bạn: Có chăng một thứ văn hóa, lịch sử không có gì 

để ghi nhớ, để kỷ niệm?  
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Có chăng, có những ngày lịch sử vô cùng quan trọng đáng ghi nhớ mà đôi 

khi người ta bỏ quên meo mốc trong góc ký ức? Ấy là một ngày x, y, z nào đó ghi 

dấu rằng chúng ta đã hiện hữu ở đây, đã có mặt bên nhau. Đã đi đã đứng đã liếm 

cà rem đã bốc Pommes Frites chấm Ketchup nhai ngon lành… trong một buổi 

chiều đi dạo biển khơi khơi. Đã có những phút kể cho nhau nghe những câu 

chuyện bâng quơ chẳng ra đầu ra đuôi gì mà lại cười nắc nẻ. Những ngày ấy có 

cả khối trong đời mà chúng ta chẳng nhớ để làm lễ kỷ niệm nó. Câu Lạc Bộ Quê 

Hương nhắc lại cho chúng ta. Chỉ nhắc thôi sao? Không, họ trao một thông điệp: 

Có một „Địa điểm và Ngày không có gì cả“ đã xảy ra. Không có gì xảy ra cả cũng 

là một sự kiện lớn chứ? Không tai họa, không chiến tranh, không hơn thua, không 

dịch bệnh… là một ngày quá vô cùng đặc biệt, quá hạnh phúc đáng ghi nhớ. Vì 

không phải mọi ngày đều có được như thế.  

Đúng, ta đã có không biết có bao nhiêu ngày tương tự vậy đi qua trong cuộc 

đời. Mình đã dại dột quên mất, chỉ nhớ chăm chăm những ngày rất „vô duyên“ 

khác. Ví dụ như ngày bom rơi sập nhà thờ, ngày bắt đầu chiến tranh thế giới, 

ngày máy bay đâm đầu vào cao ốc thương mại, ngày ông này tuyên bố một câu 

nọ xóc óc ông kia… hay cái ngày vỡ nợ trong một chuyến áp phe. 

Trong cái ngày đẹp trời hôm ấy, ngày mà chúng tôi có thể còn đi dạo được, 

đi nhởn nhơ bên bờ đê thị trấn Damp thuộc bán đảo Schwansen ở Bắc Đức. Ngày 

mà hai chân của tôi còn có thể xỏ vào giày bước trên mặt đất (chứ chưa duỗi 

thẳng trong quan tài) thì cũng là một ngày „đáng nhớ“ lắm. Một ngày quá ư trọng 

đại trong cuộc đời của chúng tôi đấy chứ!  

Nếu như không được nhắc, chắc tôi (cũng như một số bạn) đã quên mất cái 

điều quá đơn giản đó. 

 

 

-- 

Nguyên Đạo Văn Công Tuấn 

(Đức Quốc 4/2021) 

 


