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Trần Đan Hà - Đọc: Thi Tập 
 “Lấp Lánh Tình Người” nhiều tác giả. 

                Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn ấn hành ngày 02 tháng 8 năm 2017.                         
                                                   
       Lấp Lánh Tình Người, tập thơ do Hội Bạn Người Nghèo FOU (Friend of 
the Underprivileged, www.fou2asia.org) chủ trương. Nhằm mục đích phổ 
biến và lưu giữ những tác phẩm tuyệt vời từ các bệnh nhân tại Việt Nam, 
hội thực hiện thi tập nầy dành tặng cho các cơ quan từ thiện, những vị ân 
nhân mạnh thường quân và các tác giả đã đóng góp thơ, nhạc và tranh vẽ 
cho thi tập. Mọi chi phí in ấn và gởi bưu điện đều do một số thân hữu gởi 
tặng, không trích từ quỹ của Hội.) 

 
Thấy trong “Lấp Lánh Tình Người” 
Tả chân nguyên những “mảnh đời đau thương” 
“Người Nghèo Hội Bạn” chủ trương 
Người xa nghĩ đến “Người thương tật nguyền”! 
 
(Nguyễn Hùng, Lưu Trọng Cao Nguyên, 
Thi Cầm, các Soeur Khánh, Hoàng, Kim Sơn ... 
Như Như, Minh Nguyệt, Hoa Hồng, 
Mỹ Anh, Tứ Diễm, Quốc Hùng, Liên Hương, 
Võ Tá Hân, Nguyễn Đức Cường, 
Hằng Bảo, Dũng, Dũng và Thu... kính mời... ) 

 
Thơ ghi lại những mảnh đời 

Bàn tay không ngón, diễn nơi ngôn từ...! 
Kính nhờ các chị nữ tu 

Chép vào trang giấy gởi cho Nguyễn Hùng 
 

“Nghe như thấp thoáng trong hồn 
Thơ Hàn Mặc Tử lẫy lừng... Qui Nhơn” 

“Đoàn Quân Áo Trắng” Hàn Khê 
Tả lòng Bác ái, Từ bi... Thiên thần... 

 
“Ân Nhân” các trại Hòa Vân... 

Núi Sạn, Bến Sắn, Di Linh, Quy Hòa... 
Tình thương đua nở ngàn hoa 

Nguyện lòng phụng hiến, thiết tha giúp đời 
 

“Quy Hòa” tả cảnh “Trăng Thơ” 
“Tình Thương, Nhớ Bạn, Bàn Tay”... không còn ! 

“Tình Thu, Đồng Bệnh Tương Thân” 
Tên những tác phẩm tả chân... đời thường 

 
Hàn Khê rất sính thơ “Đường” 

Song thơ lục bát “dễ thương”... nào ngờ 
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Hãy nghe tâm sự chiều mưa 
Đôi vần nhưng thấy nỗi buồn lê thê... ! 

 
“Mưa rơi rỉ rả buồn ghê 

Gió thu hiu hắt thêm tê tái lòng 
Chiều buồn tưởng nhớ mênh mông 

Biết ai có nhớ, đem lòng nhớ ai 
Ngày sầu trông mãi thêm dài 

Mây giăng khắp lối buồn lai láng buồn 
Quanh nhà giọt nước nôn nôn 

Làm tim thêm rộn nỗi buồn mông mênh” 
(Trọn bài “Một Chiều Mưa” của nữ sĩ Hàn Khê, trang 45) 

 
Hoàng Yến nữ sĩ chân thành 

Đôi lời nhưng thấy rõ rành nghiệp duyên 
Cúi xin ân phước bề trên 

Cho con thân thể được liền tay chân...! 
 

“Hoàng hôn buông xuống Hòa Vân 
Dấu chân tròn in cuối sân nhập nhòa 

Buồn thương số phận xót xa 
Trăng kia đã vỡ lệ nhòa hoen mi...” 

(trọn bài: Nỗi Buồn Không Đợi của Hoàng Yến, trang 136) 
  

Thêm “Những Bàn Tay Đáng Yêu... 
Vần Thơ Nước Mắt, Trước Thềm, Bức Tranh... 

Tuyệt Vời, Hy Vọng, Mẹ Ơi... 
Tình Thương Hiện Thực, Mấy Cành Hoa, Mơ... 

Chính Nó, Đàn Chim Thiên Nga... 
Vần Thơ Nước Mắt, nhạt nhòa Heo May... 

Câu Ca Dao Và Lời Bàn... 
70 Năm Một Chặng Đường, Hòa Vân... 

Chiếc Mền Bông, Một Tấm Lòng... 
Tình Bút, Chân Giả... bước đường quê hương ! 

(Tên những bài thơ của nữ sĩ Hoàng Yến) 
 

Được nghe thơ họa bốn phương 
Vội liền đáp lễ “Hoài Hương cảm đề..." 

Mặc dầu đang bệnh nặng ghê 
Nhưng mà nữ sĩ gắng ghi đôi dòng...! 

 
“Vui buồn cũng chỉ hư không 

Trần gian một cõi vẫn trông như là... 
Phù du cánh nhạn chiều tà 

Sương mờ quyện ánh trăng tàn bên song 
Cuộc đời có cũng như không 
Nơi đâu ta đến, nơi nào ta đi 
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Duyên đâu gặp gỡ làm chi! 
Tri âm một chút tình ghi lại người... 

(trọn bài:“HƯ KHÔNG“ của nữ sĩ Hoài Hương, trang 118) 
 

 
Đến đây “tác giả” … xin mời 

Vài câu chấm phá, đôi lời... “Đơn Phương” 
“Tịnh bần Bến Sắn"... quê hương... 

Phong cùi...tàn phá đau thương... “làm quà"! 
 

“Khói trầm thêu sáng danh Cha (*) 
Hương lòng vạn nén dâng tòa Hồng Ân 

Tận hồn lời Chúa cao ngân 
Thánh linh kho lẫm phúc phần nguyện ban" 

 
“Nến lùa dẫn lối quê cha 

Như hào quang đốt tan ra giọt sầu 
Đèn thần bào thủng đêm sâu 

Chúa là mạch sáng nhiệm mầu trong con" 
 

“Chúa là nắng đậu cành xuân 
Là hoa vạn sắc tưng bừng ngát hương 

Óng lên sức sống Miên Trường 
Đưa người lầm bước về đường phục nguyên" 

“Bánh nầy hợp chất tinh anh 
Rượu nầy tinh lọc hương thanh vẹn tuyền 

Lộc thành, dâng kính Vô Biên 
Lạy xin ân phước trải miền trần gian" 

(*) Nhang, Nến, Hoa, Bánh Rượu, tên 4 bài 
thơ tứ tuyệt của thi sĩ bệnh nhân Đơn Phương, trang 36) 

 
Soeur Thơm đại diện nữ tu 

Nhận lời “Phụng Hiến” từ khi gặp Ngài 
Ngôi trên ban tặng cho Người 

Hảy nghe “Tâm sự đôi lời”... Thi nhân : 
….................. 

“Ngài muốn tôi một đời dâng hiến 
Lắng nghe tiếng lòng 

Kẻ đói ăn, đói cả tình trong 
Lẻ loi sống ngoài vòng người thân 

 
Ngài muốn tôi sẽ là tiếng nói 
Bênh vực cho bao kẻ thế cô 

Ngài muốn tôi thật là gần gũi 
Bên vết thương toác miệng chưa khô 

 
Vâng... đúng thế... tôi sẽ tiếp tục 

Phụng sự cho các chị, anh, em 
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Bằng tâm hồn và bằng thể xác 
Đem nụ cười ngăn khuẩn Han-sen 
Ngày hôm ấy, gặp Ngài tôi nguyện 

Kính dâng Ngài lời ước cỏn con 
Nhân gian bớt khổ, mãi còn 

tin yêu thắp sáng lòng son đời đời 
(Trích bài thơ: “Ngày Hôm Ấy Tôi Gặp Ngài” 

của Soeur Thơm, trang 178). 
 

Soeur Tí Xíu xin tiếp lời 
Với bài “Cảm Xúc” thương đời nổi trôi: 

“Chuyến đi vào Sài gòn. Có em và có tôi 
Nhìn cặp mắt em xinh. Em làm tôi ngơ ngẩn 

“Hàng ghế trên đã chật. Mời cô hãy tạm ngồi...” 
Em ngước mắt nhìn tôi, thầm cám ơn khe khẽ 
Tôi thì thầm nhè nhẹ, rồi bắt giọng làm quen: 

“Cô ở đây đã lâu. Có hay vào Thành Phố?” 
Em nhìn tôi lặng lẽ. Hàng mi ướt lúc nào! 

Tôi chẳng hiểu vì sao, đã làm em cảm động! 
“Em ra đây vì bệnh...” Rồi im lặng nghẹn ngào 

Tôi đã biết vì sao. Cõi lòng em tê tái! 
Rồi một phút lặng người, có phải em một đời 

Đang mang cơn ác mộng! Em đau tôi cũng đau 
Chỉ mấy phút bên nhau. Hai hồn ta thông cảm 

Chẳng biết nói thêm gì... 
Chuyến xe tiếp tục đi. Còn đời em trôi nổi!!! 

(Trọn bài thơ “Cảm Xúc” của Soeur Tí Xíu, trang 180) 
 

Tiếp theo nữ sĩ Lệ Thu 
Cuộc đời bão táp, sương mù bủa vây 

Thơ như gào thét chốn này 
Đau thương lấp kín chuỗi ngày thanh xuân : 

 
“Bác Hai, Tâm Sự, Nhạc Lòng... 

Đêm Nghe Tiếng Cú, Thì Thầm Mùa Thương... 
Giờ Hạnh Phúc, Thu Chết Rồi... 

Bàn Tay, Vai Mẹ, Trắng, Thơ Vòng Tròn... 
Biển Chiều, Gởi Chị, Giếng Thu … 

Đất Lành Chim Đậu, Nhịp Tim Gọi Về... 
Địa Chỉ Cuối, Xin Tùy Ngài... 

Thưa Con Đây Ạ, Thì Thầm Mùa Thương...” 
(Tên những bài thơ của nữ sĩ Hàn Lệ Thu) 

 
Hãy nghe thân phận đau thương 

Của người thơ mãi vấn vương tấc lòng 
Người ơi thế giới mênh mông 

Mình tôi tật bệnh chất chồng một thân : 
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“Mơ về người ấy thi nhân 
Thi hào, thi bá, vườn xuân ngọt ngào... 

Còn em ngủ giữa trăng sao 
Vi trùng canh gác thét gào bốn bên ! 

Thơ nay đã hết êm đềm 
Nhạc nay tắt nghẹn bên thềm thương đau !” 

(Trọn bài “Gởi Chị” của nữ sĩ Hàn Lệ Thu, trang 88) 
 

Đến đây “Thơ Họa” đua nhau... 
Tỏ lòng thương cảm nỗi đau của người! 

Thi nhân khắp chốn ngàn nơi 
Tìm về chia sẻ ngọt bùi với... thơ... 

 
“Lệ Thu” gặp chị trong mơ... 

Vườn xuân hoa bướm, trao thơ tặng đời 
Còn em thân phận nổi trôi 

Thương đau nghẹn tắt trên môi nụ cười” 
 

Văn nhân khắp chốn, nhiều nơi 
Gởi thương gởi nhớ đầy vơi... làm quà 

Gởi bao lòng để giao thoa 
“Anh Quên” gởi gió, “Đan Hà” gởi em... 

 
Mổi người mỗi vẻ cho nên 

Điểm tô nhan sắc thơ thêm công bằng 
“Em Bê” trau ngọc chuốt vàng 

“Lòng còn gởi gắm tình nàng muốn trao” 
 

“Em Xê” mơ mộng trăng sao 
Câu thơ rung cảm trao nhau tình người 

Dẫu rằng tình ấy xa xôi... 
Cũng mong chia ngọt, sẻ bùi cho nhau” 

 
Đến đây nhớ lại một câu... 

Của người thơ muốn “bắc cầu” qua sang 
Lúc còn mộng mị mơ màng... (*) 

Dưng không thơ lại xuống hàng tỉnh queo 
 

Mỗi người mỗi vẻ... cứ gieo 
Miễn sao “dụ” được người theo... về nhà 

Tình thơ mộng sẽ làm quà 
Bao nhiêu ghềnh thác “Đan Hà” cũng theo ! 

(Hai câu thơ của anh Quên: 
(*)“Tôi cùng người ấy tìm vào đến bên 

nhau nghe sóng biển êm đềm”). 
  

Họa Thơ “Hội Bạn Người Nghèo” 
Thấy rất phong phú vần gieo... nối vần... 
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“Hoa Hồng, Võ Gíao, Bích Không... 
Đơn Phương, Tứ Diễm, Yên Sơn, Đan Hà... 

Lâm Anh Tuấn, Hoàng Hương Trang... 
Đồng Văn, Nguyên Đỗ, Tiểu Tà, Hoài Hương... 

Dừa Xanh, DHH, TDP... 
Lý Thừa Nghiệp, Lương Trường Sinh, Lý Đồng 

Lý Trạch, Soeur Tí Xíu, Soeur Thơm...   
Tiểu Thơ, Hữu Phúc, Hải Bình, Hà Tiên... 

Trăng Thập Tự, Joseph Trần 
Văn Cơi, Đình Thẩm, Quỳnh Giao, VL... 

MB, LH, JC... BVH Brussels...LP... 
MA, MT, MC, ... 

Andrew V. Nguyễn, MUR, Trọng Khương 
Paul Verlaine, Thị Nguyệt, Tử Nhi... chung lòng... 

 
Cùng bốn bản nhạc phổ thơ : 

“Đây Thôn Vỹ Dạ” Võ Tá Hân... mượn lời 
Hoa Hồng...“Tình Ca Tình Người” 

Nguyễn Quốc Hùng “Chia Sẻ”... với đời... 
Andrew V. Nguyễn ngoại lời... “Sharing” 

 
Mười hai tấm ảnh ghi hình 

Nạn nhân và những tâm tình thi nhân 
Tình thương chia sẻ, tương thân 

Màn che bóng nắng, phù vân ngang trời 
 

Thi nhân khắp chốn dâng lời 
Để làm quà tặng những người ân nhân 

Dẫu xa cách, hay rất gần 
Cũng đều thương cảm căn phần nhiêu khê 

 
Của những người bệnh nan y 

Tay chân cùi cụt, bước đi gập ghềnh 
Nhưng lòng luôn muốn tri ân 

Những ai sẻ ngọt, ân cần chia nhau 
 

Để xoa dịu những nỗi đau 
thương bao giọt lệ khôn lau nỗi niềm 

Chiều rơi thêm chạnh lòng riêng 
Như bao tâm sự rơi nghiêng xuống đời 

 
Đọc thơ cảm tác đôi lời... 

Ngưỡng mong chia sẻ ngọt bùi tha hương 
Nguyện trên ân phước đoái thương 

Ban cho hạnh phúc, thiên lương với đời ! 
 

 Trần Đan Hà   
 

www.vietnamvanhien.net 

http://www.vietnamvanhien.net/

