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       V��ng Th�o H��ng 
 
 

T� thu  t�o thiên l(p 
��a, hình �nh ng��i �àn bà 
�ã là m�t k$ thú cho mãi 
��n ngàn sau qua vai trò c�a 
bà Eve, ng��i ��!c Th�!ng 
"� t�o d*ng nên t� x��ng 
s��n c�a ng��i �àn ông và 
��!c giao phó trách nhi�m 
chia s� ni�m vui cùng mang 
h�nh phúc ��n cho ng��i �àn ông này. 

Nói ��n phái n� là ph�i nói ��n t�t c� nh�ng gì 
bí 2n và k$ di�u ti�m tàng trong cái b�n th� r�t hi�n 
lành, nh� bé g
i là �àn bà. Ph�i ch�ng �àn bà là m�t 
dòng su�i êm ��m, m�t c�n gió tho�ng nh#, m�t 
cành hoa ngát h��ng nh�ng ��ng th�i, ph�i ch�ng 
�àn bà c�ng là m�t vùng bi�n ��ng, m�t tr(n cu�ng 
phong, m�t cánh h�ng ��y gai nh
n nh� các thi 
nhân th��ng gán ghép? Có �i�u, cu�c s�ng sinh 
��ng ch	c ch	n không th� thi�u v	ng hình dáng �àn 
bà b i vì ng��i �àn bà v�i b�n ch�t linh ho�t, �a 
�oan nh�ng ��!m ��y v� h�n nhiên, m�m m�ng �ã 
mang l�i m�t b� m�t th(t �áng yêu và th(t c�n thi�t 
cho ��i s�ng. Ch3ng th� mà Th�!ng "� �ã t�o ra 
ng��i �àn bà �� thi v� hóa cu�c ��i ng��i �àn ông. 

Riêng ph� n� Vi�t Nam, qua các th�i ��i, �ã 
chi�m m�t ��a v� r�t quan tr
ng trong xã h�i l)n gia 
�ình b i các �c tánh c�n cù, nh)n n�i, t(n t�y, 
th��ng yêu và luôn ��t hy sinh cho gia �ình, cho 
ng��i thân lên trên h�t. Còn hình �nh nào tiêu bi�u 
cho ng��i ph� n� Vi�t Nam h�n là hình �nh c�a  
nàng Tô Th� ôm con �ng ch� ch�ng ��n hóa �á, 
c�ng nh� n�i th�t c�a nhà th� Tú X��ng: “ Quanh 
n�m buôn bán   ven sông, nuôi �� n�m con v�i m�t 
ch�ng” ,  và hàng tri�u tri�u ng��i ph� n� khác �ã 
âm th�m vun x�i ru�ng v��n, gánh vác vi�c nhà 
cho ch�ng �i chinh chi�n nh� ng��i �àn bà ��n l� 
c�a Chinh Ph� Ngâm. Nh�ng cu�c chinh chi�n 

ch�ng ngo�i xâm, b�o v� quê h��ng c�a các ��ng 
tr�!ng phu nam t, n�u không nh� bàn tay khéo léo 
c�a ng��i v!   nhà quán xuy�n nuôi d�y con cái, 
ph�ng d�4ng các ��ng sinh thành thì làm sao có th� 
mang v� chi�n th	ng v� vang cho dân t�c? 

Nhìn l�i l�ch s,, ng��i ph� n� Vi�t Nam không 
nh�ng ch. t(n t�y, hi�u thu(n trong gia �ình v�i 
ch�ng con và thân thu�c mà còn là ng��i cang 
c��ng, khôn ngoan, b�n lãnh ��i v�i th� gi�i bên 
ngoài.  Âu C�, ng��i �àn bà Vi�t Nam ��u tiên �ã 
m�t mình d)n d	t 50 con lên núi khai s�n l(p 
nghi�p, t�o nên ��i vua Hùng V��ng th nh�t c�a 
gi�ng nòi. Ngoài vi�c t�n t�o thay th� các ��ng 
tr�!ng phu gánh vác vi�c nhà, ng��i �àn bà khi c�n 
c�ng không t� nan d�n b��c vào v� trí c�a các v� 
mày râu, gi�c ��n nhà �àn bà ph�i �ánh nh� hai bà 
Tr�ng Tr	c và Tr�ng Nh� �ã khi�n cho Tô "�nh 
ph�i cao ch�y xa bay. Dù thân li%u y�u �ào t�, Hai 

Bà �ã quét s�ch nhà 
Hán ra kh�i b� cõi 
n��c Nam và lên 
làm vua, mang thanh 
bình, h�nh phúc, �m 
no v� cho ��t n��c. 
Theo gót chân Hai 
Bà, ng��i n� anh 
hùng dân t�c Tri�u 
Pu gan d�, b�t khu�t 
và ��y m�u l�!c 
c�ng �ã c4i voi kh i 
ngh�a ch�ng quân 
Ngô vì không ch�u 
cúi ��u làm nô l� 
gi�c Tàu. 

Ng��i ph� n� Vi�t Nam còn có trí thông minh 
và lòng hi�u h
c cao ��. Hoàng H(u O Lan xinh 
�#p ��i nhà Lý �ã mi�t mài �èn sách, hi�u bi�t uyên 
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bác thâm sâu ��n ��!c trao quy�n nhi�p chánh, 
thay vua cai tr� tri�u �ình trong lúc nhà vua c�m 
quân �i �ánh gi�c. Nh� tài tr� n��c khôn khéo, 
Hoàng H(u O Lan �ã giúp tri�u Lý d*ng n��c yên 
dân, muôn ng��i ��!c �m no c��ng th�nh. Lòng hy 
sinh cao c� c�a ng��i 
ph� n� Vi�t Nam còn 
��!c th� hi�n qua 
vi�c nàng Công Chúa 
s	c n��c h��ng tr�i 
Huy�n Trân vì quy�n 
l!i t& qu�c, ch�p 
thu(n làm v! vua x 
Chiêm �� �&i l�y hai 
châu Ô, Lý v� m  
mang b� cõi n��c 
Vi�t. Ng��i ph� n� 
ti�n nhân qu� �ã nêu 
nh�ng t�m g��ng trung trinh ti�t li�t, lòng d�ng 
c�m không thua nam gi�i cùng v�i nh�ng kh� n�ng 
khôn khéo, trí óc thông minh m)n ti�p c�a ph� n� 
Vi�t Nam d��i th�i d*ng n��c. 

Giai �o�n c(n ��i, sau th�m h
a n�m 1975, 
g��ng hy sinh c�a ng��i ph� n� Vi�t Nam càng 
��!c nêu cao h�n n�a. N�i ti�p trách nhi�m c�a 
nh�ng ng��i ch�ng, ng��i cha �ang m�i mòn chôn 
chân trong các tr�i tù t(p trung c�i t�o, ng��i ph� 
n� l�n x� vào ��i m�u tìm sinh k� nuôi con. Dù có 
ph�i buôn thúng bán b�ng v)n m�t ni�m gi� v�ng 
chân giá tr� gia �ình qua c�n bão táp. Nh�ng bà m# 
y�u �u�i hi�n lành ch. bi�t xu�t giá tòng phu nay 
c�ng chu toàn nhi�m v� lãnh ��o mái �m gia �ình 
m�t cách phi th��ng. Dù có ph�i m�t mình c�m cán 
cân h�nh phúc trong hoàn c�nh �&i ��i kh	c nghi�t, 
ng��i ph� n� Vi�t Nam v)n m)u m*c thay ch�ng 
nuôi con d�y cái nên ng��i và thành danh nh� 
nh�ng gia �ình ��!c t�n t�i d��i s* che ch  c�a 
ng��i cha. Ph�i ch�ng Th�!ng "� �ã sanh ra ng��i 
�àn bà �� kh�a l�p bao nhiêu khuy�t �i�m và thi�u 
sót c�a ��i s�ng m0i ngày m�t phc t�p? 

"�c bi�t, ngày nay trên ph�n ��t t�m dung h�i 
ngo�i, g��ng sáng c�a ti�n nhân không còn ch. th*c 
hi�n   m�t vài thi�u s�, h�u h�t ph� n� Vi�t Nam 
d��ng nh� �ã thoát xác �� tr  nên nh�ng con ng��i 
m�i, nhi�t tình, n�ng n&, d�n thân trong m
i lãnh 
v*c �ã t�ng là ��c quy�n c�a nam gi�i x�a kia. 

Ng��i ph� n� Vi�t Nam hi�n ��i sát cánh bên nam 
gi�i t� nh�ng ngành ngh� chuyên môn, k' thu(t cho 
��n các ��a h�t chính tr�, xã h�i, v�n h
c, ngh� thu(t 
và ngay c�   các ��a v� lãnh ��o. Quan ni�m nam  
n� bình �3ng trong các môi tr��ng h�i ngo�i �ã t�o 
nên tình th� thích h!p cho s* phát tri�n m�nh m+ tài 
n�ng c�a ph� n� Vi�t Nam. 

Có g�p th, thách m�i bi�t sc ch�u �*ng c�a 
ng��i ph� n� Vi�t Nam b�n b. t�i �âu. G�n ba th(p 
niên t�i h�i ngo�i, ng��i ph� n� Vi�t Nam dù ph�i 
ph�n ��u v�i ngôn ng� m�i, v�i hoàn c�nh xã h�i 
khác l�, v)n kiên trì cùng các ��ng tr�!ng phu 
b��ng ch�i trên x ng��i �� t�o d*ng l�i s* nghi�p 
�ã �& v4 sau ngày m�t n��c. V�n b�n ch�t siêng 
n�ng, chau chu�t gia �ình, yêu th��ng ch�ng con và  
mang n�ng tinh th�n l% giáo Á "ông, các bà, các cô 
v�a �i làm ki�m ti�n, v�a chu toàn b&n ph(n ph�c 
v� gia �ình không thi�u sót nh� ngày nào khi còn 
trong tháp ngà c�a xã h�i Vi�t Nam, n�i ng��i v! 
ch. lo ph�n n�i tr!. Dù ph�i xông pha ngoài xã h�i, 
câu phu x��ng ph� tùy v)n là câu châm ngôn c�a 
ph� n� Vi�t Nam trong h�u h�t các gia �ình. 

Không nh�ng t�o d*ng l�i s* nghi�p cho gia 
�ình, ng��i ph� n� Vi�t Nam còn u�n n	n th� h� 
con cháu tr  nên ng��i h�u d�ng cho quê h��ng 
th hai qua s* thành công tràn ng(p c�a gi�i tr� trên 
��t khách. Ng��i M' g�c Vi�t ��!c k� là thành 
ph�n �o�t k- l�c trên m
i ph��ng di�n, h
c v�n, 
kinh doanh, chính tr�, v�n ngh�. Theo các th�ng kê 
v� s	c dân Á Châu, ng��i Vi�t có s� h
c sinh t�t 
nghi�p "�i H
c r�t cao. Trong �ó, n� sinh c�ng 
nhi�u không thua nam sinh bao nhiêu. Khuôn m�t 
tr� n� gi�i trong các hãng x� ng, các c� quan hành 
chánh, chính tr�, truy�n thông c�ng không thi�u. 
Ngay c� trong các l*c l�!ng quân s* H�i, Không, 
và L�c Quân M' c�ng th�p thoáng hình dáng ng��i 
ph� n� Vi�t Nam. Mina Nguy%n, ng��i ph� n� tr� 
n	m gi� chc v� Giám "�c Giao T� c�a B� Lao 
"�ng Hoa K$ thu�c N�i Các c�a chính quy�n M' 
là m�t thành công �áng k� c�a n� gi�i Vi�t Nam. 
N&i ti�ng trong chánh gi�i Hoa K$ là n� k' s� 
D��ng Nguy�t Ánh, ng��i �ã t�ng là "�i Bi�u c�a 
Hoa K$ t�i kh�i NATO. N� khoa h
c gia D��ng 
Nguy�t Ánh �i�u khi�n các k� ho�ch ch� t�o v� khí 
t�i Trung Tâm Nghiên Cu V� Khí c�a H�i Quân 
Hoa K$. Trong 67 ngày, n� khoa h
c gia D��ng 
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Nguy�t Ánh �ã ch� t�o thành công bom áp nhi�t, 
m�t lo�i bom có kh� n�ng tiêu di�t các hang ��ng 
n�i quân kh�ng b� 2n náu �� giúp cho quân ��i Hoa 
K$ chi�n th	ng mau chóng và b�t hao t&n nhân s*. 
"ây là m�t ni�m hãnh di�n l�n lao cho ph� n� Vi�t 
Nam và ph� n� th� gi�i. 

Ngoài ra, trên các c� quan truy�n thông, báo 
chí M', nh�ng khuôn m�t n� Vi�t Nam c�ng xu�t 
hi�n không thi�u. Các n� phóng viên báo chí tài 
gi�i và các n� x��ng ngôn viên xinh �#p �ài truy�n 
thanh, truy�n hình Hoa K$ ngày càng gia t�ng, 
chng t� tinh th�n trách nhi�m, �c tánh c�n cù, 
tình th��ng tha nhân c�a ph� n� Vi�t Nam �ã 
thuy�t ph�c th� gi�i kh� n�ng k' thu(t, lòng yêu 
ngh�, s* hòa h!p v�i các b�n c�ng s* c�a ph� n� 
Vi�t Nam là nh�ng �c tánh c�n thi�t �� �i ��n 
thành công trong m
i chc v�. 

Dù cho ng��i �àn bà có �ôi khi say men chi�n 
th	ng t�o nên nghi�p ch��ng oan khiên, tr  thành 

nh�ng cành h�ng ��y gai 
nh
n nh�ng t*u chung, ng��i 
�àn bà v)n là tinh hoa không 
th� thi�u trong ��i s�ng 
th��ng ngày. S�n Tinh Th�y 
Tinh là nh�ng v� th�n có ��y 
�� quy�n l*c, danh v
ng trong 
tay nh�ng v)n nh�t quy�t thi 
th� tài n�ng ��n cùng �� có 
��!c nàng MC N��ng thì m�i 
g
i là hoàn m'. 

Ph� n� Vi�t Nam, nh�ng ng��i em, ng��i ch�, 
ng��i m# �ã bao ��i âm th�m hi�n dâng tr
n v#n 
con tim và kh�i óc cho mái �m gia �ình và cho tha 
nhân, xng �áng �� ��!c tôn vinh là n�n t�ng c�a 
xã h�i. "�c bi�t các phu nhân Công Chánh là nh�ng 
ng��i luôn tr! giúp các ��ng phu quân hoàn thành 
trách nhi�m xây d*ng cao quý và nuôi d�y con em 
khuôn phép nên ng��i trong m
i hoàn c�nh mà gia 
�ình Th�y Cô Ng�c là m�t trong nh�ng t�m g��ng 
sáng cho các gia �ình Công Chánh h�i ngo�i. Cô 
Ng�c �ã ch�m lo cho Thày t�ng mi�ng �n, gi�c ng�, 
t�ng viên thu�c, t�ng l�i nói v0 v�, an �i lúc tu&i 
già. Có th� nói, m0i phu nhân Công Chánh là m�t 
bi�u t�!ng cho ng��i ph� n� Vi�t Nam chân chính, 
bóng mát c�a m
i gia �ình 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L�i ng�t ngào M# �ã ru tôi 
Nghe ngân nga dìu d�u bên nôi 

Tôi ph�i ph i bay theo ti�ng hát 
Gi� còn nghe v*ng ti�ng à �i 

 
L�i d�u hi(n M# �ã ru tôi 

Câu ca dao ng�t l�m nh  ��i 
Nh� ti�ng t� cung �i�u tuy�t v�i 
Còn vang l�ng trong trái tim tôi 

 
L�i ng"m ngùi M# �ã ru tôi 
Khi Cha tôi s m b0 tr	n ��i 

Mang �au th��ng  M# v�ng ti�ng c��i 
Th��ng cho ��i tr- ch�u m� côi 

 
L�i tr	m bu�n M# �ã ru tôi 

Trong �êm thâu ��t �o�n rã r�i 
Gi�a ti�ng ru , v�t v cu�c ��i 
Là nh�c nh8n , kh�n kh& l� r�i 

 
L�i ân c	n M# �ã ru tôi 

Bao khoang dung �� l��ng bi%n tr�i 
M# khuyên l�n nh�n nh� h�t l�i 

Tình th��ng n	y nh  mi khôn nguôi 
 

L�i ru nào M# �ã ru tôi 
Du d��ng th� l+c bát sáng ng�i 

Mà gi� �ây tôi �ã m�t Ng��i 
Nh  su�t ��i  ti�ng M# à �i . 

 
 

 Nguy
n ��c Khoa 
 
 
 


