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Bửu Hiệp
Trong bài viết nầy, tôi sẽ ghi một vài quang
cảnh Huế mà tôi mới ñi xem và thêm vài hình
ảnh ñể các AH biết sơ qua về Huế ngày nay.
Cầu Trường Tiền là chiếc cầu dài 402,60 m,
gồm 6 nhịp hình vành lược, mỗi nhịp dài 67 m,
bề ngang cầu 6 m.

ðồi Vọng Cảnh là một ngọn ñồi cao 43m ở
phía Tây Nam thành phố Huế, chân ñồi tiếp
giáp bờ sông Hương. ðồi tọa lạc giữa vùng
lăng tẩm của các vua chúa nhà Nguyễn và ñối
diện với ñiện Hòn Chén ñược thiết lập từ thời
xa xưa ở phía tả ngạn.

Cầu bắc qua Sông Hương là một kiến trúc
tuyệt mỹ. Sáng sớm, dân thành phố tụ tập nơi
ñây ñể hóng gió mát từ Sông Hương và ñể tập
thể dục.

ðứng trên ñồi Vọng Cảnh, người ta có
ñược một cái nhìn bao quát ñối với nhiều di
tích cổ kính và những cảnh ñẹp tuyệt vời ở một
không gian thiên nhiên rộng lớn chung quanh,
ñặc biệt nhất là vẻ ñẹp thơ mộng trữ tình của

Trẻ em ñôi khi cũng nghịch ngợm trèo cao
trên vài cầu mà nhìn xuống sông. Tuần qua, có
một thiếu nữ từ cầu Trường Tiền nhảy xuống
sông tự tử, giống như cảnh tượng tại cầu
Golden Gate.

sông Hương. Ngọn ñồi nằm giữa một khúc uốn
mềm mại, dịu dàng và hấp dẫn nhất của dòng
sông nổi tiếng ña tình và gợi cảm này. ðây là
nơi sông núi xích lại gần nhau ñể tạo ra một
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danh Vọng Cảnh là như vậy.

Cồn Hến
***0***
Cồn Hến là vùng ñất bồi nằm ở giữa sông
Hương, phía bên trái Kinh thành Huế.
Cồn Hến còn ñược coi là "ñảo ẩm thực
Huế" với những quán: cơm hến, chè bắp cồn...
và là một trong các ñịa ñiểm du lịch của Huế.
Vì số trang có hạn, nên nhiều quang cảnh,
như Thành Nội, Hồ Tĩnh Tâm, Bao Vinh, Lăng
tẩm v..v..không ñể vào ñây./.

Biển Thuận An, cùng với biển Lăng Cô,
phá Tam Giang, là kiệt tác thiên nhiên của Huế
thu hút du khách không kém gì những ñền ñài
lăng tẩm ñã nổi tiếng. ðã tới Huế, ít ai bỏ qua
ñịa ñiểm này. Từ trung tâm thành phố, du
khách chỉ mất khoảng 15 phút taxi, nửa tiếng

Các Phủ Phòng Tại Huế

bằng xe máy, hoặc 45 phút ñạp xe. Trên ñường
ñi, khách sẽ ñược tham quan phá Tam Giang
rộng lớn, vùng tiếp giáp của cửa biển nơi dòng
sông Hương ñổ ra ñại dương.

Phủ là nơi ở của các hoàng thân, hoàng tử sau
khi lập gia ñình. ðầu thập niên 90 của thế kỷ
trước, Huế còn lưu giữ khoảng 85 phủ ñệ, tập
trung ở các khu vực: phía ñông bắc Thành Nội,
An Cựu, Kim Long, Vỹ Dạ và Gia Hội.
Mỗi phủ ñệ ñều có tên riêng, dựa theo tôn
tước của chủ nhân. Tên của các phủ thường là tên
mà vị thân công, hoàng tử ấy ñược triều ñình tập
phong như: Tùng Thiện Vương phủ, Tuy Lý
Vương phủ, Thọ Xuân Vương phủ, ðịnh Viễn
Quận Vương phủ, Phước Long Quận Công phủ,
Thường Tín Quận Công phủ…
Một trong những tính cách ñặc trưng của
văn hóa ứng xử Huế là tính cách mệ. Tính cách
này ñược hình thành và nuôi dưỡng từ những
phủ ñệ kín cổng cao tường kia. Nguyên nghĩa,
“mệ” là từ người Huế dùng ñể gọi phụ nữ ngoài
60 tuổi, cũng là danh xưng mà con cháu gọi bà
của mình, là mệ nội, mệ ngoại hay mệ dì…
Chữ mệ trong tiếng Huế còn dùng ñể gọi những
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Phước tộc, dù họ là nam hay nữ.
Con cháu gia ñình họ Nguyễn, từ ñời Minh
Mạng (1820-1841) trở ñi, ñã phân biệt nhau
theo dòng và thế hệ bằng nhiều "họ mới" khác
nhau. Theo thứ tự, con cháu cùng một ñời
mang cùng một họ riêng nhưng luôn hiểu ngầm
là họ Nguyễn. Cứ mỗi "họ mới" là một ñời, bắt
nguồn từ bài Ðế-hệ thi của vua Minh Mạng,
dùng cho "chánh hệ" tức dòng vua Gia Long:
Miên Hường Ưng Bửu Vĩnh
Bảo Quý Ðịnh Long Trường
Hiền Năng Khang Kế Thuật
Thế Thoại Quốc Gia Xương

Tôi ñến thăm Phủ ðịnh Viễn Quân Vương .

Anh Ái Thao ,một Ủy Viên trong Ban Quản Trị

Tuy nhiên các họ từ bài "ñế-hệ thi" nói trên
chỉ ñược dùng cho hậu duệ dòng vua Minh
Mạng, vì ngoài "ðế-hệ thi" vua còn làm mười
bài "phiên-hệ thi" nhắm cho mười ông hoàng
anh em của vua. Sau ñây là bài Phiên Hệ Thi
của Phủ ðịnh Viễn Quận Vương:
Ðịnh-Viễn Quận-vương, hoàng tử thứ sáu
của Vua Gia Long:

Tĩnh Hoài Chiêm Viễn Ái
Cảnh Ngưỡng Mậu Thanh Kha
Nghiêm Khắc Do Trung Ðạt
Liên Trung Tập Bát Da
***0***

Anh Ái Thao ngồi trò chuyện với tôi. Anh
cho hay năm 1955 một trận bão lớn làm tróc
mái ngói và gây hư hại nhiều cho Phủ. Một
người trong Phủ ðịnh Viễn ñã yểm trợ Phủ
30,000 ðô, nhờ ñó mà công tác trùng tu Phủ
ñược tiến hành tốt ñẹp. Anh Ái Thao cho hay
anh Ái Văn cũng yểm trợ ñắc lực cho Phủ nầy.
Vì số trang có hạn, nên Phủ Tuy Lý và Phủ
Tùng Thiện Vương không có ghi trong bài
nầy./.

