
“Cứ nghĩ ở cuộc sống thời nay, các bạn trẻ sẽ theo đuổi ước mơ được bay cao bay xa 
đến những miền đất mới với rất nhiều sự tiện nghi và hiện đại. Nhưng không, trong thế 
giới ấy vẫn còn đâu đây những bạn trẻ quay về quá khứ để viết về đời sống nghề biển 
của cha ông một thời đã qua cũng như hiện tại. Sự mày mò, chịu khó tìm hiểu, lắng 
nghe... để cho ra đời cuốn sách là một sự thành công của các bạn.” - Ông Huỳnh Văn 
Mười - Người nghiên cứu và phục dựng văn hóa làng chài, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng.

“It is thought that the current young generation will pursue their dream of flying to 
new lands with comfort and modernity. However, there are still many who are more 
interested in looking for the old values to write about the marine life of their ancestors 
in the previous days as well as in the current period. The efforts of listening to the 
stories of the fishing villagers and trying to understand their situation are key factors 
contributing to the successful publication of this book.” - Mr. Huynh Van Muoi - 
Researcher and restorer of fishing village culture, Man Thai, Son Tra, Da Nang.

“Hồi ký làng chài” là một ấn phẩm lột tả được tính chất đặc trưng và sự phát triển của 
các làng chài tại Đà Nẵng và các tỉnh ven biển Miền Trung. Hiện nay, với xu thế phát 
triển của đô thị, những giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc của làng chài đang ngày 
càng bị mai một. Do đó, ấn phẩm “Hồi ký làng chài” là nơi lưu giữ những hồi ức, những 
khoảnh khắc một thời hưng thịnh của làng chài. - Ông Huỳnh Bá Nên - Trưởng ban 
Khánh tiết làng Nam Thọ, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng.

“Memoirs of fishing villages” is a publication that describes the characteristics and 
development of fishing villages in Danang and the central coastal provinces. Currently, 
the fast urbanization has made the cultural, historical and architectural values of the 
fishing village gradually disappear. Therefore, the publication “Memoirs of fishing 
villages” is a cache to preserve memories and moments of a prosperous time of the 
fishing village. - Mr. Huynh Ba Nen - Head of the festival organizing committee of Nam 
Tho village, Tho Quang, Son Tra, Danang.
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LỜI MỞ ĐẦU FOREWORD
Là một quốc gia duyên hải với đường bờ biển dài 3,260 km, từ bao thế 
hệ người Việt Nam nghề biển là một nghề nguy hiểm nhưng cũng đem 
lại sinh kế cho rất nhiều gia đình. Có lẽ ai trong chúng ta cũng yêu biển, 
nhưng là mặt biển lúc trời yên gió lặng, khi nước biển còn xanh trong 
và ánh nắng chan hòa phủ khắp đại dương. Người dân làng chài thì lại 
khác, họ đã đương đầu với sóng gió vào lúc biển trở nên hung tợn và 
khó đoán nhất trong khi phương tiện ra khơi, đánh bắt còn thô sơ và 
tồn tại nhiều nguy cơ mất mát về vật chất lẫn con người. Tuy nhiên, 
khi nói về tình yêu với biển, với những chuyến tàu và những sản vật 
mà biển đã mang lại thì phải nhắc đến tình yêu của những ngư dân 
làng chài. Các bạn độc giả, các bạn cũng có thể nghĩ rằng đi biển là 
một nghề, mà đã là một nghề thì sẽ giúp mang lại miếng cơm, manh 
áo và những điều kiện vật chất khác, do đó ngư dân bám biển là điều 
hiển nhiên. Thế nhưng đối với chúng tôi, những người đã đến các làng 
chài, lắng nghe và tìm hiểu câu chuyện của người dân nơi đây thì lại 
tin rằng những ánh mắt như đang cười của các bác, các cô chú ngư 
dân khi kể về hành trình lao động của mình, đó không chỉ là nghề mưu 
sinh mà còn là tình cảm giản đơn mà sâu sắc dành cho biển cả, cho 
truyền thống của gia đình làng biển.
Đô thị hóa đang là xu hướng và quá trình này đang diễn ra mạnh mẽ 
ở các quốc gia, Việt Nam không phải là ngoại lệ. Khi chính phủ và cả 
người dân đều nỗ lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất 
lượng cuộc sống và đảm bảo an toàn y tế, vô hình chung, những làng 
chài đơn sơ, mộc mạc cũng dần bị xóa sổ. Nhà cao tầng mọc lên khắp 
phố, cung đường ven biển dần xuất hiện những nhà hàng, khu nghỉ 
dưỡng bề thế. Không thể phủ nhận rằng nhờ có quy hoạch và đầu tư 
phát triển mà diện mạo của thành phố ngày càng đẹp hơn, hạ tầng 
được nâng cấp hơn, người dân được hưởng lợi nhiều từ sự chuyển 
mình đó và quẳng bớt gánh lo khi đời sống không còn bấp bênh như 
trước. Nhiều người dân làng chài mà nhóm thực hiện chúng tôi tiếp 
cận được giờ đây đã chuyển về sống trong các chung cư, các khu 
nhà bê tông vững chãi. Nhiều trong số họ vẫn theo nghề biển, vẫn ra 
khơi đánh bắt ngắn hoặc dài ngày, thế nhưng, ký ức trong họ về ngôi 

làng ven biển, về những mái chòi, về thuyền thúng, những mẻ cá và 
hình ảnh người thân đứng ngóng chờ mỗi khi trở về vẫn luôn hiện hữu. 
Nhiều làng chài thanh bình không còn nữa, hình ảnh những người ngư 
dân quây quần đan lưới trên bãi cát chuẩn bị cho chuyến đi biển tiếp 
theo cũng thưa thớt dần. Trong khi một số ngư dân làng chài có cuộc 
sống ổn định hơn khi tham gia vào các hội đoàn ngư dân, trang thiết 
bị đánh bắt được nâng cấp hơn giúp thu về những mẻ lưới lớn, luật 
biển về giới hạn lãnh hải quốc gia cũng như dự báo thời tiết ngày càng 
chính xác hơn, thì cũng có những ngư dân không thể thích ứng với bối 
cảnh thay đổi đó, lặng lẽ rời biển, rời thuyền để tìm kiếm nguồn mưu 
sinh khác. Có lẽ, thay đổi không phải lúc nào cũng là điều không tốt, đi 
ngược lại quy luật cuộc sống cũng không phải là điều dễ dàng.
Nhóm tác giả chúng tôi, những người trẻ trong bối cảnh hiện đại hóa, 
đô thị hóa mong muốn khi thực hiện quyển sách này, chúng tôi sẽ góp 
phần lưu lại giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống của các làng chài 
thông qua các câu chuyện, những tâm tư tình cảm của ngư dân cả đời 
bám biển. Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực và cơ hội để đất nước 
ngày càng phát triển, thu hút nguồn đầu tư của các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước tại dải đất miền Trung nắng gió của chúng tôi. 
Tuy nhiên, việc tuyên truyền, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền 
thống của cha ông bao đời nay là rất cần thiết. Những nét đẹp của 
kiến trúc làng chài chúng tôi đã cẩn thận khắc họa bằng nét vẽ được 
thể hiện qua quyển sách “Đà Nẵng – Mái đình làng biển”. Thì những 
yếu tố văn hóa, tâm linh của ngư dân từ khi chuẩn bị ra khơi cho đến 
khi an toàn trở về nhà bên người thân cũng như những nghề truyền 
thống gắn liền với biển cả sẽ được chúng tôi ghi chép qua những câu 
chuyện từ chính những ngư dân làng chài, không chỉ ở Đà Nẵng mà 
còn ở các tỉnh thành khác của khu vực duyên hải miền Trung. Mời độc 
giả cùng chúng tôi khám phá “Hồi ký Làng chài”.

Ban biên tập

Due to its natural geography as a coastal country with a coastline of 
3,260 km, many generations in Vietnam have regarded sea fishing as a 
dangerous profession but also one that provided a livelihood for many 
families. Perhaps all of us love the sea; the sea when the weather 
is calm, the sea when the sky’s still blue, and the sun is shining all 
over the ocean. For the fishing villagers, it is completely different. 
They had faced many hardships when the sea became the most 
fierce and unpredictable while the means for sailing and fishing were 
rudimentary, and there were many risks of material loss and loss of 
life. However, when talking about the love for the sea, for the boat trips 
and the products that the sea has brought, the love of the fishermen 
in the fishing village must be mentioned. Readers! You may think that 
seafaring is a profession, and as such, it is just another way of bringing 
money and improving the material conditions of fishermen. However, 
for us, who have been to fishing villages, listened to and learned 
about the stories of the people there, seeing the smiling eyes of the 
fishermen when they talk about their labor journey, we believe fishing 
is not only a livelihood but also a simple but profound love for the sea, 
for the tradition of the seaside village families.
Urbanization is a trend of the times and it is evident in most countries 
around the world; Vietnam is no exception. As the government and 
residents both strive to improve infrastructures, improve the quality of 
life and ensure health safety, the rustic fishing villages are gradually 
wiped out. High-rise buildings sprang up all over along the coastal road; 
luxury restaurants and resorts gradually appeared. It is undeniable that 
thanks to the planning and development investment, the appearance 
of the city is getting more and more beautiful, the infrastructure is 
upgraded, residents benefit a lot from that transformation and are 
relieved from a burden when their life is no longer precarious. Many 
of the fishing villagers we reached out to have now moved to live in 
apartments or solid concrete blocks. Many of them still follow the 
fishing profession, still go sea fishing for short or long times, however, 
their memories of the coastal village, the huts, the basket boats, the 

catches of fish and the image of relatives waiting for them to return 
are always present. Many peaceful fishing villages have disappeared, 
and the images of fishermen gathering to weave nets on the beach 
to prepare for the next trip to the sea are also sparse. Some fishermen 
have joined unions, which have supported them upgrade their fishing 
equipment and make larger catches as a result. In addition, legal 
changes have eased the territorial limitations for fishers, and the 
weather forecast has become more and more accurate, bringing 
positive changes to their lives. While some fishermen have a more 
stable life from these developments, there are also those who cannot 
adapt to the changing context, quietly leaving the sea, leaving their 
boats to find another source of livelihood. Perhaps, change is not 
always a bad thing, going against the rules of life is also not easy.
We - a group of young authors hope that by producing this book in 
the context of modernization and urbanization, we will contribute to 
saving the historical-cultural values   of fishing villages through stories 
and sentiments of fishermen who have spent their whole lives working 
as seafarers. We deeply appreciate the efforts and opportunities 
to develop the country, attract investment from domestic and 
foreign businesses in our arid Central region. However, it is extremely 
necessary to propagate, preserve and promote the traditional values 
of the ancestors. The beauties in the architectural style of the fishing 
villages were carefully illustrated with drawings shown in the book 
“Architectural Heritages of Da Nang fishing villages”. The cultural 
and spiritual habits of the fishermen, from preparing to go to sea until 
safely returning home to their loved ones as well as the traditional 
occupations associated with the sea have been recorded through 
their own stories, not only in Da Nang but also in other provinces of the 
central coastal region. We sincerely invite you to explore “Memoirs of 
Fishing villages”.

Editorial Board



LỜI CẢM ƠN THANK YOU
Ấn phẩm “Hồi ký Làng chài” là sự nỗ lực và đóng góp của cả một tập thể 
trong thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 03/2022

Xin gửi lời cảm ơn đến các đối tác bao gồm Khoa Quy hoạch đô thị, Đại học 
University College London (DPU, UCL) và Tổ chức Liên minh Nhà ở Châu Á 
(ACHR) đã đồng hành cùng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trong khuôn 
khổ dự án Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW). 
Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn sinh viên Khoa Ngoại ngữ, 
Khoa Du lịch, Khoa Kiến trúc và Khoa Kinh tế đã tham gia nhiệt tình, năng 
nổ từ khi bắt đầu cho đến khi dự án khép lại. Những hoạt động khảo sát 
cộng đồng của các bạn đã mang đến nguồn tư liệu vô cùng quý giá về các 
nét đẹp đặc trưng của văn hóa làng chài, những làng nghề truyền thống 
gắn liền với biển cả, những tâm tư, tình cảm và ước mơ của ngư dân đã 
được các bạn khắc họa rõ nét qua những bài viết về chuyện đời, chuyện 
nghề của người dân làng chài. Cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành và 
nỗ lực hết sức mình để hoàn thành dự án và gặt hái được kết quả tốt đẹp.
Xin cảm ơn các thành viên trong nhóm dự án đã nghiên cứu và khai thác 
khía cạnh độc đáo của văn hóa Làng chài không chỉ ở thành phố Đà Nẵng 
mà còn ở các tỉnh thành ven biển khác trên dải đất miền Trung. Với ý tưởng 
tìm hiểu và ghi lại những câu chuyện giản dị về hoạt động sinh kế, tín 
ngưỡng, tình yêu biển cả và mong ước của người dân làng chài, nhóm dự 
án hy vọng góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà có lẽ 
đang ngày càng bị mai một trong tiến trình đô thị hóa, đồng thời nhận được 
sự quan tâm của các cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu & đào tạo, các tổ 
chức bảo tồn để hình ảnh những làng chài không chỉ còn là trong ký ức mà 
có cơ hội phát triển hơn trong tương lai.

Lời cảm ơn cuối cùng xin dành cho các bạn độc giả và rất mong nhận được 
sự đón nhận của các bạn để giá trị tinh thần của “Hồi ký Làng chài” được 
lan tỏa!

Ban biên tập

The publication “Memoirs of Fishing villages” is the effort and contribution 
of a whole team during the period from December 2021 to March 2022.

We would like to thank our partners including the Department of Planning 
Urban, University College London (DPU, UCL) and the Asian Coalition 
for Housing Rights (ACHR) for accompanying the Danang Architecture 
University in the Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW) project.
Sincere thanks to the students of Foreign Languages Department, Tourism 
Department, Architecture Department and Economics Department for the 
enthusiastic and active participation from the beginning to the end of the 
project. The community survey activities of the students have provided 
an extremely valuable source of information about the typical beauties 
of the fishing village culture, about the traditional craft villages, and 
about the thoughts, feelings and dreams of the fishermen. The students 
clearly portrayed these things through articles about the life stories and 
professions of the fishing villagers. Thanks for the cooperation and the best 
efforts to complete the project and achieve good results.
Thank you to the members of the project team for researching and exploiting 
the unique aspect of the fishing village culture, not only in Da Nang city but 
also in other coastal provinces in the central region of Vietnam. With the 
idea of learning and recording simple stories about livelihood activities, 
beliefs, love for the sea and the wishes of fishing villagers, the project 
team hopes to contribute to preserving traditional cultural values that are 
perhaps increasingly being faded away in the process of urbanization. At 
the same time, we hope to receive the attention of management agencies, 
research and training departments, and conservation organizations so 
that the image of fishing villages is not only a memory but also has the 
opportunity to be developed in the future.

Our last thanks to our readers and we look forward to receiving your reading, 
so that the spiritual value of “Memoirs of Fishing villages” will be spread!

Editorial Board

THÀNH VIÊN DỰ ÁN
TEAM MEMBERS
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“Kim Liên ơi hỡi Kim Liên,
Đẩy xe cho chị qua miền Hà Khê

Hà Khê gió thổi đường đê
Chim kêu vượn hú bốn bề núi non.”

Nghe câu ru con rất đỗi ngọt ngào và da diết của 
các bà các chị mà lòng tôi không khỏi xao xuyến 
nhớ về quê ngoại Kim Liên... Kim Liên – tên một 
ngôi làng chài nhỏ nằm dưới chân đèo Hải Vân, ôm 
trọn bãi Biển Nam Ô vào lòng như vòng tay người 
mẹ. Cách quốc lộ 1A chỉ 1km, giáp với nhà máy 
xi măng Vicem Hải Vân, làng Kim Liên nay thuộc 
phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng. Cho đến bây giờ, Kim Liên vẫn giữ được 
nét đẹp hoang sơ và đầy bí ẩn. Tuy là một ngôi làng 
nhỏ nhưng lại có bề dày lịch sử rất lâu đời. Nơi đây 
gắn liền với nghề chài truyền thống của ông cha ta 
và cũng đã trải qua những năm tháng mưa bom 
bão đạn để mỗi khi nhớ về lòng đều trào dâng cảm 
xúc... Khoảng hơn mười năm trở về trước, nghề 
mưu sinh chính của người dân Kim Liên chính là 
nghề chài lưới và nét đẹp của nghề chài thì vẫn 
được người dân nơi đây giữ gìn mãi cho đến tận 
bây giờ. Dáng hình của người dân làng này, giọng 
nói tiếng cười của các bà các dì vang ra từ chợ đầu 
làng, những lời hỏi thăm của bà con họ hàng ngay 
đầu từ ngõ và đến cái hương vị của biển cả đã trở 
thành một phần ký ức sâu đậm và đẹp đẽ của tuổi 
thơ tôi.

Về với làng này, hỏi tới cậu Hai Châu hay Hai Câu 
thì các vị tiền bối không ai là không biết. Cậu Hai 
Châu là con trưởng trong gia đình có năm anh em, 
Hai Châu là tên gọi theo khai sinh của cậu (Ngô 

Minh Châu), còn cái tên Hai Câu chính là tục danh 
mà mọi người đặt cho cậu vì những năm tháng vẫy 
vùng không mệt mỏi, không biết sợ là gì của cậu 
với biển khơi. Nhà cậu Hai ở ngay sát bãi biển Kim 
Liên, đêm nằm còn nghe tiếng sóng vỗ bờ và cả 
tiếng kéo thúng của những người dân chài. Cậu 
Hai Châu sinh năm Ất Mùi (1955), năm nay cũng 
đã ngót nghét ngoài sáu mươi. Nhưng thân hình 
của cậu Hai vẫn còn nét rắn chắc và làn da ngăm, 
giọng nói ồm ồm đậm chất của người dân biển. 
Bước vào ngôi nhà nhỏ của cậu, thứ đầu tiên thu 
hút người nhìn chính là bộ sưu tập đủ loại cần câu 
của cậu Hai. Cậu Hai khoe, xưa cậu có nhiều lắm, 
có cả lưới, cả ghe, cả thúng... mấy năm nay già rồi, 
sức khỏe không còn như thời trai tráng để bám biển 
nên cậu cũng bán bớt! Nghe cậu kể có chút dí dỏm 
những cũng đượm buồn và tiếc nuối. Ngồi nghe 
cậu Hai kể về những năm tháng bám biển thì nghe 
vài ngày cũng chưa hết chuyện, đủ ly kỳ để dựng 
thành một thước phim. Và thời niên thiếu của cậu...
Vào những năm trước Mậu Thân (cuộc tổng tiến 
công và nổi dậy giành chính quyền vào dịp Tết 

Mậu Thân 1968 của Quân Giải phóng miền Nam Việt 
Nam), quân đội Mỹ đóng quân, đóng nhiều đồn bốt 
và căn cứ lớn ở Huế, quân Việt Nam Cộng hòa ngày 
nào cũng rà soát làng Kim Liên, khó thể nào mà 
tránh được loạn lạc. Để giữ an toàn cho gia đình, ông 
ngoại – ba của cậu Hai tức ông Năm Hoành – đã đưa 
vợ và các con về trú bên Nam Ô – nhà ngoại của cậu 
lúc bấy giờ. Nam Ô cũng là tên một làng chài, cách 
Kim Liên khoảng 2km về hướng đông nam, dọc biển 
và quốc lộ 1A. Ở thời kỳ nào thì người dân ta cũng 
phải bươn chải để kiếm sống. Với người dân nơi đây 
thì biển khơi chính là tất cả những gì họ có, chài lưới 
và cá tôm là nguồn thu nhập chính của họ. Trong 
những năm tháng nước nhà còn chịu chiến tranh, 
ngư dân nước ta không những đứng trước đầu sóng 
ngọn gió mà còn đối diện với cả mưa bom bão đạn. 
Cậu Hai nhớ như in chuyện một đêm cùng ông ngoại 
đi đánh cá ở bãi Mà Đa gần Lăng Cô – Huế. Cậu Hai 
năm đó mới mười mấy tuổi đầu đã theo ông ngoại 
đi đánh bắt. Hai cha con nhà ông Năm đêm đó trên 
chiếc ghe máy, giăng lưới độ nửa đêm. Giữa bóng 
đêm và mênh mông biển nước, hai con người trở 
nên thật nhỏ bé! Đang hăng say với mẻ cá mới thì 
bỗng nhiên trực thăng của quân đội Mỹ từ Lăng Cô 
bay vào, ông ngoại và cậu lúc đó đã cảm thấy rất 
bất an… Trực thăng Mỹ rọi đèn thẳng xuống ghe của 
hai người, không gian dần trở nên hỗn loạn bởi âm 
thanh ầm ầm như muốn nuốt chửng hai cha con 
của trực thăng Mỹ, mặt nước cũng bị khuấy đảo một 
cách điên cuồng. Chưa kịp phản ứng gì thì phía trên 
lính Mỹ đã xả súng xối xả xuống ghe của cậu. Chúng 
bắn tới tấp vào hai bên thành ghe, một hồi sau nhận 
ra phía dưới không phải là ghe của quân đội Cộng 
sản nên chúng mới rút đi mà không màng gì đến sự 
sống chết của những người dân vô tội. Lúc đó, ông 
ngoại bị trúng đạn nhiều, đầu đạn xuyên thẳng vào 
vai, vào ngón tay trái của ông. Cắn răng chịu đựng, 
cậu Hai xé áo quấn chặt vết thương cho ông ngoại, 
xé cả quần để bịt lỗ ghe bị đạn bắn thủng .

Ký ức
Còn mãi
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“Oh Kim Lien, oh Kim Lien,
Push me through Ha Khe
Ha Khe wind blows on the dike road
Birds chirped, gibbons howled on all sides of the mountains.”

Listening to the very sweet and tender lullaby of the grandmothers and 
sisters, my heart flutters, remembering my maternal hometown in Kim 
Lien... Kim Lien is the name of a small fishing village located at the foot 
of Hai Van pass, surrounding Nam O beach, like mother’s arms. Kim Lien 
village is located just 1 km from 1A Highway, bordering the Vicem Hai 
Van cement factory, in Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang 
city. Although Kim Lien is a small village with a very long history, it still 
retains its wild and mysterious beauty. This place is associated with the 
traditional fishing of our forefathers, through the arduous war years. 
Perhaps that is why the image of Kim Lien fishing village has still shown 
up clearly in every story so far. Fishing was considered as the main live-
lihood of local inhabitants in Kim Lien village about ten years ago, and 
its beauty has been preserved until now. The silhouettes of the villagers, 
the voices and laughter of the women resounding from the market, the 
greetings of relatives from the alley and even the taste of the sea have 
become parts of the deep and beautiful memories of my childhood.
Coming to this village, when I asked about Hai Chau or Hai Cau, all the 
seniors knew him. Hai Chau (Uncle Hai) is the oldest child in a family 
with five brothers. Hai Chau is the name based on his birth name (Ngo 
Minh Chau) and an alias that people gave him, because of his years of 
tireless, fearless struggle with the sea. Uncle Hai’s house is located right 
next to Kim Lien beach, where at night you can hear the sound of the 
waves crashing on the shore and the sound of the fishermen pulling their 
baskets. Hai Chau was born in the Year of the Goat (1955), and is over 
sixty years old now. However, Uncle Hai still has a solid body, dark skin 

Trên ghe lúc bấy giờ lênh láng máu, khoang ghe 
nhuốm màu đỏ tươi. Hai cha con vội vã nổ ghe chạy 
về Nam Ô – nơi được cho là an toàn nhất lúc bấy 
giờ. Ông ngoại đau đớn như chết đi sống lại, máu 
chảy ướt đẫm áo con trai. Cậu Hai lúc này không 
còn thấy đâu nữa sự non nớt của một cậu con trai 
mới lớn, cậu Hai kiên cường và mạnh mẽ đưa ông 
ngoại trở về nhà. Trở về trong sự bàng hoàng của 
gia đình, ông ngoại được đưa đến bệnh viện. Vết 
thương trên ngón tay trái của ông ngoại thì có thể 
điều trị được, còn đầu đạn trên vai nghe bác sỹ lúc 
đó bảo đạn nằm quá gần so với động mạch nên 
không thể phẫu thuật lấy đạn ra. Những năm sau 
này, lúc đã có tuổi, cơ thể ông ngoại vẫn còn cảm 
thấy đau nhức vì thương tích năm đó. Vậy là ông 
ngoại đã sống với đầu đạn trên vai hơn mấy chục 
năm, cho đến lúc qua đời… Cậu Hai vừa kể vừa cau 

mày, đôi mắt ngấn lệ như chuyện vừa mới xảy ra 
hôm qua. 
Cậu Hai Châu kể, cho mãi đến năm 1972, 1973 sau 
cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, quân Mỹ dần rút 
khỏi Kim Liên thì gia đình cậu mới được trở về đoàn 
tụ tại làng. Có lẽ từ đêm hôm đẫm máu và kinh 
hoàng đó, cậu Hai Châu đã trở nên cứng cỏi hơn 
rất nhiều. Những người xung quanh cũng kể rằng 
ở làng này, đi biển mà lì lợm nhất, không sợ chết 
nhất thì chỉ có Hai Câu thôi! Và sau ngày giải phóng 
miền Nam thống nhất đất nước, Bắc Nam một nhà, 
đất nước sạch bóng quân thù thì người dân tại vùng 
ven biển như cậu Hai mới có thể yên tâm bám biển, 
yên tâm kiến thiết xây dựng đất nước. Cậu Hai đã 
dành cả một thời trai trẻ và một đời người để gắn 
bó với vùng biển này. Không ít lần gặp nạn, cũng 
không ít lần gặp bão, đi về tay trắng tay. Nhưng 

cậu Hai vẫn kiên trì bám biển, kiên trì theo cái nghề 
ông cha. Cho đến bây giờ, tuy sức khỏe không được 
như trước, thỉnh thoảng cậu vẫn đi câu, đi cào rong 
biển. Tuổi càng cao thì kinh nghiệm càng nhiều, cậu 
Hai hay cùng con cháu đánh thúng ra gành đá để 
câu cá, câu mực, truyền lại cái cảm hứng, cái đam 
mê và sự máu lửa với nghề cho con cháu. Những 
ngày tháng sau này, nhờ vào tài nguyên bao la của 
biển cả mà cuộc sống của người dân Kim Liên và 
cả Cậu Hai cũng dần được ấm no hơn, ổn định hơn. 
Ngày nay, những ngư dân ở đây không chỉ đơn giản 
là sống với những ngày tháng mưu sinh với biển 
cả, mà còn là chứng nhân cho một thời lịch sử, là 
những ký ức được sống mãi với thời gian.

Tác giả: Trà Kim Chung
Dịch: Võ Thị Thủy Tiên

There are memories that

last  forever

11 KÝ ỨC CÒN MÃI 12THERE ARE MEMORIES THAT LAST FOREVER 

MEMORIES OF THE FISHING VILLAGELÀNG CHÀI TRONG HỒI ỨC



1413 THERE ARE MEMORIES THAT LAST FOREVER THERE ARE MEMORIES THAT LAST FOREVER 

and a loud voice bearing the character of a coastal 
villager. Stepping into Hai’s small house, the first 
thing that attracts the viewer is a diverse collec-
tion of fishing rods. Mr. Hai boasted lightly that 
in the past he had a lot of fishing rods, including 
nets, boats, and baskets… but now he is becoming 
older and older. His health is no longer like it was 
when he was young. He is unable to continue with 
the fishing profession as before, so he sold some of 
his equipment. His narration is a bit witty but also 
evokes something of sadness and nostalgia. Hai’s 
stories about his years at sea are long and thrilling 
enough to be made into a movie, particularly his 
teenage years…
In the years prior to the event of the Tet Offensive 
(the general offensive and uprising to seize power 
in 1968 by the Liberation Army of South Vietnam), 
the US army stationed troops and set up many 
large posts and bases in Hue, while the puppet re-
gime’s army was checking Kim Lien village every 
day. With that situation, it was impossible to avoid 
chaos. In order to keep the family safe, Uncle Hai’s 
father, Mr. Nam Hoanh, took his wife and children 
to live in Nam O, which was his maternal house at 
that time. Nam O is another fishing village, located 
about 2km southeast of Kim Lien, along the coast 
and 1A Highway. In any period, residents have to 
struggle to earn a living. Especially for the people of 
Kim Lien village, the sea is all they have and fishing 
is their main source of income. It is clear that in the 
years when the country was still torn by foreign in-
vaders, our fishermen faced not only the harshness 
of the sea but also the cruelty of war. Uncle Hai still 
vividly remembers a night with his father fishing 
at Ma Da beach near Lang Co - Hue. He was only 
twelve years old at that time, floating at sea with 
his father. That night on the motorboat, Uncle Hai 
and his father spread their nets around midnight. 
Amidst the darkness and the immense sea, these 
two people became so small! While engrossed in 
a new catch of fish, suddenly an American mili-

tary helicopter flew in from Lang Co. At that time, 
Uncle Hai and his father felt very insecure. The 
American helicopters shone their lights directly on 
their boat. The space gradually became chaotic 
by the roar of American helicopters, as if it wanted 
to swallow them whole. The sea surface was also 
stirred wildly. Before they could react, the Ameri-
can soldiers from above opened fire on their boat. 
American soldiers fired on both sides of the boat. 
After a while, realizing that it was not the Commu-
nist army’s boat, they withdrew without regard for 
the lives of the innocent people on the boat. Uncle 
Hai’s father was hit many times by bullets. The bul-
let pierced his shoulder and left finger. Gritting the 
teeth to endure, Uncle Hai tore his shirt to tighten 
his father’s wound, and even tore his pants to seal 
the hole in the boat that was shot through. Blood 
splattered all over the boat and the cabin was 
dyed red. They hurriedly started the motorboat and 
ran to Nam O - the safest place at that time. His 
father was in excruciating pain, blood was drench-
ing Uncle Hai’s shirt. At that time, Uncle Hai’s face 
lost the immaturity of a teenage boy. Uncle Hai 
became resilient and strong when he brought his 
father back home. Later, his father was taken to the 
hospital while the whole family was in shock. The 
wound on his left finger was treatable, but the bul-
let on his shoulder was so close to the artery that 
it was impossible to have it surgically removed by 
doctors. Years later, in his old age, his body still 
ached from the injury that year. Hence, Uncle Hai’s 
father had been living with a bullet in his shoulder 
for more than a dozen years, until his death. Uncle 
Hai said that while frowning, his eyes were a little 
teary like that story just happened yesterday.
Uncle Hai said that after 1972, 1973 - after the Tet 
Offensive, when the US army gradually withdrew 
from Kim Lien - his family was able to return to the 
village and gather together. Perhaps since that 
bloody and terrifying night, Uncle Hai has become 
much tougher. People living around this place also 

say that in this village, the most stubborn seafar-
er who is not afraid of death is only Hai Cau! Af-
ter the liberation of the South and reunification of 
Vietnam, when the country was clean of enemies, 
people in coastal areas like Uncle Hai could rest 
assured that they could continue their fishing and 
contribute to the proliferation of the local as well 
as the national economy. Uncle Hai spent his youth 
and his adult life attached to this sea. Experienc-
ing many accidents, storms, going out to sea and 
returning home empty-handed, Hai still persisted 
in following his father’s profession. At present, al-
though his health is no longer as good as it used 
to be, he still sometimes goes fishing or raking 
seaweed. The older you are, the more experience 
you have. Uncle Hai often goes to the cliffs with 
his children to fish, passing on to them his inspi-
ration, passion, and enthusiasm for the profession. 
In the following years, thanks to the immense re-
sources of the sea, the lives of the people of Kim 
Lien, including Uncle Hai, gradually became more 
prosperous and stable. Nowadays, the fishermen 
here are not simply those who live by the sea, but 
are also witnesses to a historical period, holding 
memories that live forever with time.

Author : Tra Kim Chung
Translator : Vo Thi Thuy Tien
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Qua rồi những ngày tháng mưa bom bão đạn... Kim 
Liên ngày nay vẫn xinh đẹp, dịu dàng nhưng cũng 
không kém phần mạnh mẽ như những cô gái lớn 
lên ở làng chài. Vào những năm tháng khi mà Kim 
Liên còn là một ngôi làng thuần nghề biển, ngoài 
những ký ức về việc bám biển sinh nhai thì người 
dân nơi đây cũng đã từng sống trong vô vàn những 
điều đẹp đẽ mà biển cả đã mang lại. Đặc biệt là 
trong ký ức của các mẹ, các chị, những người ở nhà 
khi cha khi chồng đi bám biển lâu ngày.

Cô Yến – người con của nơi đây đã kể lại những 
ngày tháng vui vẻ ấy. Cô Yến năm nay cũng đã 
ngoài 60, kể ra thì tuổi thơ của cô cũng đã đi qua 
hơn cả mấy thập kỷ rồi, nhưng khi kể lại thì trong 
đôi mắt ấy vẫn sáng lên như câu chuyện chỉ mới 
hôm qua. Cô Yến kể lại lúc cô còn bé, tới độ mặt 
trời lặn là ba mẹ cô lại chuẩn bị đi rớ gần bờ. Ngày 
hôm đó mệ cha dẫn cô đi cùng, từ 5 giờ chiều, lúc 
mặt trời dần dần khuất chân trời thì người dân làng 
này đã lo kéo ghe, kéo thúng, lật đật với rớ với lưới 
để kịp ngày mai vừa sáng là có cá đi buôn. Năm đó 
cô chỉ đâu khoảng bảy đến tám tuổi, thân hình thì 
nhỏ nhắn mà lanh lợi lắm. Đêm đó, cùng mệ cha đi 
rớ mà cô rất háo hức. Cô kể cô đã khóc và đòi mãi 
thì mới được cho đi cùng. Nhìn thấy mọi  người kéo 
rớ, cột đèn rồi nổ ghe chạy vòng vòng mà cô chẳng 
buồn ngủ một chút nào. Mệ gửi cô lại ghe ông 
Giám - một người bà con để hai vợ chồng nổ ghe đi 

xa hơn, gặp ghe nào có cá thì mệ thu mua luôn để 
sáng ngày đi buôn. Cô kể tới đoạn này thì cười vui 
ấm áp. Lúc sang ghe ông Giám thì cô ngoan lắm, 
mấy ông cháu cùng nhau ăn hết nồi cá kình một 
cách vui vẻ. Cho đến khi ông Giám và người cháu 
trai loay hoay cột rớ, ông Giám đã dặn cô “Ngồi đó 
ăn cá thôi nghe, đừng nghịch”. Cô kể lại rằng, lúc 
nhỏ hay bị các anh trêu dưới biển có những thứ rất 
đáng sợ. Nhớ lại vậy, nhìn những đốm sáng của 
đèn rọi xuống mặt biển làm cô sợ quá. Thế là cô 
lẳng lặng úp cả chiếc thúng lên người, nằm khoanh 
tròn lại vừa y chiếc thúng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào 
không hay. Đến khi ông Giám cột rớ xong quay lại, 
chẳng nhìn thấy đứa cháu gái đâu, ông gọi “ Yến ơi 
Yến, Yến ơi Yến hỡi...” gọi mãi mà chẳng nghe tiếng 
thưa, cũng chẳng thấy bóng dáng cháu gái đâu. 
Lúc đó Ông Giám và cháu trai hốt hoảng lắm rồi, dỡ 
từng mảnh khoang ghe lên xem cô có nghịch chui 
xuống dưới trốn không. Tìm mãi, gọi mãi mà vẫn 
không có lời hồi đáp. Rồi ông nhìn xuống mặt biển 
lặng yên kia...Lúc này ông Giám khóc òa, sợ hãi, 
đập ngực tự trách lòng,... Cô bảo lúc đó ngủ ngon 
lắm, mở thúng cá chui ra thì thấy hai người nhà ông 
Giám hoang mang cô cũng không nghĩ mình vừa 
làm người ta một phen hoảng sợ. Ông Giám ôm cô 
mà vỡ òa, vừa mừng rỡ vừa khóc và nói: “Chứ hồi 
nứ mà mi có chuyện chi chắc tau cũng nhảy xuống 
biển theo mi luôn”. Khi ba mệ cô quay về, nghe ông 

Giám kể lại mà không biết nên khóc cười như thế 
nào. Mệ nạt cô một trận, rồi sau không bao giờ đưa 
cô đi biển cùng nữa. Ông Giám dỗi nhẹ, bảo hai vợ 
chồng rằng sau có đi thì dắt con theo luôn, chứ ông 
yếu tim lắm, nhà hai vợ chồng có mỗi đứa con gái 
mà có hề gì chắc ông không sống nổi! Người đi biển 
có lúc bôn ba sóng gió cũng có lúc dở khóc dở cười. 
Xong vẫn luôn đọng lại những khoảnh khắc sống 
động như mới vừa diễn ra. “Mệ o mất sớm”, nghe 
tới câu này thì mới hiểu từng phút giây bên mẹ cha 
của cô Yến với cô đẹp đẽ và trân quý biết nhường 
nào. Lớn hơn một tí, cô Yến đã biết cùng mệ đi buôn 
cá, làm mắm ruốc, phơi cá khô rồi có cả nhảy tàu 
đi buôn...
Ở Kim Liên, đàn ông thì lo chài lưới, đàn bà thì ở 
nhà đi buôn rồi chăm lo việc nhà, con cái. Mấy chục 
năm trước, lúc mà quạt máy được cho là thứ xa 
xỉ thì những buổi trưa hè nóng bức, cả làng đều 
tập trung ngủ trưa một chỗ. Dưới bãi biển lúc bấy 
giờ là hàng dừa và hàng thông xanh ngát. Có cả 
những sạp cóc bán nước ngọt, bánh kẹo, thuốc 
lá,... Sau bữa trưa, nhiều người tay xách nách kẹp 
chiếc võng hay tấm bạti rồi thẳng đường xuống 
bãi thông dưới biển. Các bà, các chị vả cả mấy 
đứa nhóc trong xóm đều tranh thủ tìm cho mình 
những gốc dừa để mắc võng nghỉ trưa. Cô Yến và 
bạn cùng trang lứa cũng không tránh khỏi sức hút 
của “khu nghỉ dưỡng” mát mẻ và đậm chất thiên 

nhiên ấy. Nhưng cô bảo, lúc đó bọn trẻ như cô xuống bãi biển 
không phải để ngủ trưa mà là để tụ tập chơi đùa. Cô cùng các 
chị làm chong chóng dừa, làm banh ném bằng dừa, ăn mía 
ghim... có lúc còn nghịch chẳng để ai ngủ. Nghỉ trưa xong, các 
bà, các mẹ lại đan lưới, gỡ lưới cho sạch để các chú, các ông đi 
biển. Những người phụ nữ ở nhà chính là “hậu phương” vững 
chắc cho những người đi xa. Các bà các mẹ lúc đấy là người 
chuẩn bị hành trang cho những “trụ cột gia đình” ngày đêm 
bám biển. Sáng đi buôn, về phơi cá khô, làm mắm, đan lưới,... 
những người phụ nữ biết bươn chải, không ngại khó ngại khổ. 
Và cô Yến cũng đã có một thời như vậy!

Trước khi bãi biển Kim Liên bị ngăn cách bởi bờ kè thì hình ảnh 
rặng dừa, hàng thông vẫn còn đó. Người dân vẫn giữ cái nếp 
mang võng xuống biển nghỉ trưa. Đến nay thì chỉ còn lại khung 
cảnh chiều chiều người dân tắm biển, một số người vẫn kéo 
thúng đi câu. Kim Liên nay đã không còn là ngôi làng thuần 
chài như trước nữa. Và hầu hết các làng chài ở Đà Nẵng như 
Nam Ô, Thọ Quang, Mân Thái ... cũng đang dần mất đi nét đẹp 
truyền thống một thời. Thế nhưng cùng với sự phát triển của 
xã hội, cuộc sống của người dân nơi đây cũng ngày càng được 
cải thiện theo chiều hướng tích cực. Và có lẽ ai trong chúng ta 
cũng mong muốn con cháu thế hệ sau có cuộc sống tốt đẹp 
hơn, yên bình và phát triển. Và đất nước ngày nay đã không 
phụ sự kỳ vọng đó. Chúng ta của hiện tại và sau này sẽ vẫn 
mãi được sống trong những hồi ức đẹp và phấn đấu, nỗ lực hết 
mình để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Tác giả : Trà Kim Chung
Dịch: Võ Thị Thủy Tiên

*Mệ : Tiếng địa phương của từ mẹ
Mi, tau : Tiếng địa phương xưng hô
Hồi nứ : hồi đó
O : Tiếng địa phương của từ cô

ký ức Kim Liên
Nối tiếp
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of Kim Lien memories
Continuation

Having gone through the cruel war days, Kim Lien 
village is still beautiful today, gentle but equally 
strong as a girl who grew up in the fishing village. 
In the past, Kim Lien used to be a pristine fishing 
village, where its local residents had led a peaceful 
life with the countless beautiful things that the sea 
brought them. Especially in the memory of mothers 
and sisters who stayed at home when their fathers 
and husbands went to the sea for a long time.

Ms. Yen - a child of Kim Lien - recounted those 
happy days. Ms. Yen is over 60 years old, which 
means that her childhood has passed for more 
than a few decades, but when she talked about it, 
her eyes still lit up as if she were telling the story of 
yesterday. Ms. Yen recounted that when she was a 
child, when the sun was about to set, her parents 
were getting ready to go fishing near the shore. 
One day, her parents took her along, from 5 pm, 
when the sun gradually disappeared behind the 
horizon. That was the time when the people of this 
village pulled their boats, pulled the baskets, and 
rushed with their nets to catch the fish in time to 
go to the market in the morning. At the time, she 
was only about seven to eight years old, her body 
was small, but she was very agile. That night, she 
was eager to go fishing with her parents. She said 
that in order to be allowed to go with them, she 
had to cry and coddle. Seeing people pull nets, 
light poles, and run boats around, she didn’t feel 
sleepy at all until her mother sent her to another 

boat of a relative, Mr. Giam. The parents did so, so 
that they could drive their boat farther; if they saw 
a boat with a lot of fish, her mother would buy from 
there and sell it in the morning. As she talked about 
this moment, a warm smile appeared on her face. 
When she moved to Mr. Giam’s boat, she was very 
obedient. They happily ate a whole pot of orca fish 
together until Mr. Giam and his nephew struggled 
to tie the net. Mr. Giam told her to sit there, eat and 
not mess around. She recounted that when she was 
younger, her brothers often teased her that there 
were scary creatures in the sea. Remembering 
that, she got afraid when she saw the lamp lights 
shining down on the sea. Hence, she quietly pulled 
the fish basket over her body, circled her body to 
fit the basket, and fell asleep without realizing it. 
When Mr. Giam finished tying the nets and turned 
around, he could not see her, he called her name 
“Yen, Yen, where are you...”. Not hearing back from 
her, Mr. Giam and his nephew panicked, unloading 
each piece of the cabin to see if she would hide 
under it. They searched and called for a long time 
but couldn’t find her, they looked down at the calm 
sea ... At that moment, Mr. Giam cried; scared, he 
beat his chest and blamed himself... Ms. Yen on 
the other hand was sleeping deeply, but when she 
opened the fish basket, she saw that Mr. Giam and 
his nephew were bewildered. Mr. Giam hugged 
her and burst into tears, happy and relieved. He 
said: “If something happened to you at that time, 
I would have jumped into the sea with you”. When 
her father and mother returned and listened to the 
story, they did not know whether to cry or laugh. 
Her mom scolded her, and then never took her 
to the sea again. Mr. Giam was a little angry and 
told her parents: “Next time when you go, please 
take her with you, I was scared. Your family only 
has a daughter, if she has any trouble, I will jump 
into the sea for real!” Seafarers sometimes have 
to go through a lot of hardships, sometimes they 
encounter funny situations. In their mind, some 

of these moments are captured so vividly, as if 
they just happened. Ms. Yen added, “My mother 
passed away early”. When I heard this sentence, 
I understood how beautiful and precious every 
moment with her parents was for her. When Ms. 
Yen was a little older, she went to trade fish, make 
fish sauce, dry fish, and even trade on ships with 
her mother…
In Kim Lien, men are in charge of fishing, women 
stay at home to take care of the business, children, 
and housework. Decades ago, when fans were 
considered a luxury, on hot summer afternoons, 
the whole village gathered to take a nap in one 
place. At that time, the beach was full with rows 
of green coconuts and pine trees and even stalls 
selling soft drinks, sweets, cigarettes... Every day, 
after lunch, Ms. Yen looked out of the gate, and 
saw the familiar scene of people hurriedly carrying 
a hammock or cloth carpet, and going straight 
down to the pine beach. Young and old women 
and children were all trying to find themselves 
coconut trees to hang in a hammock to take a 
nap. She and her peers were also attracted by the 
charm of that cool and natural “resort”. However, 
she said, children like her went to the beach not to 
take a nap, but to gather and play. She and other 
girls made coconut pinwheels, made balls with 
coconuts, ate sugar cane pins, and sometimes 
played around loudly so no one could sleep. After 
lunch break, the women continued to weave nets, 
and remove trash from the nets so that the men 
could go fishing again. The women at home are 
taking care of the “logistics” for those going away. 
They carry all the needed equipment little by little 
for the men to go to the sea. In the morning, they 
went to trade, dried fish, made fish sauce, knitted 
nets... They are women who live a hard life but are 
not afraid of hardships. And Miss Yen also had such 
a time!

Before Kim Lien beach was separated by an 

embankment, the image of coconut trees and pine 
trees was still present. People still keep the habit of 
bringing hammocks to the beach for lunch. Today, 
the only thing that remains the same is the scene 
of people bathing in the afternoon and some 
others dragging fish nets. But Kim Lien is no longer 
a pristine fishing village as before. And most of the 
old traditional fishing villages in Da Nang such as 
Nam O or Tho Quang are gradually fading away. 
But along with the development of society, the 
lives of the people here are gradually moving in a 
more positive direction. This is true especially for 
the young generation, which has more choices for 
their lives. They can have a higher income and live 
more comfortably. Everyone has a wish for their 
next generation to live better, less difficult and 
arduous lives. Yet, the country’s development has 
not lived up to their expectations. We of the present 
and we of the future carry the responsibility to keep 
these memories alive.

Author : Tra Kim Chung
Translator : Vo Thi Thuy Tien
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Ngày nay, nếu ai muốn tìm về với sự hoang sơ của 
biển cả và sự nồng hậu của con người thì một lần 
hãy về với Tam Quang, Tam Hải – huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam. Tam Hải là một xã đảo nhỏ nằm 
ở phía bờ Đông Nam của huyện Núi Thành, ba mặt 
giáp biển và một mặt giáp sông. Tam Hải được ví 
như “hòn ngọc quý” của tỉnh Quảng Nam cả về 
giá trị văn hóa xã hội và du lịch. Kết nối xã đảo Tam 
Hải với đất liền chính là xã Tam Quang. Tam Quang 
nổi tiếng với những bãi biển có bờ cát vàng trải dài 
như bãi Rạng, bãi Tình… Hai xã ngăn cách bởi dòng 
chảy của con sông Trường Giang và được gắn kết 
với nhau bởi bến phà Tam Hải còn mang đậm nét 
quê hương. Sự gần gũi về địa lý cũng như văn hóa 
và lối sống lâu đời đã tạo nên sự gắn bó và thân 
thương giữa hai xã vùng biển. Cả hai nơi này vẫn 
còn khoác lên mình vẻ đẹp thuần túy, mộc mạc 
của biển cả và nghề biển chính được người dân nơi 
đây tiếp nối từ đời này sang đời khác.

Vào độ tháng mười một, mười hai, biển động mạnh, 
đa số các tàu đã neo đậu ở bến cảng, nghỉ ngơi sau 
những ngày làm việc hối hả. Nhưng cảng cá Tam 
Quang thì vẫn luôn tấp nập những tàu cá nhỏ đánh 
bắt gần bờ. Từ Tam Quang ngồi phà ghé qua xã đảo 
Tam Hải chưa đến mười phút. Vào thời điểm này, 
ta thường bắt gặp hình ảnh các chị, các mẹ đi cào 
mứt – rong  biển. Hình ảnh mọi người tỉ mỉ thủ công 
và lom khom trên gành đá để se từng cọng mứt 
thật sự rất lôi cuốn người từ phương khác đến. Lẫn 
trong số những người phụ nữ đang miệt mài ấy có 
bóng dáng một người đàn ông trung niên, giọng 
nói ấm áp lâu lâu lại vang lên hỏi thăm mọi người. 
Chú Tâm – một người đã gắn bó với nghề biển mấy 
chục năm, nay đã “ nghỉ hưu” chỉ đánh bắt gần bờ 
và cùng vợ làm mứt khi tới mùa. Say sưa se mứt, 
chú Tâm cũng khéo léo không kém gì các chị, các 
cô. Ngày hôm đó, người “yêu biển” đã kể rằng...
Chú Tâm là người Tam Quang chính gốc, nhà ở bên 
kia bến phà. Chú tuổi Tân Sửu – năm 1961, năm 
nay cũng đã ngoài sáu mươi, con cái đã lớn và đều 
có khoảng trời riêng của mình. Sắc vóc và sự khỏe 

khoắn của chú Tâm thì rõ là hơn hẳn so với những 
người ở cùng độ tuổi. Theo vợ chồng cô chú loanh 
quanh qua những con hẻm nhỏ, về với ngôi nhà ấm 
áp sát mép sông của hai “vợ chồng son”, từ sân 
nhà nhìn ra cũng đã thấy được rất nhiều tàu thuyền 
chen chúc neo đậu ven sông. Sau khi tắm rửa, cạo 
râu và mặc vào chiếc áo sơ mi, nom chú thật chỉn 
chu. Chú đã theo nghề biển từ thời niên thiếu cho 
đến tận bây giờ, chú là người tiếp nối sự nghiệp 
của cha ông quê mình. Chú kể rằng gia đình chú từ 
nhiều đời đã theo nghề biển, và tình yêu biển của 
chú mãi cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Vài năm 
về trước, cơ ngơi của chú Tâm là một chiếc thuyền 
lớn với trang thiết bị khá tiên tiến, hiện đại. Chú đi 
đánh bắt mực xa bờ là chủ yếu. Trong đôi mắt ánh 
lên đầy niềm tự hào của chú, chú kể: “Mỗi lần đi 
mực là mình phải bỏ ra bạc tỷ để đi, mà đi là đi hơn 
nửa tháng đến vài tháng mới về. Mỗi lần tàu chú đi 
là nuôi cả hơn năm chục người trên tàu hết vài con 
trăng”. Thường thường tàu nhà chú sẽ đi từ sau 
rằm, mồng một cho đến mãi trước khi trăng tròn lại 
thì mới trở về. Trừ chi phí ra thì mỗi chuyến đi mực 
như vậy cũng đủ để gia đình trang trải một năm. 
Mấy mươi năm bám biển của chú trải qua phong ba 
bão táp cũng bao nhiêu là kể. Những lần đi xa bờ, 
nhận được tin báo bão, chú nói không phải ai nghe 
tin bão cũng xử lý kịp thời được. Nếu tàu gần bờ thì 
kịp quay về, còn tàu mình mà xa bờ quá thì phải 
chạy sang hướng khác tránh bão, đợi ngày bão tan 
rồi mới tiếp tục đánh bắt. Thậm chí có những lần 
chú cũng thử đánh cược với ông trời, chú ở lại tiếp 
tục đánh bắt rồi gồng mình vượt qua cơn bão... Nếu 
tàu phải quay về khi chưa thu hoạch được nhiều thì 
chỉ có nước lỗ to, có khi là mất trắng. Chú Tâm nói: 
“Vậy nên người ta mới gọi biển là “biển giả” chứ 
không phải biển thật đấy con”. Từ “biển giả” ở đây 
được người dân ví von như biển không phải là thật, 

thất thường, nhiều lúc đang sóng yên biển lặng lại 
nổi mưa gió ầm trời. Chú còn nói: “Biển mà thật thì 
người ta ai cũng đi làm biển rồi con”.
Những năm trước, khi tài nguyên còn nhiều, những 
tàu ngư như nhà chú Tâm chỉ cần đi khoảng một 
trăm hải lý là đã có thể tiến hành đánh bắt. Nhưng 
những năm gần đây, tàu thuyền ta phải đi xa hơn 
trăm hải lý thì mới đánh bắt được. Hơn thế nữa, ngư 
dân phải trang bị thiết bị tiên tiến để phục vụ cho 
công việc. Chú Tâm cặn kẽ giải thích, ví dụ ngày 
xưa chú dùng đèn nhỏ để chong cá, chong mực, thì 
càng ngày cá mực dưới biển nó quen với công suất 
ánh đèn đó rồi. Nếu giữ mãi đèn như vậy thì khó mà 
bắt được cá, tàu thuyền bây giờ buộc phải trang 
bị những loại đèn mới, công suất lớn hơn…Nhưng 
cũng nhờ sự hiện đại của công nghệ mà ngư dân 
ta mới có thể nắm bắt thông tin thời tiết nhanh và 
chính xác hơn. Và cũng nhờ sự bảo vệ, hỗ trợ của 
Cảnh sát biển nước nhà mà bao lần ngư dân ta 
được thoát nạn. Mỗi khi tàu gặp trắc trở trên biển, 
ngư dân sẽ gọi về máy lớn để thông báo tình hình 
để các đồng chí Cảnh sát biển Việt Nam tìm ra tọa 
độ và hỗ trợ nhanh nhất có thể…

Trải qua mấy chục năm bám biển, trong đôi mắt 
của người đàn ông này ánh lên đầy sự tự hào và 
chất chứa cả sự tiếc nuối. Vì “yêu biển” mà gần 
như cả một đời gắn bó, vì “yêu biển” mà khi sức đã 
già tuổi đã cao mà vẫn không chịu xa biển. Ngày 
ngày chú và những người con của biển như chú 
vẫn tha thiết với biển cả, với lưới với ghe…  Chú có 
một niềm hy vọng lớn, chú gửi gắm vào các cháu ở 
nhà đang còn theo cái nghề của gia đình. Có được 
sự truyền đạt cũng như là sự ủng hộ của thế hệ đi 
trước như chú Tâm, thế hệ ngư dân trẻ ở đây như 
được tiếp thêm năng lượng. Giữ mãi ngọn lửa nhiệt 
huyết này, giữ mãi tình yêu với biển khơi thì có năm, 
mười hay vài chục năm sau, dù cho khó khăn đến 
mấy thì nghề biển truyền thống của ông cha sẽ vẫn 
còn được tiếp nối …

Tác giả : Trà Kim Chung
Dịch : Võ Thị Thủy Tiên

Nghe người yêu biển

19 20NGƯỜI YÊU BIỂN KỂ CHUYỆN NGƯỜI YÊU BIỂN KỂ CHUYỆN

LÀNG CHÀI TRONG HỒI ỨCLÀNG CHÀI TRONG HỒI ỨC

kể chuyện



to Sea lover’s stories
Listening
Nowadays, if someone wants to be immersed in the 
wildness of the sea and the warmth of people, they 
should come once to Tam Quang, Tam Hai - Nui 
Thanh district, Quang Nam province. Tam Hai is a 
small island commune located in the southeast of 
Nui Thanh district, bordering the sea on three sides 
and the river on the other side. Tam Hai is likened 
to the “precious pearl” of Quang Nam province 
both in terms of socio-cultural values   and tourism. 
Connecting the Tam Hai island commune to the 
mainland is Tam Quang commune. Tam Quang 
is famous for its long stretches of golden sandy 
beaches such as Rang beach and Tinh beach. The 
two communes are separated by the Truong Giang 
river and linked together by the Tam Hai ferry, which 
still has bold homeland features. The geographical 
proximity as well as the long-standing culture 
and lifestyle has created closeness and affection 
between the two coastal communes. Both places 
still have the pure, rustic beauty of the sea and 
the marine profession is continued here from 
generation to generation.

Around November and December, the sea was 
rough, and most of the ships were anchored in the 
harbor, resting after busy working days. However, 
the Tam Quang fishing port is always crowded 
with small fishing boats catching fish near the 
shore. From Tam Quang to the Tam Hai island 
commune, it takes less than ten minutes by ferry. 
At this time, we will often see images of sisters 
and mothers raking seaweed jam. The scenes 

of people meticulously hand-picking each jam 
and crouching on the cliffs is really attractive to 
visitors. Among the women who were working 
hard, there was a middle-aged man with a warm 
voice, occasionally asking and chatting with them. 
Mr. Tam has been in the seafaring profession for 
decades, but is now “retired” and only fishes near 
the shore or makes jam with his wife when the 
season comes. Paying attention to making jam, he 
is skillful and not inferior to other women. That day, 
Mr. Tam - a “sea lover” - recounted his love for the 
sea.
Mr. Tam is an original Tam Quang resident, living on 
the other side of the ferry. He was born in the year 
of the Ox – in 1961 – meaning he is just over sixty. 
“My children are all grown up and have their own 
lives.” However, Mr. Tam’s physique and health are 
far superior that those of the same age. We follow 
him and his wife around through the small alleys, 
back to the cozy house near the riverside of the 
“newlyweds”. Looking out from the yard, many 
boats can be seen crammed together moored. After 
bathing, shaving, and putting on a shirt, he looked 
very neat. He has been a fisherman since he was a 
teenager; one of the few who continue the career 
of their ancestors right in their hometown. He told 
me that his family had been in the fishing industry 
for many generations, and his love for the sea is 
still intact to this day. A few years ago, Mr. Tam’s 
property was a large boat with quite advanced and 
modern equipment. He mainly went to catch squid 
far from the shore. While his eyes were full of pride, 

he said: “Every time I went fishing on my large boat, 
I had to spend billions of dong, but it took me more 
than half a month to a few months to return. Every 
time my ship went out to sea, I had to feed more 
than fifty people for a few months.” Usually, his 
ship would set sail after the full moon every month 
or on the first day of the month according to the 
lunar calendar, and he did not come back until the 
next full moon. Subtracting the preparation costs, 
each such squid-fishing trip has brought a profit 
just enough for his family to live on for a year. After 
decades of persistently clinging to the marine 
profession, he also has experienced countless ups 
and downs in life. Once, when he went far from the 
shore, he received a storm warning. He said that not 
everyone who heard the news of the storm could 
handle it in time. If the ship is close to shore, it can 
still return in time. If it is too far from shore, it must 
immediately steer to another direction to avoid 
the storm, and wait until the storm is over before 
continuing to fish. There were even times when he 
tried to bet with God, he stayed and continued to 
fish, fighting the storm... If the ship had to return 
without much harvest, he would lose much or even 
all of his capital. Mr. Tam said: “That’s why people 
call the sea ‘fake sea’, not the real one.” The word 
“fake sea” is likened by the people here because of 
its capriciousness, as if it were not real. Sometimes 
when the sea is calm, it suddenly becomes violent. 
He also said: “If the sea was safe, everyone would 
go to work in the sea”.
Years ago, when resources were abundant, fishing 

boats like Mr. Tam’s only needed to go about a 
hundred nautical miles to be able to fish. But in 
recent years, many boats have to go farther than 
that. Moreover, fishermen must be equipped with 
advanced equipment to serve their work. Mr. Tam 
carefully explained that, for example, in the past 
he used small lights to attract the fish and squids, 
but the fish got more and more used to that light 
intensity. If he kept using those lights, it would be 
difficult to catch fish. Fishermen are now forced 
to equip their boats with new types of lights with 
greater capacity. But thanks to the advancement 
of technology, fishermen can get weather 
information faster and more accurately. And also 
thanks to the protection and support of the Coast 
Guard, many times our fishermen escaped danger. 
Whenever a ship encounters problems at sea, 
fishermen will call back to inform the situation 
so that the Vietnam Coast Guard can find the 
coordinates and provide support as quickly as 
possible.

After decades of fishing, this man’s eyes still shine 
with pride but contain also a little regret. Because 
of his “love for the sea”, he spent almost his whole 
life attached to the sea. Because of his “love of 
the sea”, even when he is old and weak, he still 
refuses to leave the sea. Day by day, he and the 
children of the sea like him are still passionate 
about the sea, the net and the boat... He has a 
great hope and he entrusts it to the youth at home 
who are still following the family’s profession. 
Having the wisdom as well as the support and 
teachings of the previous generation like Mr. Tam, 
the young generation of fishermen here seems to 
be energized to keep the fire of enthusiasm and the 
love for the sea. Whether five, ten or more decades 
pass, no matter how difficult it is, the traditional 
sea craft of our ancestors will still be continued…

Author : Tra Kim Chung
Translator : Vo Thi Thuy Tien
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Chúng tôi biết đến chị Huỳnh Thị Lệ Hiền (2) vào 
một ngày mưa lạnh giá tại Quy Nhơn. Chị là một 
người con tài năng ở Bình Định – người đã dành 
toàn bộ số tiền đấu giá tranh tại Mỹ để gây quỹ học 
bổng cho quê hương và giúp đỡ bà con gặp khó 
khăn trong cuộc sống. Khách mua tranh của chị đa 
số là những đứa con xa quê, tình cảm đó chính là 
điều thôi thúc người họa sĩ trẻ lưu giữ lại kí ức xưa 
về làng chài Nhơn Lý, về tuổi thơ dữ dội ngày ấy 
qua những nét vẽ của mình.   

Là người con gốc làng chài Nhơn Lý, nơi được mệnh 
danh là “thị trấn cổ của Bình Định”. Bán đảo này 
là nơi ngư dân định cư từ rất lâu đời và nghề đánh 
bắt là nghề mưu sinh chính của người dân nơi đây. 
Làng chài Nhơn Lý mang trong mình một nét đẹp 
rất riêng, những mái nhà  được xây dựng khá lâu 
đời và các con đường nhỏ ngoằn ngoèo, quanh co, 
uốn lượn lên xuống độc đáo. Với bãi cát trải dài vô 
tận và phương tiện ra khơi chủ yếu là ghe thì “Rẫu” 
chính là niềm vui bất tận nhất đã hiện diện trong 
tuổi thơ của chị. Ngược dòng ký ức, chị dẫn chúng 
tôi về khoảng không gian xưa và “Rẫu” dường như 
hiện rõ mồn một qua từng lời kể và nét vẽ của chị. 
“Cảm xúc lúc ấy giống như chị em Liên trong tác 
phẩm “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam vậy. Rẫu cá 
như một luồng gió mới, một tia hy vọng về ngày 
mai quê hương sẽ phát triển hơn, sẽ hiện đại hơn, 
vì lúc đó Nhơn Lý còn thiếu thốn nhiều” – Chị kể. 
“Rẫu cá” là tên gọi của người dân làng biển Nhơn 

Lý đặt cho những người buôn cá. Là nghề gắn bó 
với ngư dân như cá với nước, như thuyền với biển 
và hơn nữa là cả một vùng trời ký ức của tụi trẻ con 
làng biển thế hệ 8x như chị Hiền. Không ai biết chú 
(chở rẫu cá) từ đâu đến, cũng chẳng ai biết chú 
tên gì, thứ in đậm trong tâm trí chị ngày ấy chỉ là 
người đàn ông dáng người mảnh mai, có nét khắc 
khổ, nom thương đến lạ. Ở cái thời mà bóng đèn là 
thứ xa xỉ thì rẫu cá là điều thu hút lũ trẻ con hơn bất 
cứ thứ gì khác.
Lứa trẻ ngày nay có lẽ sẽ không bao giờ cảm nhận 
được sự mê hoặc của rẫu như ngày ấy. Cứ độ gần 
sáng sớm hoặc khoảng 3-4 giờ chiều, những chiếc 
xe máy được độ lại (như xe cub, xe 67, xe 79) của 
các chú chở rẫu đứng chờ ghe ở bến cảng để thu 
mua cá. Những mớ cá tươi được chú lựa chọn thật 
kỹ rồi chất lần lượt lên con ngựa chiến của mình. 
Nghề bám biển, biển no thì cá nhiều, chú lại để 
dành ra một khoản nuôi con ăn học và nuôi sống 
gia đình. Và dường như vào cái mùa biển lặng, 
không bão gió, rẫu lại xuất hiện nhiều hơn! Chiếc 
xe cũ kĩ nổ từng tiếng lớn, chở đầy cá, thêm cả 
mấy con dao đặng mần (làm) sẵn cá cho mấy cô. 
“Rẫu nồng nặc mùi cá” – thứ mùi đặc trưng của 
biển mà bất cứ ai làm nghề này đều có. Vào những 
năm tháng ấy, không có đồng hồ nên đám trẻ con 
như chị cứ chạy ra rồi chạy vào như sợ lỡ mất điều 
quý giá nhất trong ngày, không những vậy còn chia 
nhau chạy ra canh chừng nữa. 
Và khi tiếng xe đặc trưng xuất hiện thì đám trẻ 
mừng quíu cả lên, chạy hẳn ra ngoài đường reo hò, 
đứa thì vọt lẹ về nhà hét lớn “Má ơi, má, rẫu cá kìa 
má ơi”. Thời đấy nào có mấy con đường bê tông lớn 
như bây giờ, sống ở gần biển nên đường chủ yếu 
được làm từ là cát và đá. Chiếc xe rẫu cá của chú 
thường xuyên bị lún và chỉ chờ có thế lũ trẻ hùng 
hồn khí thế chạy ra đẩy phụ xe cho chú. Chẳng biết 
cần bao nhiêu lực, lũ trẻ cứ thế cắm đầu cắm cổ 
đẩy, mỗi đứa một tay ì ạch đẩy. Sự nhiệt tình của 
đám trẻ con khiến chú bật cười thay cho lời cảm ơn 
chân thành nhất. Chiếc xe tiếp tục hành trình, mấy 

đứa trẻ lại lon ton chạy theo. Đứa lớn chạy kịp nắm 
lấy góc xe vẫy vẫy, mấy đứa nhỏ chạy chậm hơn 
chạy sao mất luôn cả dép rồi ngã lăn ra đất, người 
lấm lem toàn cát. Cả bọn nhìn nhau nhe hàm răng 
trắng phau ra cười sảng khoái, còn chú thì cứ ngoái 
lại nhìn “Né ra con, coi chừng xôm trúng”. Thuở ấy, 
được chạm vào xe đã là điều khiến tụi nhỏ sướng 
rơn rồi có ai để ý gì tới nguy hiểm hay mệt mỏi nữa 
đâu. Và cho tới khi chiếc xe chạy khuất khỏi tầm 
mắt thì lũ trẻ sẽ rủ nhau ra biển tắm mát rồi về. Đứa 
nào đứa nấy làn da ngăm đen mà khoẻ khoắn, lại 
tưởng như ngửi được cả vị mằn mặn của biển trên 
mái tóc. Sống ở biển chính là vậy đó! Ngày nay, khi 
cuộc sống ngày càng phát triển, những con đường 
được quy hoạch tốt hơn và việc di chuyển thuận lợi 
hơn thì hình ảnh chiếc xe rẫu ngày nào và sự ngóng 
chờ của bọn trẻ cũng dần biến mất. 

Đối với lũ trẻ Nhơn Lý ngày ấy, rẫu dường như là 
một tia sáng, là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Ngay 
nay và cả mai sau, Nhơn Lý sẽ đẹp lên, sẽ đổi mới 

của Rẫu (1)

Tuổi thơ
từng ngày. Ai rồi cũng sẽ có chiếc xe máy xịn 
hơn chú rẫu, cái ống bô  không còn ồn ào và 
nhả khói đen kịt nữa. Nhưng rồi có những điều 
- như rẫu và những đứa trẻ mong chờ sự xuất 
hiện của rẫu - sẽ chỉ còn lại trong ký ức.

Tác giả : Văn Thanh Hạ, Hoàng Vân Anh
Dịch : Hoàng Vân Anh

*Rẫu : là tiếng địa phương của người dân Bình Định, có 
nghĩa là “rỗi”,chỉ những người buôn cá 
Chị Huỳnh Thị Lệ Hiền sinh năm 1983, là giáo viên 
Năm 2005- 2013( dạy tại Phù Mỹ- Bình Định )
Năm 2013- 2016 (dạy tại Sài Gòn)
Năm 2016 về quê Nhơn Lý mở Mầm non Tư thục Hải  u và 
quản lý trường đến nay.
Ngoài ra chị còn có nghề tay trái làm tour guide và song 
song đó thì rất đam mê hội hoạ và là hoạ sĩ vẽ tranh theo 
đơn đặt hàng trong và ngoài nước.
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childhood
We met Ms. Huynh Thi Le Hien (2) on a rainy 
and cold day in Quy Nhon city. She is a talent of 
the Binh Dinh province who has devoted all of 
the money gained from auctioning paintings in 
America to establish a scholarship for the brilliant 
youth in her hometown and support those who 
suffer from poverty or difficulties. Most of her 
customers are expatriates who live far away from 
their hometowns. This has urged her to try to keep 
the precious memory of her childhood in Nhon Ly 
fishing village through her paintings.

Nhon Ly fishing village is known as an ancient 
town in the Binh Dinh province. This peninsula has 
been home to many fishermen for generations. 
Nhon Ly has its own unique beauty with ancient 
houses, tortuous roads, and stunning beaches. 
During her childhood, “Rẫu” (fish merchandisers) 
were something very special and impressive. 
As such, she tried to convey the image of “Rẫu” 
clearly in her paintings. She told me that if I had 
a chance to read “Two children” by Thach Lam, I 
would understand her feeling since it was similar 
to Lien and her sibling in the story. Likewise, “Rẫu” 
was considered a hope for a more modern, more 
developed future because Nhon Ly was too poor 
at that time. “Rẫu” was a name that fishermen in 
Nhon Ly village gave to fish merchandisers. Fish 
merchandisers had a very close connection with 
fishermen in this village, and their image made 
a very deep impression on children born in the 

1980s like Ms. Hien. Nobody knew where these fish 
merchandisers came from nor what their names 
were. The only thing remaining in these children’s 
minds was the images of the fish merchandisers 
delivering fish on their motorbikes.
Today’s youth may never experience such a 
passionate feeling for fish merchandisers as the 
previous generation. In the early morning or late 
afternoon, these fish merchandisers with their 
motorbikes (brand 67, 79) were waiting for boats 
at the port to purchase fish. They carefully chose 
fish to pick up the freshest and load it on their 
motorbikes. They spent the income from selling 
fish to support their children to study and their 
families. It seemed that on sunny days, “Rẫu” 
appeared more frequently at the port. They carried 
knives to prepare and clean the fish for buyers. 
“Rẫu” had the particular and unique smell that 
everyone involved in this type of job developed 
eventually. At that time, children often ran for 
the fish merchandisers, regardless of the time of 
the day, because they were afraid of missing that 
moment.
Then, the very distinctive sound from their 
motorbikes could be heard, and the fish 
merchandisers appeared; the children would feel 
so happy that yell, “Mommy, rẫu are coming!” 
Roads in the villages used to be laid with sand 
and rocks, which often made it very difficult for 
rẫu to go through without the assistance of the 
children pushing their motorbikes. The children’s 

enthusiasm made fish merchandisers so happy 
and appreciative and they greeted the children 
with sincere smiles. The children would follow their 
motorbikes until they were gone. Then, the children 
would go to the beach for a swim. All of them 
looked very tanned and strong, just like a symbol 
of the fishing villagers. Nowadays, life has become 
developed, and roads have been planned better. 
Although this enables fish merchandisers to be 
more convenient transporting fish, the habit of 
children excitedly waiting for them has gradually 
disappeared.

To the children of Nhon Ly in those days, rẫu 
were bringing light and happiness to their lives. 
Nowadays, Nhon Ly has become a more beautiful 
and modern village. There will no longer be old 
motorbikes of rẫu on the roads, nor will there be 
children here waiting for them.

Author : Van Thanh Ha, Hoang Van Anh
Translator: Hoang Van Anh

Note:
Rau: language of local people in Binh Dinh, referring to 
fish traders.
Huynh Thi Le Hien - a teacher, born in 1983
2005 - 2013: Teaching in Binh Dinh
2013 - 2016: Teaching in Saigon
2016: Returning to her hometown of Nhon Ly and 
establishing a private preschool
She is also a tour guide and has a great passion for art

Rau’s 
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và những điều còn mãi
“Ngắm nhìn Đà Nẵng chiều nay

Sơn Trà nắng chiếu, Chân Mây sóng gào
Mỹ Khê êm ả xuyến xao

Tiếng chuông Linh Ứng làm nao lòng người...”
(Trích Đà Nẵng xanh – Trần Phong)

Đà Nẵng, thành phố đã chiếm trọn cảm tình của 
đa số khách tham quan khi ghé thăm nơi đây dù 
chỉ là một lần. Có phải chăng Đà Nẵng được ưu ái 
khi nơi đây có đa dạng các đặc điểm địa lý từ sông 
đến biển đến núi và cả tấm lòng hồn hậu của người 
dân nơi đây. 

Nhắc đến biển Đà Nẵng, ta khó lòng bỏ qua khung 
cảnh những sớm mai, khi bình minh còn lấp ló 
chưa nhô lên khỏi mặt nước im lìm, những chiếc 
thúng, chiếc thuyền con đang vươn mình, vùng vẫy 
giữa biển xanh và đất trời. Để được chiêm ngưỡng 
khung cảnh yên bình này, chúng tôi đã tìm đến 
vùng đất với hơn 700 năm lịch sử và gắn với nghề 
chài lưới ở Đà Nẵng – Nam Ô.
“Nam Ô” – danh từ đã dường như ngày càng thân 
thuộc với những người con Đà Nẵng nói riêng và 
du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này 
nói chung. 
Đến với mảnh đất và những con người chân chất 
vẫn luôn giữ trong mình tình yêu dạt dào với làng 
biển này, ta sẽ khó lòng quên được sự nhiệt thành, 
tình yêu qua ánh mắt của những con người nơi đây. 
Nam Ô – từ đâu mà lại có cái tên mộc mạc này? 
Trên con đường đi tìm lời đáp vào một ngày cận 

Tết, chúng tôi lang thang mãi cho đến khi ánh mặt 
trời đang dần khuất xuống chân trời, chỉ còn lại làn 
khói chiều và ánh hồng tía nơi chân trời. Và rồi, một 
cơ duyên cho chúng tôi gặp được bác Dùng – người 
được mệnh danh là “kho sử sống” của làng Nam Ô, 
ngồi nghe bác kể, chúng tôi như được ngược dòng 
ký ức, tìm về những ngày xưa cũ của vùng đất này.
Lý giải về cái tên Nam Ô, bác chia sẻ “Ngày trước, 
vùng đất này là của Vương quốc Champa. Về sau 
vua Champa dâng châu Ô và Châu Lý cho Đại Việt 
ta làm sính lễ để hỏi cưới Công chúa Huyền Trân 
nên nơi đây được coi là cửa ngõ phía Nam của Đại 
Việt, hay còn gọi là Nam Ổ. Tuy nhiên cũng có tích 
cho rằng ngày trước tại vùng đất này vốn có rất 
nhiều hoa, người dân hay gọi là Hoa Ổ, nhưng vì kỵ 
húy nên đổi thành Nam Ổ. Mãi cho đến khi người 
Pháp đặt chân đến mảnh đất xinh đẹp này, vì phát 
âm tên gọi không dấu nên đọc trại thành Nam Ô và 
tên gọi Nam Ô cũng bắt đầu từ đây...”
Nghề chài lưới đã gắn với làng từ rất rất lâu, từ khi 
lập làng đến nay, vào khoảng năm 1306 – 1308,  
tính đến nay ngót nghét cũng hơn 700 năm. Vùng 
đất này có thể được xem như là nơi tiếp biến văn 
hóa giữa người Chăm và người Việt trong quá trình 
Nam tiến. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn 
luôn giữ được nét bình dị, ngày trôi qua tháng trôi 
qua và mãi đến tận bây giờ vẫn cứ là như thế. Khi 
bình minh còn chưa kịp ló dạng, bà con đã sẵn 
sàng để lên thúng, lên thuyền bắt đầu chuyến 
hành trình ra khơi. Một ngày của làng chài và người 

dân nơi đây bắt đầu từ rất sớm và khi chúng ta - 
những người con thành thị chuẩn bị lao vào cuộc 
vật lộn với tắc đường, với công việc thì những chiếc 
thuyền thúng, những thuyền cá đã kịp cập bến. 
Từ đây, cá tôm được đưa đi khắp các ngõ ngách 
thành phố, bữa cơm của nhiều nhà lại thêm đủ đầy 
và mang hương vị đặc trưng của biển cả quê nhà. 
Ngoài chài lưới, cá tôm khi đánh bắt về người dân 
Nam Ô cũng chế biến thành những món quà đặc 
sản làm quà cho du khách, bạn hữu gần xa như 
nước mắm Nam Ô, mắm ruốc, cá khô, mực khô... 
Nói về những giai thoại gắn liền với vùng đất này, 
bác Dùng kể cho chúng tôi nghe về trận giải cứu 
Huyền Trân Công chúa vang danh một thời. Vị 
tướng nhà Trần anh dũng liều mình cứu Công chúa 
và đoàn tùy tùng năm đó được coi như vị tiền hiền 
của làng, người có công mở cõi nên vùng đất Nam 
Ô như bây giờ. Năm đó, sau khi Vua Chế Mân băng 
hà vì bạo bệnh, để cứu công chúa Huyền Trân khỏi 
tục “tuẫn táng”, Vua Trần Anh Tông đã phái quan 
Nhập Nội Hành khiển Thượng thư Tả Bộc xạ Trần 
Khắc Chung và An Phủ sứ Đặng Văn cùng đoàn 
tùy tùng mượn cớ sang viếng tang nhằm giải cứu 
Công chúa về nước. Trên đường ngược phương Bắc 
đưa Công chúa về nước, đến địa phận làng Nam Ô, 
đoàn quân nán lại đây ít lâu nhằm tìm cách vượt 
“Hải Vân Quan”. Tại đây, đoàn quân được dân làng 
che chở và tiếp đón. Khi quân Chiêm biết tin đã 
tìm theo đến đây bao vây tứ phía, dân làng cùng 
đoàn quân của võ tường Trần Khắc Chung chống 
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trả quyết liệt. Viên tùy tướng của Trần Khắc Chung nhận lệnh 
liều chết đánh chặn hậu để Trần Khắc Chung đưa Huyền Trân 
Công chúa cùng thoát ra biển. Viên tùy tướng được nhắc đến 
ở trên chính là vị Tiền hiền Triệu Cơ của làng. Sau khi ông 
hy sinh, dân làng lập Mộ Tiền hiền trong khuôn viên Miếu cổ 
nhằm ghi nhớ công ơn của vị tướng lĩnh năm nào.
Chia sẻ với chúng tôi về nét văn hóa đặc trưng của làng, bác 
Dùng kể, mỗi năm, cứ đến độ xuân về là ở làng lại rộn ràng 
chuẩn bị cho nhiều hoạt động Lễ hội khác nhau. Trong đó 
phải kể đến Lễ cúng – tế các Cô hồn Chiến sĩ đã hy sinh bảo 
vệ Huyền Trân Công chúa trong trận đánh năm nào với điểm 
nổi bật là Lễ Trống Ôn. Lễ hội lớn tiếp theo ở làng là Lễ hội 
Cầu ngư (Ông Xanh) vào ngày rằm tháng Hai âm lịch hằng 
năm. Lễ hội này được tổ chức với ước mong cho biển êm, gió 
lặng, mong cầu cho ngư dân đánh bắt được nhiều tôm cá và 
bình an trở về sau những chuyến đi. Đây được coi như là nghi 
lễ chính của làng hằng năm vào dịp Tết đến Xuân về. Ngoài 
ra, làng Nam Ô còn có rất nhiều lễ hội khác như Lễ Vía bà Liễu 
Hạnh (20/02 âm lịch), Lễ tế Bà Thuận Hóa (24/02 âm lịch), 
ngày Giỗ Ông (Tế Ông Tử - Rằm tháng Tư), Lễ tế Tiền hiền – 
Triệu Cơ (25/06 âm lịch)...
Những năm gần đây, hoạt động của làng Nam Ô cũng phần 
nào trở nên sôi nổi hơn khi phát triển mảng du lịch cộng đồng 
và có sự ghé thăm của rất nhiều du khách. Nhiều đơn vị đầu 
tư, trong đó tiêu biểu là công ty Trung Thủy, đã có những dự 
án nhằm mở rộng và khuyến khích hoạt động du lịch cộng 
đồng tại Nam Ô, vừa để giới thiệu về những nét văn hóa đặc 
trưng của làng chài ven biển đến cho du khách, vừa để cải 
thiện sinh kế cho người dân nơi đây. Đây được xem như là 
một hướng phát triển tiềm năng của làng Nam Ô khi mà nghề 
biển đang đứng trước nguy cơ mai một do sản lượng đánh 
bắt ở vùng biển này đang ngày một giảm sút qua thời gian. 
Những chuyến đánh bắt cũng dần thưa thớt, người dân hiện 
nay chỉ đánh bắt ven bờ bằng những chiếc thúng nhỏ. “Ai 
cũng muốn quê hương mình tốt đẹp hơn cả con ạ”, bác Dùng 
nói. Nhiều di tích cũ, chứng nhân lịch sử đã trường tồn hàng 
trăm năm cùng với sự phát triển của làng đang bị đe dọa vì 
dấu ấn thời gian bào mòn qua năm tháng, nay đang có cơ hội 
được phục dựng lại. Không chỉ với bác Dùng mà nhiều người 
dân khác trong làng đã rất vui mừng khi chính quê hương mà 



Danang, the city has won the hearts of the majority 
of visitors when visiting this place even just once. 
Danang might have been favored when it has 
diverse geographical features from rivers to sea to 
mountains and the kind heart of the people here.
Referring to the sea of Danang, it is difficult to 
ignore the scenery of the early morning, when the 
dawn has not yet emerged from the still water, 
the baskets and small boats are reaching out, 
struggling between the blue sea and the land. To 
admire this peaceful scene, we have come to the 
land with more than 700 years of history associated 
with fishing in Danang - Nam O.

“Nam O” - a noun that might have been increasingly 
familiar to the children of Danang in particular and 
tourists when coming to this beautiful coastal city 
in general.
Coming to the land and the sincere people who 
always keep their love for this coastal village, it will 
be hard for us to forget the enthusiasm and love 
through the eyes of the people here.
Nam O - where did this rustic name come from? 
On the way to find the answer on a day near Tet, we 
wandered until the sun was gradually disappearing 
into the horizon, leaving only the afternoon smoke 
and the purple light on the horizon. Then, a chance 
for us to meet Mr. Dung - who is known as the “living 
history warehouse” of Nam O village, listening 
to his story, we seemed to be able to reverse the 
memory and find out the old days of the village.
Explaining the name Nam O, he shared, “In 
the past, this land belonged to the Kingdom of 
Champa. Later, the Champa king offered Chau O 
and Chau Ly to Dai Viet as a wedding present to 
marry Princess Huyen Tran. Since then, this place 
is considered as the southern gateway of Dai Viet, 
also known as Nam O. However, there is also a 
legend that in the past there were many flowers 
in this land, people called it Hoa O, but because of 
the taboo, it was changed to Nam O. It wasn’t until 
the French came to this beautiful land, because 

and things that 
last forever
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the pronunciation of the name was unsigned, they 
read the Nam O citadel and the name Nam O also 
started here...”
The fishing profession has been associated with 
the village for a very long time, from the founding 
of the village until now, around 1306 - 1308, up to 
now, it has been about 700 years. This land can be 
seen as a place of cultural acculturation between 
the Cham and the Vietnamese during the Southern 
advance. The life of the people here has always 
remained simple, day by day, month by month and 
until now it is still like that. When dawn has not yet 
dawned, people are ready to get on the baskets, 
get on the boat to start the journey to sea. The day 
of the fishing village and the people here begins 
very early and when we - the urban children - 
prepare to rush into the struggle with traffic jams 
and work hard, the basket boats and fishing boats 
are already on time. From here, fish and shrimp 
are brought to every corner of the city, the meals 
of many families are more complete and have 
the typical flavor of the sea at home. Apart from 
catching fish, Nam O people also catch fish and 
shrimp, then process them to make them become 
special gifts for tourists and friends domestically 
and internationally, such as Nam O fish sauce, 
dried fish and dried squid.
Talking about anecdotes associated with this 
land, Mr. Dung told us about the battle to rescue 
the famous Princess Huyen Tran. The Tran Dynasty 
general bravely risked his life to save the Princess 
and her entourage that year was considered the 
village’s sage, who had merit in opening the land 
of Nam O as it is now. That year, after King Che 
Man died of an illness, in order to save Princess 
Huyen Tran from the custom of “tuẫn táng - bury 
together with a dead person”, King Tran Anh Tong 
ask Tran Khac Chung and Dang Van to visit the 
funeral in order to rescue the princess. On the way 
back to the North to bring the Princess back to 
the country, to the territory of Nam O village, the 
army lingered here for a while to find a way to cross 

họ gắn bó bấy lâu sắp được “thay da đổi thịt”. Việc 
đầu tư, đưa du lịch cộng đồng đến “làng” khiến ai 
nấy đều vui mừng. Việc làm này cũng phần nào giúp 
bảo tồn những nét đẹp văn hóa được cha ông gìn 
giữ từ ngàn xưa. Những chứng tích lịch sử lại được 
bảo tồn để những thế hệ sau có cơ sở để tìm hiểu 
về nguồn cội, về những gì đáng trân trọng mà người 
trước đã hy sinh và gìn giữ.

Khép lại buổi trò chuyện cùng bác Dùng, nghe bác 
kể về quê hương, về xứ sở, con người của vùng biển 
Nam Ô, chúng tôi lại thong dong, lang thang trên 
con đường làng. Ánh chiều buông nơi đây thật đẹp, 
thật bình yên và lắng đọng. Đọng về lời nói, tình 
người và cả những suy ngẫm và trăn trở...

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Thúy
Dịch:  Hoàng Vân Anh
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“Hai Van Quan”. Here, the army was sheltered and 
welcomed by the villagers. When the Chiem army 
learned that they had come here to surround it on 
all sides, the villagers and the army of martial wall 
Tran Khac Chung fought back fiercely. Tran Khac 
Chung’s aide received a suicide order to intercept 
the rear so that Tran Khac Chung took Princess 
Huyen Tran and escaped to the sea. The minister 
mentioned above is the former sage Trieu Co of the 
village. After he died, the villagers built the Tomb 
of Tien Hien in the grounds of the Ancient Temple 
to remember the merits of the general.
Sharing with us about the typical culture of the 
village, Mr. Dung said that every year, when 
spring comes, the village is busy preparing for 
many different festival activities, in which, there 
is a ceremony to worship - sacrifice to the souls 
of the Soldiers who sacrificed to protect Princess 
Huyen Tran in the battle of which year with the 
highlight being the Trong On Ceremony. The next 
big festival in the village is Cau Ngu (Ong Xanh) 
Festival on the full moon day of the second lunar 
month every year. This festival is held with the wish 
that the sea  and the wind will be calm, so that 
the fisherman can catch a lot of fish and return 
safely after the trip. This is considered as the main 
ceremony of the village every year on the occasion 
of Tet to Spring. This is considered as the main 
ceremony of the village every year on the occasion 
of Tet to Spring. In addition, Nam O village also 
has many other festivals such as Ba Lieu Hanh’s 
Via Ceremony (February 20 of the lunar calendar), 
Ba Thuan Hoa’s Ceremony (February 24 of the 
lunar calendar), Ong Tu’s death anniversary (Tet 
Ong Tu - Full moon of the month of January), the 
Ceremony of Tien Hien – Trieu Co (June 25 of the 
lunar calendar)... 
In recent years, the activities of Nam O village 
have also become somewhat more exciting when 
developing community tourism and having the 
visit of many tourists. Many investment units, 
notably Trung Thuy Company, have had projects 

to expand and encourage community tourism 
activities in Nam O, as well as to introduce the 
typical cultural features of the village. coastal 
fishing for tourists, both to improve the livelihoods 
of the people here. This is considered as a potential 
development direction of Nam O village when 
the marine industry is facing the risk of extinction 
because the catch in this sea is decreasing over 
time. Fishing trips are also gradually sparse, people 
now only fish inshore with small baskets.
“Everybody wants their homeland to be better,” - 
Mr. Dung said - Many old relics, historical witnesses 
that have survived for hundreds of years along with 
the village’s development, which are threatened 
by the imprint of time worn down over the years, 
now have the opportunity to be restored.  Not only 
Mr. Dung, many other people in the village were 
very happy when the homeland they had been 
attached to for so long was about to change for 
the better. The investment, bringing community 
tourism to the “village” makes everyone happy. 
This work also partly helps to preserve the cultural 
beauties that have been preserved by our ancestors 
since time immemorial. The historical vestiges 
are preserved so that the next generations have 
a basis to learn about the origin and the precious 
things that the previous people sacrificed and 
preserved.

Closing the conversation with Mr. Dung , listening 
to him talking about his homeland, the country and 
the people of Nam O, we were leisurely wandering 
on the village road. The afternoon light here is so 
beautiful, so peaceful and quiet, leaving good 
memories for people to contemplate and concern.

Author : Nguyen Thi Thanh Thuy
Translator: Hoang Van Anh
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CHƯƠNG II / CHAPTER 2

Thực tại và những nỗi lo
Worries in current situation



 “ Cô ơi, sao ở đây là Làng chài mà xung quanh lại 
nhiều chung cư thế ạ?”
Đây có lẽ là thắc mắc lớn nhất của chúng tôi trong 
suốt chuyến hành trình đến với Làng chài Nại Hiên. 
Khác với trí tưởng tượng của chúng tôi về một làng 
chài truyền thống với những ngôi nhà nhỏ nằm san 
sát nhau, hay là những căn nhà chòi trên bãi biển, 
hiện ra trước mắt chúng tôi là những block nhà 
chung cư vững vàng, thẳng lối của khu Nại Hiên 
Đông. 

Những năm về trước, cuộc sống nơi đây còn nhiều 
khó khăn, bà con ngư dân dựng nhà chòi để ở, 
không thì sống trên thuyền cứ thế lênh đênh quanh 
năm suốt tháng. Ở nhà chòi thì mùa hè nóng vô 
cùng. Có những khi trời nóng quá, gia đình cô Quân 
phải ghép các miếng gỗ lại với nhau, đợi khi nào 
nước rút thì mới có thể xếp vào để làm chỗ ngả 
lưng. Rồi những lúc mưa bão, gió to ập đến là thổi 
bay nguyên cả căn chòi, chỉ còn trơ lại khung sườn 
làm từ những thanh gỗ yếu ớt. Cuộc sống của 
người dân không chỉ cơ cực mà còn bao nguy hiểm 
luôn rình rập. Ví như nhà nào có con nhỏ, người lớn 
thì chật vật mưu sinh, không có thời gian trông coi, 
bọn trẻ con mải chơi hoặc chưa đủ ý thức để cẩn 
thận khi nô đùa thì dễ rơi xuống nước như chơi.  
“Hồi đó con nít chết vậy nhiều, tội lắm! Có nhiều gia 

đình khốn đốn thật sự, đến cái chiếu cái chăn còn 
không có. Bà con ở đây thấy khổ quá, mỗi người 
góp cho một ít, người cho chút muối, người cho 
chút rau, sống qua ngày. Đến cái mái tôn che còn 
rách tả tơi, trời mưa là dột đủ chỗ. Lúc đó nghĩ có 
chỗ trú cho gia đình là tốt lắm rồi, không màng gì 
đến chỗ ngủ nghỉ cả.” - Cô nói bằng giọng nghẹn 
ngào mang chút xót xa.
May thay, khoảng mười mấy năm về trước, có Bác 
Nguyễn Bá Thanh - nguyên là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vì nhận ra 
những khó khăn mà người dân chài nơi đây đang 
gặp phải, kế sinh nhai phụ thuộc hoàn toàn vào 
sông nước mà lại chẳng có nổi mảnh đất, căn nhà 
để tựa lưng nghỉ ngơi khi về đêm, nên đã cho xây 
dựng chung cư và động viên ngư dân chuyển đến 
đây ổn định cuộc sống. Nhưng đâu phải nói đi là đi 
dễ dàng, người dân kiếm sống chủ yếu bằng nghề 
đánh cá, nên cái thuyền cái thúng chẳng khác gì 
vật bất ly thân, sao nỡ rời xa không ai trông coi. Lúc 
đó, bác Thanh đã lên từng nhà chòi, từng chiếc 
thuyền để thuyết phục bà con lên bờ. Cùng với sự 
hỗ trợ của chính quyền, người dân đã từ bỏ những 
mái nhà liêu xiêu được ghép bằng đủ thứ tôn, gỗ, 
vỏ bao, hộp giấy nằm dọc bờ biển hoặc thậm chí 
“chòi” ra cả mép nước, về sống trong những căn 
chung cư vững chãi và an toàn hơn. Và rồi người 
dân đặt tên cho nơi này  là chung cư “Làng chài.”
Về sau, các hộ dân từng sống nhà chòi thì được 
cấp sổ đỏ hẳn hoi. Còn số khác bao gồm những 
người có hoàn cảnh khó khăn, từ nơi khác đến phải 
thuê trọ thì đều được hỗ trợ, tiền thuê mỗi tháng chỉ 
vài trăm. Toàn thể bà con làng chài Nại Hiên đều 
nhớ như in những ngày được bác Thanh giúp đỡ, 
tạo điều kiện để ổn định làm ăn sinh sống.
Được cấp nhà để ở, sau này mưa bão có chỗ trú, 
cũng đỡ lo đỡ vất cả hơn cô nhỉ? 
“Mừng lắm con à, người dân ở đây đỡ phải chạy 
đôn chạy đáo đi di tản khi bão vào bờ, tài sản cũng 
đỡ mất mát phần nào. Có được căn nhà trú mưa 

trú nắng thử hỏi gia đình nào mà không mừng hả 
con.  Nhiều người làm cả đời còn chưa cất được 
căn nhà để ở nữa mà. Nhưng mà con cũng thấy đó, 
lên bờ ổn định chỗ ăn chỗ ở đồng nghĩa là phải xa 
biển xa thuyền, người ta lại có cớ để tìm cái nghề 
khác đỡ vất vả hơn.” Vì thế giờ đây chỉ còn lại  một 
số ít ngư dân “chung thủy” bám biển. 
Đã ổn định chỗ ở nhưng đâu đó vẫn còn những 
bất cập trong việc đi biển của cộng đồng ngư dân 
sống ở khu chung cư này. Họ phàn nàn về những 
hạn chế, khó khăn lúc làm nghề. “Ở chung cư xa 
biển lắm, sao mà trông trời, trông thuyền được”, 
“Ở như này sao làm lưới, làm mứt, nắng đâu mà 
phơi chứ”... Vô số những vấn đề được đặt ra, nhưng 
đó chỉ là trong khoảng thời gian đầu, dần dà mọi 
người bắt đầu xây dựng cuộc sống mới, thói quen 
sinh hoạt và lao động mới. Thế rồi, mọi thứ lại trở về 
trật tự riêng của nó, có chăng cuộc sống trở nên ổn 
định và yên bình hơn. 
Gia đình cô Quân là một trong hàng trăm gia đình 
may mắn được chuyển đến định cư ở chung cư 
Làng chài. Giờ đã lớn tuổi rồi, cô không còn bám trụ 
nổi với nghề đi biển được nữa. Cả một thời gia đình 
cô gắn liền với nó, đến khi lấy chồng, xây dựng ra 
đình riêng cũng vẫn theo nghề truyền thống. “Cô 
nhớ như in, đợt cô sinh đứa con đầu tiên, mới sinh 
có 5 ngày thôi là cô phải theo chồng đi đánh cá rồi. 
Đứng ngoài biển, gió Bấc thổi vào mà hai chân của 
cô run cầm cập, không trụ nổi. Nhưng mà không 
đi biển thì lấy gì mà ăn, mà mặc hả con. Đây, con 
nhìn xem, hậu quả của việc làm nặng và làm việc 
quá sức nè. Đầu gối của cô giờ sưng to, trời trở lạnh 
là trở nên đau buốt, lắm lúc không tự mình đứng 
vững được, việc di chuyển cũng khó khăn vô cùng.” 
Cô lắc đầu, ánh mắt đượm buồn.
Một đời với biển vốn đã long đong. Giờ già “thoát 
biển” lại long đong vì nhớ. Quan sát dáng ngồi và 
ảnh mắt của cô, tôi có thể hình dung được một tuổi 
trẻ đầy sóng gió và cơ cực và cả cảm giác day dứt, 
hoài niệm, tiếc cho cái nghề lênh đênh trên mặt 

Chung cư
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nước. 
Thế hệ trẻ ở chung cư làng chài thì sao? Theo lời cô Quân, họ 
không mấy thiết tha theo nghề biển và càng không biết cái 
cảm giác lo âu của bà con làng biển trước những cơn thay 
gió đổi trời. Với họ, ước mơ được “lên phố”, tìm kiếm những cơ 
hội việc làm đỡ khó khăn và vất vả hơn, có lẽ, vẫn luôn là ưu 
tiên hàng đầu. Họ cũng không nề hà những công việc chân 
tay như buôn bán nhỏ lẻ, chạy xe, làm công nhân nhà máy, 
nhưng, tuyệt nhiên nghề biển không phải là sự lựa chọn tốt 
nhất. Thế hệ cha ông, những người lớn tuổi, người trung niên 
lại luôn thấy nhớ thấy thương một thời vẫy vùng biển khơi. 
Tay lưới sẽ phai mùi tanh của cá, mái chèo và con thuyền sẽ 
nhạt vị biển vì không còn xuống nước, những đôi bàn chân 
chai sạn và những cánh tay săn chắc của các lão ngư cũng 
sẽ thôi màu nắng.

Thế nhưng, chấm dứt cuộc sống lênh đênh trên biển không có 
nghĩa là bỏ nghề mà đó được xem là một sự thay đổi, ổn định 
cuộc sống của hàng trăm hộ gia đình ngư dân Nại Hiên Đông. 
Vẫn sẽ còn đó màu sắc, hương vị của làng chài ven biển, 
những bữa cơm, giấc ngủ hay cả những buổi trò chuyện, họp 
làng sẽ được bắt đầu ở một nơi mới mang tên gọi chung cư 
Làng chài, thay cho những con thuyền, những căn nhà chòi 
cũ nát như trước. 

Tác giả : Phạm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nha
Dịch: Nguyễn Thị Nha

“Why are there so many apartments around while 
it is a fishing village, Miss Quan?”
This is probably our biggest question during our 
journey to Nai Hien fishing village. The current view 
of Nai Hien Dong is nothing like what we expected 
from a small traditional fishing village with small 
houses and huts on the beach.

Several years ago, life was still difficult, fishermen 
used to either build huts to live in or live on boats 
and drifted all year round. In the hut, the summer 
was extremely hot. Sometimes when it was too hot, 
Ms. Quan’s family had to put the pieces of wood 
together, waiting for the water to recede before 
they could be folded to make a place to rest. Then, 
when it rained and stormed, the strong wind blew 
away the whole hut, leaving only the frame made 
of weak wooden slats. People’s lives were not only 
extreme but also dangerous. For example, in a 
house with small children, adults were struggling 
to make a living and they did not have time to look 
after their children, so their children were always 
playing without awareness about the dangers and 
without supervision, which made them easy to fall 
into the water.
“Back then, many children died, what a pity! Many 
families were miserable, there was not even a 
blanket. Local inhabitants felt so sympathetic that 
they contributed some salt, some vegetables for 
them to live through the day. Even the corrugated 

iron roof was still tattered and when it rained, it 
leaked in many places. At that time, I thought it 
would be nice to have a place to stay for the family, 
regardless of where to sleep,” she said in a choked 
voice with a hint of pity.
Fortunately, about ten years ago, Mr. Nguyen 
Ba Thanh, former Chairman of the People’s 
Committee, and Secretary of the Da Nang City 
Party Committee, realized the difficulties that 
fishers’ families had been facing. They completely 
depended on the beach but they didn’t have land 
or a house to rest their back at night. For that, he 
built apartments and encouraged fishermen to 
move there to settle down. However, it was not 
easy to go, because citizens made a living mainly 
by fishing, and it was impossible for them to leave 
their boat and basket unattended. At that time, Mr. 
Thanh went to each hut to persuade the fishermen 
to leave their makeshift huts with walls and roofs 
made of all kinds of materials, like corrugated iron, 
wood, sacks, and paper boxes lying along the coast 
and move into sturdy and safer apartments. Then, 
people named this place the “Fishing Village” 
apartments.
Later, households that used to live in huts were 
given a red book. Besides fishermen, there are 
also other people with difficult circumstances 
who benefit from this rented accommodation, 
where the monthly rent is only a few hundred VND. 
All residents in Nai Hien fishing village clearly 

“Fishing village”
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remember the days when Mr. Thanh helped and 
created conditions to stabilize their business.
Being provided with a house to live in to avoid the 
rain or storm in the future, it’s also less hard, right?
“I’m extremely happy, fishermen do not have to 
rush to evacuate when the storm comes ashore 
and property loss is somewhat reduced. Having 
a house to shelter from the rain and the sun is a 
fisherman’s dream. Many people who work their 
whole life can’t even build a house to live in. 
However, as you can see, getting here to settle 
down means having to be far from the sea, far from 
the boat, and people have a reason to find another 
job that is less difficult.” Now there are only a few 
“loyal” fishermen remaining in the sea.
People settled down in their new accommodation 
but somewhere there are still inadequacies in 
continuing fishing in this apartment complex. 
They complain about limitations and difficulties in 
doing the job. “The apartment is very far from the 
sea, how can we look after the boat?” “How can 
we make a net, make jam, and dry it in the sun...” 
Countless problems are raised but that is only 
in the beginning; gradually people start to build 
a new life, new living and working habits. Then, 
everything returns to its order, maybe life becomes 
more stable and peaceful. Ms. Quan’s family is one 
of the hundreds of lucky families that moved to the 
fishing village apartment. Now that she is old, she 
can no longer hold on to the seafaring profession. 
Her whole family was attached to it, and when she 
got married and started her own family, she still 
followed the traditional profession. “I remember 
vividly when I gave birth to my first child, it was only 
5 days before I had to go fishing with my husband. 
Standing by the seashore, the Northwind blew and 
my legs trembled. I couldn’t stand on my own. But 
if we don’t go to the beach, what will we eat? Here, 
look at the consequences of overwork. My knees 
are now swollen. When the weather is getting cold, 
they are painful. It is very difficult for me to walk” 

She shook her head with sad eyes.
A life with the inherently long sea. Now she leaves 
it behind - an “escape from the sea” - but she 
still always misses it. Observing her sitting posture 
and look in the eyes, I can imagine a youth full 
of turbulence and hardship and also a feeling of 
torment, nostalgia, and regret for the job floating 
on the water.
What about the young generation in the fishing 
village apartment? According to Ms. Quan, they 
are not very eager to pursue a career in the sea and 
even fewer people know the feeling of anxiety of 
seafarers before the wind changes. For them, the 
dream of a “big city”, finding job opportunities that 
are less difficult and more strenuous is probably 
still a top priority. They also do not mind manual 
jobs such as retail trade, driving cars, being factory 
workers, but of course, the sea profession is not 
the best choice. The generations of ancestors, 
the elderly, the middle-aged people always feel 
nostalgia for the time when they were in the open 

sea. The nets will fade the fishy smell, the oars and 
boats will have a faint taste of the sea because 
they will no longer be in the water, the calloused 
feet and toned arms of the old fishers will also stop 
being tanned.

However, ending a life adrift at sea does not 
mean the profession will cease to exist; others 
will continue doing it, bringing stability to Nai Hien 
Dong’s fishermen’s families. There will still be the 
colors and flavors of the coastal fishing village, 
meals, sleep, or even conversations, village 
meetings will be started in a new place called the 
“Fishing Village” apartment, instead of the boats 
and old huts as before.

Author: Pham Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Nha
Translator: Nguyen Thi Nha
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làng chài Cồn Sẻ

Ngày nay, đô thị ngày càng phát triển nhiều ngôi 
nhà cao tầng mọc lên khắp nơi nhưng làng chài 
thì chưa bao giờ bị bỏ lại. Kể cả khi còn trẻ người ta 
đi làm ăn ở khắp nơi, tha phương cầu thực thì biển 
vẫn đợi từng ngày - ngày họ quay trở lại nối gót 
cha ông và hình ảnh làng chài sẽ không bao giờ bị 
phai nhạt.

Hôm nay, Quảng Bình đã bắt đầu vào mùa mưa 
lạnh giá, những đợt mưa kéo dài kèm theo chút 
gió đông - cái mùa được xem là khốn khổ nhất của 
người dân làng chài. Tôi khởi hành đến với làng 
chài Cồn Sẻ, nơi mà người dân hay ví von là làng 
“siêu đẻ” chỉ vì quan niệm đẻ cho đủ… đội tàu đi 
biển. Men theo con đường mòn dẫn vào trong làng, 
mọi ngóc ngách nơi đây tôi đều thấy hình bóng của 
trẻ thơ nô đùa. Đi tầm 500m dáng vẻ của cô H đã 
va vào ánh mắt của tôi, dáng người mảnh mai, cao 
cao nhưng có một sức hút vô hình nào đó dường 
như rất mãnh liệt. Được biết cô H là con nhà nòi, có 
truyền thống đi biển từ bao đời nay. Gia đình của cô 
bao năm qua đều nương tựa vào chiếc thuyền lênh 
đênh trên biển để kiếm sống qua ngày. Trông có vẻ 
lam lũ ấy thế mà lại chăm 5 đứa con ăn học thành 
tài. Cô chia sẻ với tôi rất nhiều về cô và về nghề chài 
lưới của gia đình mình. Tôi hỏi “nghề chài lưới đối 

với gia đình cô nó như thế nào cô nhỉ? Có thuận 
lợi hay khó khăn gì không ạ?” Khi câu hỏi của tôi 
vừa dứt, ánh mắt cô bỗng long lanh đượm buồn và 
nhìn về hướng biển xa xăm. Tôi đoán rằng sâu trong 
lòng cô đang chất chứa nỗi buồn nào đó khó cất 
thành lời. Cô chia sẻ: “ Ở làng chài này, thường thì 
đàn ông sẽ ra khơi còn đàn bà ở nhà chài lưới. Trước 
mỗi chuyến đi, cô sẽ phụ ba mình chuẩn bị hành 
trang mang theo, đầu tiên là thuyền lưới để đánh 
bắt, cần câu, vợt, lồng cá, khay đựng cá, thêm 
nữa thì có dây buộc rồi đá ướp. Mỗi chuyến ra khơi 
của ba cô thường kéo dài khoảng 7 đến 20 ngày, 
có khi vào mùa mưa giông mất tín hiệu không thể 
liên lạc được với ba ở ngoài khơi, gia đình cô luôn 
thấp thỏm trông ngóng đợi tin tức ba về.”  Nghề 
đánh bắt là như thế, sống lênh đênh trên biển trong 
nhiều ngày liền phó mặc mạng sống cho thiên 
nhiên và biển cả. Có mấy ai đủ can đảm để sống 
trong những ngày tháng lo âu khi người thân ra 
khơi? Lúc ấy ta mới thật sự trân quý cái nghề này. Ở 
làng chài Cồn Sẻ, tuỳ theo loại nghề ngư dân sẽ đi 
trong thời gian bao lâu. Bắt đầu ra đi thì ngư dân sẽ 
mua đồ dự trữ được gọi là “đóng tồn” mang theo, 
khi ra đến biển nơi để đánh cá thì người làm nghề 
sẽ thả lưới xuống biển để đánh cá, mỗi lần như thế 
giao động từ 8-10 tiếng và bắt đầu kéo lưới lên thu 
hoạch. Mỗi mẻ cá như thế, ngư dân thường đem 
đi nhập cảng trao đổi với thương lái. Sau khi bán 
xong thì ngư dân về nhà và nghỉ ngơi làm lưới, tu 
sửa lại thuyền, rồi lại tiếp tục ra biển.  Khác xa với 
cuộc sống nơi đô thị, ở làng chài, người đàn ông 
trụ cột của gia đình, họ không buộc mình với công 
việc bàn giấy, không bôn ba với những mục đích 
cao sang như nhà lầu xe hơi, thứ họ muốn chỉ là 
thu hoạch thật nhiều cá và trở về an toàn với gia 
đình sau những chuyến đi xa!
Hằng ngày, người chồng ra khơi, người vợ và con ở 
nhà chài lưới kiếm thêm thu nhập. Cô H là người đi 
làm thuê, tiền công cho mỗi nhẻo là 60 nghìn đồng 
(nhẻo là nguyên một vàng lưới dài 2-3 chục mét). 
Trung bình một ngày cô làm được 5 nhẻo, còn 

người nào giỏi thì làm 10 nhẻo. Tôi hỏi  “Nếu được 
lựa chọn, cô có muốn chọn một nghề khác không 
cô?”. Cô trả lời  “Tụi nhỏ bây giờ học xong là lại rủ 
nhau đi nước ngoài. Đứa đi Nhật, đứa khác đi Hàn 
hoặc Đài Loan , tụi nó bảo làm nghề chài khổ lắm , 
biết khi nào giàu. Qua bên đó kiếm được ít vốn đặng 
mần ăn, lại có thể ngao du ít năm thì tội gì không 
thử” – Cô cười: “Nhưng đi đâu thì đi rồi tụi nó cũng 
quay về với biển, với làng chài, về với quê hương tổ 
tiên. Nghề nghiệp thì ai cũng muốn chọn mình một 
công việc nhẹ nhàng, sạch sẽ, không đánh cược 
mạng sống với biển cả nhiều như nghề này con à. 
Vì sinh ra trong gia đình là con của người dân làm 
nghề thì mình phải theo nghề.” Nhưng điều đáng 
tự hào nhất khi là một người con của dân biển là 
cần cù chịu khó, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, có 
làm khổ cực mới quý đồng tiền mình làm ra “. Thật 
vậy, cho dù cực khổ, lam lũ, nhưng được làm công 
việc mình yêu thích, công việc mà mình thành thạo 
thì ngày nào cũng là niềm vui cả.  Tôi tin rằng  sâu 
trong tâm tư của mỗi người dân làng chài đều tồn 
tại những mảnh ký ức không thể nào quên, đó có 
thể là những ngày tháng va chạm với tàu cá lạ, 
những chuyến đi phải ra về tay trắng, hay những 
lúc mưa bão, mất tín hiệu, trôi dạt nhiều ngày 
trời,… thậm chí là cả nỗi đau khi đánh mất người 
thân của mình.

Vì tình hình dịch bệnh và thời gian hạn chế, cuộc 
hành trình của tôi ngày hôm nay chỉ khép lại tại 
đây. Đô thị sẽ tiếp tục phát triển, làng chài cũng 
sẽ khác đi , nhưng rồi người dân sẽ lại bám biển, sẽ 
tiếp tục nối gót cha ông sau này và mãi mãi!
(Người chia sẻ không muốn tiết lộ danh tính nên 
chúng mình tạm gọi là cô H nhé)

Tác giả: Hoàng Vân Anh, Văn Thanh Hạ
Dịch: Mai Nữ Thùy Nhung

Chuyện
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Nowadays, although the city has become more 
modern and many residents have been leaving 
their hometown to look for jobs in the city, the 
fishing villages still exist. Despite this tendency of 
migration, it is believed that they would come back 
to their own hometowns, and continue to follow 
the footsteps of their ancestors soon. Therefore, 
fishing villages would never be gone.

Today, the winter rain is coming in Quang Binh - a 
province in Central Vietnam, with rainy spells, and 
high wind, which makes it difficult for villagers to 
work. Under the cold weather conditions of 15°C, I 
started my journey to Con Se, which people call “a 
village of baby boomers“ in good fun, as if people 
bear children to raise enough fishermen for their 
fishing boats. Following a narrow path to Con Se 
village, I can see a bunch of kids playing in every 
corner. Following this path about 500 meters, my 
attention was caught by a woman with a slender 
and tall body. She is Ms. H, she was born and raised 
in a long fishing pedigree. Her family’s day-to-day 
life has been largely based on a fishing boat to earn 
their daily bread. In spite of her difficult life, she still 
nurtures and raises her 5 children to adulthood. 
She shared her stories and fishing experience 
with me. “What does fishing mean to your family? 
Are there any advantages or difficulties that you 
meet?”- I asked gently. As my question ended, 
her eyes downcast toward the deep sea seeming 
immensely sad. At that time, I felt that there was 
something sad inside her that was difficult to 
say. “In this village, it is often seen that men will 
take responsibility for fishing while women are in 

charge of supporting their husband.” Before each 
trip, she would help her father prepare the fishing 
equipment such as fishing rod, fishing net, fish 
cage, ice, and, most importantly, the fishing boat. 
Each fishing trip of her father usually took 7 to 20 
days. Sometimes, during the rainy season, she 
could not contact him due to the poor cell phone 
signal. That made her whole family expect his 
return anxiously. Their considerable courage  to wait 
for their dear one made me appreciate their love 
for each other deeply.  Such is the challenge of this 
type of job that it is dangerous to be on the rough 
sea those days. It is probably an uneasy moment 
which makes people value this job. In Con Se, the 
duration of the trip is determined depending on the 
type of job they need to do. Before a trip, fishermen 
will buy stocks to use. When they sail the boat out 
into a  fishing site, they start to cast nets into the 
sea, and then pull the nets after 8-10 hours of 
waiting. With a catch of fish, villagers come back 
to exchange it with traders. After selling, they go 
home and take a rest. Then they mend their nets, 
repair the fishing boats, and prepare for a new trip. 
The life of a fisherman is very different from that of 
an urbanite. They do not have to cope with pressure 
from office jobs, extraordinary achievements, or a 
full life, all they need is just a miraculous catch of 
fish, and going back safely to their family. 
Everyday, Ms. H and her children work at home to 
support their living while her husband goes to sea. 
Besides assisting her husband, Ms. H still makes 
fishing nets as a part-time job. With a fishing net 
about 2 to 3 meters, she can earn 60.000 VND. She 
normally makes about 5 nets while the gifted ones 

can make 10 nets.
“If there is a chance, would you like to choose 
another job?”- I asked
“Young people are tending to go abroad now. Some 
go to Japan, others choose Korea or Taiwan. They 
said fishing jobs are very hard, whether or not they 
get rich. Working abroad not only supports them 
with an available fund, but also helps them travel 
for a few years. However, wherever they go, they 
will come back to their own hometown, their Con 
Se.”- She said cheerfully. “You know, kid. People 
usually want an easy and clean job, and do not 
face risks like this kind of job. Because I was born in 
a family with the tradition of fishing, I have to follow 
this job.”- She said. However, the pride of any 
fisher is their hard work, loving care for each other, 
which remain invaluable for future generations to 
follow, and cherishing the money that they earn 
by themselves. In spite of hardship and danger 
indeed, every day brings the joy of doing what they 
love. Though fishermen receive a decent income, 
there is a deep emotion inside that is hard to forget. 
There may be memorable days with unfortunate 
incidents, like crashing with storage boats while 
fishing, or in torrential rainy days, losing signal, 
and being lost at sea many days. The biggest pain 
is losing their loved one to the sea.

Due to the Covid-19 pandemic and limited time, 
my journey ends here. The country will continue 
to change, so will the fishing villages. However, it 
is believed that villagers in Con Se will stay here, 
at this fishing village, follow fishing jobs as their 
ancestors, and keep this culture alive forever.
(The main character does not want to reveal her 
identity, so we call her Ms. H instead).

Author: Hoang Van Anh, Van Thanh Ha
Translator : Mai Nu Thuy Nhung

A story
of Con Se fishing village
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Ba về ?
khi nào

Mẹ ơi
“Về thôi Chúc ơi!”- Tiếng gọi lớn của mẹ Chúc vang 
xa cả bốn bề nhưng Chúc vẫn không một lời hồi 
âm. Cô mãi nhìn về con tàu của ba cô đang khuất 
dần, mà quên mất phải về nhà cùng mẹ. Chỉ khi 
cuối chân trời chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ, cô 
mới lần theo vết chân lớn in trên cát của mẹ để về 
nhà. Chúc kể lại cho tôi với tâm trạng như những 
ngày cô còn thơ bé.

Em kể rằng ngay từ lúc thơ ấu, mỗi ngày Chúc luôn 
cùng mẹ ra biển Nhân Thọ để chơi đùa cùng bạn – 
một vùng biển thuộc phường Quảng Thọ, thị xã Ba 
Đồn, tỉnh Quảng Bình. Chúc nhớ những ngày tháng 
thơ ấu của mình, lúc nào cũng đòi mẹ ra biển để 
nghịch cát, nghịch nước. Nhưng điều quan trọng 
nhất với em vẫn là tiễn ba ra khơi và đón ba trở về 
sau một ngày dài. Dường như điều đó đã dần hình 
thành một thói quen trong Chúc, thế giới trong mắt 
em lúc đó có lẽ chỉ là những con sóng dập dờn và 
con thuyền nhỏ chơi vơi trên mặt biển dài vô tận. 
“Khi nào ba về hả mẹ?” – Câu hỏi này dường như 
đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong cuộc đời của 
một cô bé 18 xuân xanh, cô cười nói. Đôi lúc mẹ 
cũng bực mình trước câu hỏi này của Chúc, nhưng 
vì đôi mắt lấp lánh của em khiến mẹ không thể 
nặng lời. 
Nhà Chúc có năm chị em, Chúc là con đầu nên luôn 
là một đứa con hiểu chuyện. Ba em hằng ngày ra 
khơi lúc 11, 12 giờ đêm, có mùa thì phải lặn lội đi 1, 
2 giờ sáng. Mỗi sáng thức dậy nhận thức được rằng 
ba đã ra khơi, em luôn cố gắng giúp mẹ soạn sửa 
bữa ăn, áo quần cho các em chuẩn bị đi học. Chúc 

chia sẻ vui vẻ rằng dù ba đi thường xuyên, nhưng 
chị em Chúc luôn ngoan ngoãn và hiếu thảo. 
Khi tôi hỏi em về niềm vui thời thơ ấu lớn nhất của 
mình, Chúc chia sẻ chân thành, đó chính là cảm 
giác hạnh phúc khi thấy ba bình an trở về. Cảm giác 
được thấy thuyền ba từ xa làm tim em như vỡ òa, 
hai chân nhảy cẫng lên cao khỏi mặt cát. Những 
lúc ba xuống thuyền, ba đều ôm chầm lấy cô con 
gái nhỏ của ba. Chúc kể không như những ông bố 
khác, mỗi lần đi làm về là sẽ mang kẹo bánh hay đồ 
chơi cho con, ba Chúc chỉ mang những thứ ông thu 
nhặt được từ biển cả, đó là con tôm màu xanh kỳ 
lạ, hay con cá bảy màu nhỏ nhắn. Có lẽ không có 
niềm vui nào có thể lột tả được cảm xúc của Chúc 
lúc đó, em nâng niu món quà của ba như những 
người bạn tri kỷ. Chúc nói rằng vì chúng có thể thay 
ba bầu bạn mỗi lúc ba đi xa.
Khi lớn dần Chúc nhận thức được nhiều điều hơn, 
Chúc chia sẻ rằng em bắt đầu lo sợ những lúc ba 
đi mãi chưa về. Nhìn những đứa em nhỏ của mình 
chơi đùa ngây thơ, vui vẻ bao nhiêu, thì lòng em 
lại lo lắng, bồn chồn bấy nhiêu. Có những lúc trở 
trời, mưa gió điên cuồng, ba Chúc và mấy chú 
đang lênh đênh trên biển, phải cố gắng để giữ cho 
thuyền khỏi bị lật, nhưng khi vào tới gần bờ tầm 
100m thì nó lại bị gió quật ngã. Cũng may nhờ kỹ 
năng bơi lội của một ngư dân mà ba em và các chú 
đều bình an vô sự. Những lúc trời đổ sấm chớp mà 
ba chưa về, thì Chúc dường như luôn lo sợ một điều 
gì đó, điều mà mọi đứa con của những người ngư 
dân đều lo sợ. Có những lúc đang ở nhà trông em 
giúp mẹ, Chúc phải gửi nhờ hàng xóm để chạy ra 
biển ngóng ba, mong ba mau trở về. Đôi lúc chờ 
mãi chưa thấy ba về lòng em lại dâng lên sự lo 
lắng và bồn chồn, mãi cho đến khi nghe được tiếng 
ba gọi mình từ xa, em mới thở phào nhẹ nhõm và 
niềm vui nhanh chóng ập đến vì ba và các chú đã 
an toàn trở về nhà. 
Khi tôi hỏi thăm em về cuộc sống của gia đình có ổn 
định khi ba em theo nghề này không, Chúc kể, cuộc 
sống gia đình em có lúc ấm no nhưng cũng có lúc 
thiếu thốn. Ba Chúc ngày ngày đi đánh cá nhưng 

thuyền nhỏ, lại đánh bắt gần bờ nên số lượng đánh 
bắt được cũng không nhiều. Những lúc ba bắt được 
vài con cá to đem bán thì gia đình đỡ chật vật hơn, 
mấy chị em Chúc cũng được vài gói bánh ăn mừng. 
Nhưng vào những mùa mưa gió, nhiều ngày không 
thu hoạch được gì, gia đình Chúc đành phải “thắt 
lưng buộc bụng”, thậm chí ba mẹ em phải vay nợ 
từ gia đình khác cho các em nhỏ ăn học. Đôi lúc 
thấy ba mẹ buồn, Chúc cũng buồn. Nhưng em luôn 
cố gắng vui vẻ, giúp đỡ ba mẹ, đặc biệt là mấy chị 
em luôn hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau. 
Số lượng ngày càng ít, số người đánh bắt khai thác 
lại ngày càng nhiều. Làng chài Nhân Thọ nay cũng 
không mấy ai theo đuổi nghề này nữa. Sự hiếm hoi, 
cạn kiệt của tài nguyên biển không thể cứu sống 
nổi một gia đình có 7 cái miệng ăn như nhà Chúc. 
Nhìn những đứa con đang tuổi ăn tuổi học phải 
thiếu thốn, ba Chúc cũng không đành lòng. Ông 
phải từ bỏ và tìm kiếm một công việc mới sau hơn 
nửa cuộc đời gắn bó với biển cả. Không phải ông 
không còn yêu biển nữa, nhưng vì tình yêu gia đình 
lớn hơn tình yêu biển cả, ông đành bỏ xứ ra đi. 
Chúc ngậm ngùi kể rằng, lúc ba Chúc đi là lúc em 
lên 15. Chúc nhớ như in ngày ba đi em đã khóc rất 
nhiều. Ba mẹ Chúc vì sợ các con khóc đòi, nên phải 
ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng Chúc biết, tình 
cảm gắn bó gia đình đã giúp em cảm nhận được 
điều đó. Lúc đó, mẹ Chúc bảo Chúc chở các em đi 
nhà thờ, nhưng khi đưa các em đến nơi Chúc lại 
quay về. Trên con đường cằn cỗi đó, mặc kệ đêm 
đen bao trùm, Chúc đạp thật nhanh trên chiếc xe 
đạp cũ để chạy về gặp ba. Chúc kể về tới nhà, em 
chỉ đứng phía sau bếp mà không dám vào chào ba 
trước khi lên đường. Cô bé âm thầm dõi theo ba từ 
sau, cố gắng ngăn cho nước mắt không tuôn trào. 
Thế nhưng, khi nghĩ về những ngày tháng chờ ba 
trên bãi biển, hay lúc cả gia đình cùng quây quần 
bên bữa cơm sau những chuyến đi xa, em lại không 
thể kìm lòng được mà bật khóc. Mắt em đỏ nhòe, 
môi em nhợt nhạt, hai tay không ngừng lau nước 
mắt, rồi khóc nấc lên. Ba Chúc lúc này mới biết con 
gái mình đang trốn đằng sau thì chạy lại ôm ấp, vỗ 
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“When will Dad come 
back?”

“Let’s go home, Chuc!”- Chuc’s mother’s loud 
voice resounded from all sides, but Chuc still didn’t 
have an answer. She kept looking at her father’s 
ship that was disappearing and forgot to go home 
with her mother. Only when there was only a small 
dot left on the horizon, did she follow her mother’s 
big footprint in the sand to her home. Chuc told me 
her story with such vividness, as if she was back to 
being a child.

She told me that since childhood, she always 
went to Nhan Tho beach with her mother to play 
with friends - a sea in Quang Tho ward, Ba Don 
town, Quang Binh province. Chuc remembers her 
childhood days, always asking her mother to go 
to the sea to play in the sand and water. The most 
important thing for her is seeing her father off to 
sea and welcoming him back after a long day. It 
seems that has gradually formed into a habit; the 
world in her eyes at that time was probably just 
undulating waves and a small boat playing on the 
endless sea.
“When will dad come back, mom?” – This question 
seems to have been repeated thousands of times 
in the life of an 18-year-old girl. Sometimes, her 

Mommy!
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về. Dù Chúc có khóc lớn cỡ nào, thì ba Chúc vẫn 
phải đi, vì các con, vì gia đình.
Ba em đi xuất khẩu lao động nước ngoài, một nơi 
rất xa, xa gấp mấy lần đường ra bờ biển, nơi mà 
Chúc không thể tìm gặp được như việc em chạy 
ra ngoài biển tìm ba lúc nhỏ. Thật may mắn, nhờ 
công nghệ viễn thông ngày càng hiện đại, mỗi 
ngày Chúc đều có thể gọi điện cho ba và câu cửa 
miệng của em vẫn luôn là: 
“Khi nào ba về?”- Câu hỏi của Chúc một lần nữa 
lại được lặp lại, nhưng ở một hoàn cảnh khác.  
-“Con ngoan nhá, ba sắp về với mấy chị em rồi.”- 
Câu trả lời của ba như tiếp thêm sức mạnh để mẹ 
và mấy chị em Chúc tiếp tục sống và học tập, chờ 
ngày ba thực hiện lời hứa, về với gia đình.
Cuối cùng ngày đoàn tụ đã đến, ba em sau thời 
gian bôn ba xứ người nay đã trở về. Chúc kể lại cho 
tôi với một cảm xúc mạnh mẽ như chuyện mới chỉ 
xảy ra ngày hôm qua. Em đã chạy lại ôm chầm lấy 
ba ngay khi thoáng thấy bóng dáng ba từ phía xa. 
Mấy đứa em cũng thế, chúng xúm quanh người ba, 
đứa thì ôm chân, ôm tay, đứa thì kéo túi xách ba 
đang cầm. Với Chúc, đây có lẽ là niềm vui to lớn 
nhất mà em có kể từ ngày ba rời đi, Chúc cười nói.
Chúc nhớ lúc có ba ở nhà, gia đình rất hạnh phúc, 

mấy đứa em của Chúc không lúc nào là rời ba. Hai 
đứa em trai út thích nhất là cái ô tô điều khiển ba 
mua về, món quà mà chúng yêu thích tới nỗi đi ngủ 
cũng ôm theo. Ba còn dẫn mấy chị em đi chơi, đi 
ăn để bù lại những ngày tháng trước kia ba không 
ở cùng. Chúc cứ tưởng hạnh phúc này sẽ mãi kéo 
dài, nhưng chỉ được vài tuần sau ba em lại tiếp tục 
xa xứ tha hương cầu thực.
Vẫn như lúc xưa, mẹ em bảo em chở mấy đứa nhỏ 
đi chơi đâu đó để chúng không đòi ba. Còn Chúc thì 
khác, em đã lớn, em nhận ra được sự tha phương 
của ba là vì một gia đình sung túc, êm ấm, để mấy 
đứa nhỏ được ăn học đàng hoàng. Nhưng cảm xúc 
của em vẫn thế, có khi nó còn dữ dội hơn. Em cố 
kiềm chế, ngăn cho những giọt lệ đừng tràn mi. 
Câu hỏi cũ em từng hỏi mẹ mỗi khi ba ra khơi, hay 
mỗi lúc nói chuyện với ba, giờ đây nó lại được thốt 
lên một lần nữa: “Khi nào ba về?” 

Nhưng em bảo lần này ba em không trả lời, ba chỉ 
cười rồi đặt tay lên vai em dặn dò. Tôi thầm nghĩ có 
lẽ sẽ mất thêm vài năm nữa để gia đình Chúc lại 
đoàn tụ như ngày hôm nay.

Tác giả : Mai Nữ Thùy Nhung
Dịch: Nguyễn Thị Nha   
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mother is also annoyed by this question from Chuc 
but because of her sparkling eyes, she can’t say 
much.
Chuc’s family has five girls and boys, Chuc is the 
first born, so she is always an understanding child. 
Three of the children go out to sea every day at 11 
or 12 o’clock at night, and in some seasons, they 
have to go at 1 or 2 am. Every morning when she 
wakes up and realizes that her father has gone to 
sea, she tries to help her mother prepare food and 
clothes for her siblings to go to school. Chuc shares 
that although her father goes often, she and her 
younger sisters are always obedient and filial.
When I asked her about her greatest joy when 
she was a child, Chuc mentioned the feeling of 
happiness from seeing her father return safely. 
The feeling of seeing the boat from afar makes 
her heart burst, her legs jumping high above the 
sand. When he got off the boat, he always hugged 
his little daughter. Chuc said, unlike other fathers, 
every time he came home from work, he would 
bring candy or toys for his children. Her father only 
brought what he collected from the sea, like a 
strange blue shrimp, or a small guppy fish. Perhaps 
there is no joy that can describe Chuc’s feelings at 
that time, she cherished her father’s gift like close 
friends. She said that this was because they could 
replace her father when he was away.
As she grew older, Chuc became aware of more 
things. She shared that she began to fear when 
her father would leave and never come back. 
Seeing her younger siblings playing innocently and 
happily, her heart was worried and restless. There 
was a time when it was cloudy and windy, her father 
and uncles were floating on the sea, trying to keep 
the boat from capsizing but, when it got close to 
the shore about 100m, it was knocked down by the 
wind. Fortunately, thanks to the swimming skills 
of a fisherman, her father and uncle were all safe. 
When it was raining and thundering and her father 
had not returned, Chuc always seemed to be afraid 

of something that every fisherman’s daughter 
is afraid of. When she was at home looking after 
her younger sister to help her mother, Chuc had to 
ask her neighbors to take care of the children so 
she could run to the beach to look for her father. 
Sometimes, when she waits and waits without 
seeing her father coming back, she feels sad. But 
when she finally realizes her father’s voice calling 
her, Chuc is overjoyed.
When I asked her if her family’s life was stable 
when her father joined this profession, Chuc said 
that her small family’s life was sometimes full 
and sometimes lacking. Her father fished every 
day but the boat was small, fishing near the 
shore, so he did not reap much. When her father 
caught a few big fish to sell, the family struggled 
less and her siblings also got a few packages 
of cakes to celebrate. However, in the rainy and 
windy seasons, when many days went by without 
catching anything, Chuc’s family had to “tighten 
their belts” or borrow money from other neighbors 
to send the children to school. Sometimes seeing 
her parents sad, Chuc is also sad. She always tries 
to be happy, help others, and get along with her 
younger sisters to make her parents happy.
The fish are few, and the people who catch 
them are several. Nowadays, there are not many 
people pursuing this profession anymore in Nhan 
Tho village. The rarity and depletion of marine 
resources cannot maintain a family with 7 people 
like Chuc’s family. Looking at the poor children of 
school age, Chuc’s father couldn’t bear it. He had 
to look for a new job after more than half a life of 
working with the sea. It was not that he no longer 
loved the sea, but because his love for his family 
was greater than his love for the sea, he had to 
leave his hometown. Saddened, Chuc told me 
that when her father left, she was 15 years old. 
She cried a lot when she remembered that day. 
Her parents were afraid that their children would 
cry, so they tried to keep his departure quiet. But 

Chuc knows her love made her sense their plan. At 
that time, her mother told her to take the children 
to church but after she brought them there, she 
returned. On that barren road, despite the dark 
night, Chuc pedaled quickly on her old bicycle to 
run back to meet her father. When she got home, 
she just stood behind the kitchen and didn’t dare to 
meet her father. The little girl watched her father 
silently, trying to hold her tears. She remembered 
that day of separation, the day when she cried until 
she ran out of tears. She was thinking of the days 
when she waited for her father or went to the beach 
with him to play, and her tears just kept falling. Her 
eyes were red and blurred, her lips were pale, her 
hands were constantly wiping away tears, and 
then she sobbed. Only then did her father know 
that his daughter was hiding, so he ran over to hug 
and pat her. No matter how loudly Chuc cried, her 
father still had to go, for the children, for his family.
He went to a foreign country, a place far away, a 
place that Chuc could not find like when she ran 
to the sea to search for him when she was young. 
Fortunately, thanks to increasingly advanced 
technology, she can call her father every day, but 
even when she talks to him, she still can’t stop 

crying, she misses him. She misses the great love of 
her father and remembers their shared memories 
of reuniting at the beach.
“When will dad come home, mom?” - Chuc’s 
question was repeated again, but in a different 
space.
-”Good child, I’ll be back with you soon.”- The 
father’s answer was like watering life on Chuc’s 
wither after two years of waiting. Finally, the day 
of reunion arrived. After two years of traveling in 
different countries, the fatherland’s children have 
returned home. Chuc described this reunion with 
the same emotion she had on that day, her heart 
was so light, jumping from joy, she hugged her 
father and didn’t care that he was wet with sweat. 
The younger siblings too gathered around the 
father like a swarm of ants. Some hold his legs and 
arms, others pulled the bag that their father was 
holding. For Chuc, this was probably the greatest 
joy he had since the day her father left with his 
backpack. Chuc remembered when her father 
was at home, the family was very happy, Chuc’s 
younger brothers never left him. The two youngest 
brothers like the car toys that their father bought 
them the most - a gift that they love so much that 

they also hug them when they go to sleep. The 
father also took his daughters to go out and eat to 
make up for the days he wasn’t with them. Chuc 
thought this happiness would last forever, but 
only a few weeks later, her father had to leave the 
country again to make a living.

Just like in the old days, her mother told her to take 
the kids somewhere to play so they wouldn’t ask 
for their father. As for Chuc, it’s different, she has 
grown up, she realizes that her father’s departure 
is for a prosperous, peaceful family, so that the 
children can have a decent education. However, 
her feelings are still the same, sometimes it is even 
more intense, but she tries to control it, to prevent 
the tears from overflowing. The old question 
she used to ask her mother every time her father 
went out to sea, or every time she talked to him, 
was asked again: “When will dad come home, 
mom?” However, she said this time her father did 
not answer, he just smiled and put his hand on her 
shoulder to encourage her. She thought to herself 
that it might take another 2 or 3 years for her father 
to answer her...

Author: Mai Nu Thuy Nhung
Translator: Nguyen Thi Nha
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Cửa Việt
Làng chài Làng chài Cửa Việt thuộc thị trấn Cửa Việt, huyện 

Gio Linh luôn được biết đến là một trong những 
làng chài lâu đời ở Quảng Trị. Làng chài Cửa Việt 
hấp dẫn người khác bởi không gian thanh bình, 
êm ả của một làng quê Việt giàu truyền thống với 
nhiều nét văn hóa độc đáo được gìn giữ và bảo lưu 
vẹn nguyên. 

Khác xa với vẻ tấp nập, ồn ào của thị trấn Cửa Việt, 
cách đó không xa, không khí ở làng chài rất dễ chịu 
và ôn hòa. Cuộc sống của người dân làng chài Cửa 
Việt vẫn mộc mạc, giản đơn như cái “hồn cốt” vốn 
có tự bao đời với những chiếc thuyền thúng, thuyền 
gỗ, với mái chèo và những mảnh lưới. Những người 
con vùng biển chất phác, với làn da rám nắng vẫn 
ngày ngày kiếm sống bằng những thứ quà mà biển 
cả đã ban tặng. Đang lang thang trên bãi biển, tôi 
vô tình gặp được chú Thái - một người con của 
làng chài Cửa Việt. Chú Thái sinh ra và lớn lên 
trong một gia đình có truyền thống đi biển, thế là 
dường như trong dòng máu của chú đã chảy niềm 
yêu thương và sự gắn bó với biển và nghề đi biển. 
Từ những năm đang còn độ tuổi thiếu niên, mười 
lăm, mười sáu, chú đã được bố mình dẫn đi biển 
đánh cá. Lênh đênh trên con nước cả nửa tháng 
trời cơ cực đánh từng mẻ cá, mẻ mực là hoạt động 
sinh kế chính của cả gia đình chú. Dù biết bao nguy 
hiểm đang  rình rập ngoài khơi xa nhưng từ lần đầu 
tiên được đi biển ấy chú đã xác định rằng mình sẽ 
bám biển và sẽ dành cả cuộc đời trên con thuyền 
đánh cá này. Quả đúng như vậy giờ, tính đến nay 
chú Thái đã bám biển được 29 năm rồi. Tuổi nghề 
của chú còn lớn hơn tôi tận 10 tuổi và tôi không khỏi 
băn khoăn rằng vì sao chú có thể bám biển suốt 
một thời gian dài như vậy. Dù việc ra khơi đánh cá 
vừa cực nhọc vừa nhiều nguy hiểm nhưng chú vẫn 
“chung thuỷ” với nghề đi biển và vẫn luôn tươi cười 
sau mỗi chuyến hành trình. Tôi được nghe chú kể 
rằng từ lúc nhỏ chú đã được chứng kiến ông và 
bố ra khơi đánh cá, mỗi lần đi rất lâu nên có khi 

cả tháng chú mới được gặp bố mình. Những điều 
này lại không làm chú có cái nhìn tiêu cực với nghề 
biển mà không hiểu vì sao lại khơi gợi và vun đắp 
một tình yêu với biển cả để tình yêu ấy ngày càng 
lớn lên trong  chú. Chú đã luôn mơ về việc được 
giống như ông và bố của mình, hiên ngang hùng 
dũng trên những chuyến tàu và niềm vui bất tận 
khi thấy cá đầy khoang sau mỗi chuyến đi.  Khi vừa 
học xong cấp ba chú quyết định không tiếp tục học 
đại học mà bắt đầu chuỗi ngày ra khơi đánh cá từ 
đó. Lý do chú lựa chọn con đường dấn thân vào 
nghề biển sớm như vậy một phần cũng là do gia 
đình cũng không có đủ điều kiện để chú tiếp tục đi 
học, một phần vì chú yêu biển, yêu cái nghề đánh 
bắt này từ thuở nhỏ. Có những kỷ niệm mà chú có 
lẽ sẽ chẳng bao giờ quên khi bắt đầu hành trình với 
nghề biển, ví như những lần đi thuyền  đầu tiên, 
chú đã bị say sóng mãi đến một năm sau mới bắt 
đầu quen với việc lênh đênh trên những con thuyền 
và làm chủ thăng bằng. Bây giờ, chú có thể được 
coi là một trong những bậc thầy có tiếng về điều 
khiển tàu chuyền và đánh bắt cá ở khu vực này. Tôi 
hỏi chú : “Chú Thái, chú có định truyền nghề đi biển 
lại cho con chú không?” Chú trả lời tôi rằng “Truyền 
thì vẫn truyền chứ con nhưng quyết định có đi biển 
hay không là quyền của chúng nó. Chú muốn để 
chúng nó tự lựa chọn. Phải nói thiệt với con là cái 
nghề này vừa cực vừa nguy hiểm, rớt xuống biển 
hồi mô không biết nên chú cũng không muốn ép 
chúng nó.”Nghe xong câu trả lời của chú lòng tôi 
có chút gì đó bâng khuâng. Thường thì các bậc cha 
mẹ sẽ mong đợi con mình nối tiếp truyền thống gia 
đình, gìn giữ và phát huy để những giá trị này được 
kế tục bởi con cháu đời sau. Suy nghĩ hiền hậu của 
chú Thái và tấm lòng của một người cha làm tôi 
bồi hồi xúc động. Chú kể với tôi rằng “Những ngày 
lênh đênh trên biển của chú thuở ban đầu chú nhớ 
nhà lắm, ăn uống cũng kham khổ nhưng vẫn phải 
cố sức gắng gượng mà làm, không được lơ là vì lơ 
là chút thôi rớt xuống biển mất mạng như chơi”. 

Chú từng chứng kiến những đồng nghiệp của mình 
rơi xuống biển trong lúc tàu chạy, cả đoàn quay 
lại tìm những vẫn không kịp, người đồng nghiệp 
dường như mất hút trong làn biển u tối. Lúc đó cả 
đoàn mau chóng liên hệ với cảnh sát biển, bộ đội 
biên phòng cùng các thuyền bạn để hỗ trợ tìm kiếm 
nhưng thật không may tìm hai ngày trời nhưng vẫn 
không thấy tung tích. Cả đoàn đánh bất lực, quay 
trở về bờ. Ai cũng mang một tâm trạng u buồn, bầu 
không khí trở nên căng thẳng mà đau thương. Lúc 
đó một suy nghĩ đã lướt qua trong đầu chú, chú 
nghĩ nếu một ngày mình rơi vào tình huống tương 
tự, ai sẽ là người gồng gánh gia đình nhỏ đây. 
Nhưng sau tất cả, chú vẫn luôn cố gắng bám trụ 
đến tận bây giờ. Một năm mười hai tháng thì có lẽ 
thời gian chú lênh đênh trên biển đã gần chín, mười 
tháng. Vào mùa đông, khi thời tiết trở nên xấu hơn 
thì thời gian chú ở nhà có lẽ sẽ nhiều hơn. Chú vẫn 
mong ngóng thời tiết chuyển biến tốt để lại ra khơi 
đánh cá. Những chuyến đi may mắn khi thời tiết 
thuận lợi và tìm được đàn cá lớn thì sẽ thu hoạch 
được khá nhiều cá. Nhưng cũng có lúc kém may 
mắn hơn, không tìm được nhiều cá thì chú vẫn cố 
gắng để đảm bảo các anh em thuyền viên - những 
người đồng hành cùng chú trên những chuyến đi 
sẽ không bị thiệt thòi. Nghe chú nói vậy, tôi dường 
như có đôi chút hổ thẹn với lòng. Dù cực khổ hay 
gian nan ra sao thì chú vẫn kiên trì mà tiến lên - 
thật là một tấm gương đời thường nhưng rất đáng 
ngưỡng mộ và học hỏi.  

Tôi tin rằng, những chuyến đi với họ không chỉ là 
nỗi lo cơm áo gạo tiền mà còn là niềm kiêu hãnh, 
sự kiên cường của những người con làng chài, là 
tình yêu đối với nghề truyền thống và sự biết ơn với 
những gì mà biển cả đã mang đến cho họ và gia 
đình của họ. 

Tác giả: Trần Thị Hoài Nam
Dịch: Phạm Thị Thanh Huyền
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Cua Viet
Fishing village

Cua Viet fishing village in Cua Viet town, Gio Linh 
district has always been known as one of the 
oldest fishing villages in Quang Tri. It has always 
been attractive to others because of the peaceful 
and quiet traditional Vietnamese village with 
many unique cultural features that are well-
preserved and kept intact, making this countryside 
an invaluable “asset” and a magical attraction to 
everyone.

Unlike the hustle and bustle of Cua Viet town, not 
far away, the atmosphere in the fishing village is 
comfortable and peaceful. The life of the people 
of Cua Viet fishing village is still rustic and plain 
like the “soul of the bone” that has existed for 
many generations with basket boats, wooden 
boats, oars and pieces of nets. A place where 
the local  children of the sea with tanned skin 
still make a living from the gifts of the sea. Here, 
I ran into uncle Thai. A son of the sea, he said that 
from birth he seemed destined to be a fisherman 
because his family had a long tradition of going to 
the sea. “Since I was fifteen or sixteen years old, 
I was taken by my father to go fishing.” Floating 
on the water for half a month, it was hard to beat 
each fish, shrimp, and squid to make a living. No 
matter how dangerous it was, since the first time 
he went to the sea, he had a determined will to 
spend the rest of his life on this fishing boat. That’s 
right, now he’s been at the sea for 29 years - that is 
10 years more than my age - I wonder why he can 
stick to the sea for such a long time. Although it is 

both hard and dangerous to go out to sea to fish, 
he is still faithful to the seafaring profession and is 
always smiling when he comes back; regardless 
of fatigue, he clings to this place. Uncle said that 
since he was a child, he had witnessed his father 
going out to the sea to fish. Each time, he was 
missing for a long period, so sometimes it took him 
a month to meet his father, but that did not make 
him hate the sea; on the contrary, it made his love 
for the sea grow bigger. When he had just finished 
high school, he decided not to go to university but 
started his career in fishing from there. The reason 
he did so was partly that his family could not afford 
to support his studies, and partly because he loves 
the sea and this fishing profession. From the first 
time he went to sea, he suffered from seasickness 
for a whole year but he still did not give up and 
persisted in his profession. Now, he is considered a 
famous fisherman here. 
-Do you intend to pass on the profession of 
seafaring to your children?  - I asked.
“Yes, but deciding whether or not to go to the sea 
is his right, I want to let him choose. I don’t force 
him because this job is both extremely difficult and 
dangerous.” - Uncle said.
After hearing his answer, my heart was a little 
choked up. I didn’t expect him to have such a 
thought, unlike other parents who force their 
children to follow the traditional profession of the 
family. I feel glad for his children because they 
have a proud father who sacrifices himself for his 
family and despite being busy with long sea trips, 

he always tries to take care of his children. He told 
me, “On my first day at sea, I was very homesick, 
eating and drinking was miserable, but I still had 
to work hard to do it, I couldn’t let it go because if I 
were careless, I would fall into the sea immediately 
and be likely to lose my life”. He once witnessed 
his colleague falling into the sea while the ship 
was running because of a little carelessness. The 
whole crew looked back but still couldn’t make it 
in time, the colleague seemed to disappear in the 
dark sea and the whole group was worried. At that 
time, they immediately contacted the coast guard; 
the border guard team and the boats searched 
for two days but still couldn’t find anything. The 
whole group was helpless to return to the shore, 
everyone was in a sad mood, the atmosphere was 
depressing. At that time, he thought what would 
happen if one day he had a similar fate; who would 
support his small family... However, after all, he 
still tries to hold on, floating at sea for nine or ten 
months every year. In the winter, when the weather 
is bad, he stays at home more but he still looks 
forward to the milder weather, when he will go to 
the sea to fish again. If he is lucky he will catch a lot 
of fish, but normally, he tries to catch enough fish 
to not be worried. In and out, the fishermen shared 
what they had with the people that have been 
sailing with them for decades. Sometimes their 
luck is bad, and they cannot catch much fish or 
the price is low, and going to the sea means losing 
money, but that’s not why he gave up his job. I seem 
to feel a bit ashamed with my heart, no matter how 

hard or difficult it is, he persisted and moved forward 
to stick to the sea, faithful to this land, while when it 
comes to myself, a little difficulty has made me hastily 
falter. Perhaps the men who go to the sea here are 
more resilient than anyone, they overcome thousands 
of difficulties to make a living every day and never give 
up. No matter how dangerous or arduous the job is, it 
can’t stop the footsteps of those people.

To sum up, I do think that the sea trips are not only done 
because of the urge to support food, clothing or money 
for their families but also because of their sincere 
love for the sea. Maybe they are heroes who silently 
confront difficulties, trying to keep the tradition alive. 
Moreover, going to the sea is not only about fishing but 
also about protecting the peace of our country.

Author: Tran Thi Hoai Nam
Translator: Pham Thi Thanh Huyen
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chuyến khơi xa

Những
Mảnh đất Quảng Bình đầy nắng và gió với đường 
bờ biển dài 116,04km từ lâu đã hình thành nên ngư 
trường lớn đầy tiềm năng, cho phép phát triển nền 
kinh tế tổng hợp vùng ven biển. Theo đó nhiều làng 
nghề đánh bắt hải sản ra đời và trở thành nghề 
mưu sinh cho nhiều hộ gia đình sinh sống ven biển.

Đối diện trước sự khắc nghiệt, những thử thách 
tiềm ẩn của thiên nhiên, nghề đi biển được xem là 
một trong những công việc đặc thù đầy rẫy những 
hiểm nguy. Đối với nhiều ngư dân việc “cưỡi sóng” 
ra khơi này không chỉ là sinh kế mà những người 
dân làng chài còn mang trên mình nhiệm vụ bảo 
vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê 
hương. Tôi may mắn gặp được bác Võ Văn Trọng 
(1978) ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện 
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và được nghe bác 
chia sẻ về những chuyến đi dài ngày lênh đênh trên 
mặt biển.
Vào nghề từ năm 15 tuổi tới nay bác đã gắn bó với 
công việc này được gần 30 năm, bắt đầu là những 
chuyến đi biển ven bờ sau mới dần chuyển sang 
đánh bắt xa bờ. Muốn đánh bắt xa bờ, cần tàu ra 
khơi có động cơ mạnh. Theo lời kể của bác Trọng, 
để chuẩn bị cho một chuyến ra khơi trước tiên cần 
phải kiểm tra lại các đầu máy, động cơ của tàu có 
hoạt động tốt không, kế đó là số lượng thành viên 
của đoàn (thông thường là 9 người). Sau mới tới 
khâu chuẩn bị dầu, nhờn, đồ dùng đánh bắt, bảo 
quản hải sản (đá lạnh), cùng lương thực, thực 
phẩm, nước sinh hoạt cho tất cả các thành viên 
trong suốt quá trình ra khơi đó. Mỗi chuyến đi sẽ kéo 
dài khoảng từ 2 tuần cho tới 1 tháng. Khi đã chuẩn 
bị đầy đủ và sẵn sàng thì chuyến ra khơi chính thức 
được bắt đầu. Bác Trọng kể rằng, khi tàu ra đến cửa 
biển điều quan trọng là phải thông báo cho bộ đội 
biên phòng để khai báo số lượng thành viên trên 
tàu và cũng là để đề phòng những điều bất trắc có 
thể xảy ra.  Khoảng cách xa nhất là tàu phải chạy 
khoảng 24 tiếng đồng hồ mới dừng lại chuẩn bị 

đánh bắt hải sản. Việc đánh bắt hải sản được thực 
hiện chủ yếu là vào buổi tối, sau khi tàu ngừng sẽ 
khởi động lại để lấy nguồn điện thắp sáng bóng 
đèn. Các tàu đánh cá thường sử dụng bóng đèn 
250W để pha xuống mặt biển. Tùy theo quy mô 
của tàu mà số lượng đèn cũng khác nhau có thể là 
50, 200 hoặc 300... Đây cũng chính là khoảng thời 
gian mà các thuyền viên trên tàu phải làm việc liên 
tục thâu đêm.  Và khi mặt trời ló dạng ở đằng Đông 
chính là lúc những ngư dân này thu hoạch được 
thành quả lao động của một ngày. Những mẻ lưới 
nào cá nào tôm sẽ được đưa xuống hầm ướp đá 
theo từng khay để bảo quản, đảm bảo độ tươi ngon 
cho đến khi tàu cập bến. Sau khi thu được mẻ lưới 
đầu tiên, các thuyền viên sẽ ăn cơm, nghỉ ngơi đến 
tầm 4 giờ chiều và nổ máy di chuyển đến địa điểm 
“làm việc” tiếp theo. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại 
từng ngày như vậy cho đến thời điểm thích hợp khi 
mà “cá đã đầy khoang” thì trở về.
Công việc trên biển với khó khăn trùng trùng, chính 
là luôn phải sống chung với sóng biển, gió lạnh, 
nước mặn. Như lời bác Trọng đã nói “Sống trên 
con tàu như trên một chiếc lá”. Ngoài ra, việc thiếu 
nguồn nước ngọt để sinh hoạt cũng là một trong 
những vấn đề khó khăn mà nếu chưa trải qua chắc 
nhiều người sẽ không tưởng tượng được.  “Nhiều 
khi anh em không dám dùng nước để tắm mà phải 
tiết kiệm để uống, lâu lâu mới dùng để gội một 
lần”, bác Trọng chia sẻ. Trường hợp tàu hư hỏng, 
hay thiếu nhiên liệu cũng làm cho cả đoàn rơi vào 
thế bị động và chỉ có thể đợi cứu trợ. Thế nhưng, 
nào đã hết những khó khăn mà những người dân 
chài phải đối mặt khi ra khơi, những thử thách mà 
mẹ thiên nhiên mang đến như gió bão, giông tố 
bất ngờ chính là yếu tố làm cho nghề đi biển trở 
thành một trong những nghề được xếp vào hàng 
nguy hiểm nhất trên thế giới. Không giống như việc 
đánh bắt gần bờ có thể cập bến nhanh chóng, hay 
cập vào các hòn đảo nhỏ để tạm tránh bão, đối với 
những con tàu ở khơi xa chỉ có thể tự mình chống 

chọi lại với thiên nhiên. Những lúc đó các thành 
viên chỉ có thể lấy gia đình làm động lực để hóa 
giải mối nguy, cố gắng an toàn trở về nhà. 
Cùng với nghề biển là biết bao thiệt hại, bao nhiêu 
là mối nguy. Thiệt hại ít thì gặp gió bão làm hư hỏng 
tàu, đổi dòng nước làm dạt trôi mất lưới xem như 
tay trắng trở về. Thiệt hại nhiều thì chìm tàu, tính 
mạng con người bị đe dọa. Nhiều vụ chìm tàu cũng 
đã diễn ra, nhiều chủ tàu mất tiền tỉ, và cũng đã 
bao người bị vùi dưới sóng biển. Nguy hiểm không 
chỉ đến từ thiên nhiên mà còn đến từ con người mỗi 
khi đi nhầm qua địa phận lãnh hải của nước bạn. 
Nhiều trường hợp còn bị bắt giữ hay bị tấn công, 
đâm tàu ngay trên địa phận của nước ta mà chỉ có 
thể chờ đoàn cứu trợ hoặc cảnh sát biển tới mới 
được giải cứu.
Không phải ai sinh ra cũng có duyên với nghề biển, 
không phải ai cũng kiên trì bám biển cả đời người. 
Công việc luôn phải đối mặt tử thần này đối với bác 
Trọng ban đầu cũng chỉ vì mưu sinh, nhưng sau 
khoảng thời gian gắn bó đó còn là trách nhiệm - 
trách nhiệm cùng các thuyền viên trên tàu, trách 
nhiệm với Tổ Quốc. Bên cạnh đó biển cũng là bạn 
của ngư dân. Gặp khó khăn mới thấu rõ tình người, 
đã gặp nhau trên biển thì tất cả đều là anh em dẫu 
vốn là người xa lạ. Giúp đỡ nhau khi chỉ là nguồn 
nước ngọt, nhiên liệu hay hơn nữa là cứu cả tính 
mạng lúc tàu gặp nạn... Cũng như bao ngư dân 
khác, điều giúp bác Trọng luôn vượt qua được 
những khó khăn trong nghề chính là những người 
anh em  đồng cam cộng khổ, là kinh nghiệm bấy 
lâu gắn bó với nghề và còn là nguồn động lực từ 
nỗi niềm thương nhớ gia đình. Thấu hiểu những 
nỗi niềm đó nhưng bản thân bác lại không hi vọng 
đứa con trai duy nhất của mình theo nghề. Với bác, 
bao nhiêu tình thương với con cái thể hiện qua ước 
mong con mình luôn vui khoẻ, học tập chăm ngoan 
và lựa chọn nghề nghiệp mà bản thân yêu có niềm 
yêu thích. Là người hiểu rõ hơn ai hết nỗi khổ cực 
của nghề đi biển, bác không muốn con mình phải 

xa nhà dài ngày để lênh đênh sóng gió. Thế nhưng 
khi được hỏi về việc liệu bác có muốn làm nghề 
gì khác ngoài nghề biển không, bác Trọng lại tần 
ngần một lúc lâu như suy nghĩ và trả lời chắc nịch 
“Tới lúc không đủ sức khỏe nữa thì từ bỏ khơi xa 
quay về với thuyền thúng, với vũng vịnh chứ không 
bỏ nghề được, 29 năm gắn bó không ít cũng chẳng 
nhiều nhưng cũng đủ để lưu luyến.”

“Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.”

Như những câu thơ trên của Tế Hanh, nắng, gió 
biển và muối đã làm màu da các ngư dân chai sạm 
dần theo năm tháng. Nhưng cũng chính nhờ ơn 
biển đã mang lại nhiều tiềm năng phát triển cho 
quê hương, cũng như công ăn việc làm cho nhiều 
hộ gia đình ven biển. Đến nay, đối với bác Trọng 
thì mỗi chuyến đi biển dù lớn hay nhỏ vẫn luôn là 
kỷ niệm đáng nhớ và đọng lại nhiều cảm xúc khó 
quên, đáng trân trọng. Và với bác công việc này 
cũng luôn là niềm kiêu hãnh vì đã góp phần gìn giữ 
biển đảo quê hương. Bản thân tôi được sinh ra và 
lớn lên bên cạnh hình ảnh những chiếc tàu, thuyền 
ra khơi nhưng mãi bây giờ mới biết đến những nỗi 
vất vả, khó khăn trùng trùng đằng sau đó của nghề 
biển. Cảm ơn những ghe hải sản tươi mới, cảm ơn 
sự đóng góp thầm lặng của những người ngư dân!

Tác giả: Đặng Thị Huyền
Dịch: Phạm Thị Thanh Huyền
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Quang Binh’s land of sunshine and wind with a 
coastline of 116.04km has long formed a large 
fishery, allowing the development of an integrated 
coastal economy. Accordingly, many fishing 
villages were born and became a livelihood for 
many households living along the coast.

Facing the harshness and potential challenges 
of nature, seafaring is considered one of the jobs 
full of dangers. For many fishermen, this lifestyle 
of “riding the waves” is not only a livelihood but 
also a responsibility to protect the fishery, and 
protect the homeland’s sovereignty over the sea 
and islands.
I was fortunate to meet uncle Vo Van Trọng who 
is a fisherman in Vinh Son village, Quang Đong 
commune, Quang Trach district, Quang Binh 
province and listened to him sharing about his long 
trips on the sea. 
Starting from the age of 15, he has been doing this 
job for nearly 30 years, starting with coastal trips 
and then gradually switching to offshore fishing. 
“If you want to fish far from the shore, you need 
a boat to go out to sea with a powerful engine.” 
According to uncle Trong, in order to prepare for a 
trip to sea, it is necessary to first check whether the 
boats and engines of the trip are working properly, 
then check the number of members of the fishing 
vessel (usually 9 people). After that, it is time to 
prepare oil, lubricants, fishing gear, ice to preserve 
seafood, and food and water for all members for 
the whole trip. Each trip will last from 2 weeks to 1 
month. When fully prepared and ready, the sailing 
trip begins officially. Uncle Trong said that, when 
the ship reached the seaport, it was important to 
notify the border guard to declare the number of 

members on board, to prevent unexpected things 
that may happen. The longest distance is when 
the boat has to run for about 24 hours before 
stopping to prepare to catch seafood. The fishing 
is done mainly in the evening; after the ship stops, 
it will restart to get electricity to light the light 
bulbs. Fishing boats often use 250W light bulbs to 
illuminate the sea. Depending on the size of the 
ship, the number of lights is also different, it may 
be 50, 200 or 300... The strong lights allow crew 
members on the ship to work continuously through 
the night. The sun rises in the East when these 
fishermen reap the fruits of a day’s labor. The nets 
of fish and shrimp will be put into the ice tunnel in 
each tray to preserve and ensure freshness until 
the ship arrives. After collecting the first catch, the 
crew members will eat rice, rest until about 4pm 
and start the engine to move to the next “working” 
location until the right time when the fishing boat  
is full of fish and they can return.
Working at the sea is very difficult, always having 
to live with waves and salt water. As uncle Trong 
said, “Living on a ship is like being on a leaf”. In 
addition, the lack of fresh water for living is one 
of the difficult problems that many people would 
not have imagined if they had not experienced it. 
“Sometimes, we don’t dare to use water to take a 
bath; we have to save to drink, and only use it once 
in a while,” said uncle Trong. In case the ship is 
damaged, or lacks fuel, the whole crew falls into 
a passive position and can only wait for rescue. 
However, the difficulties that the fishermen have 
to face when going out to sea, the challenges 
that mother nature brings such as wind and 
unexpected storms are what makes seafaring one 
of the most dangerous occupations in the world. 

Unlike inshore fishing that can dock quickly, or land 
on small islands to temporarily avoid storms, for 
ships far away, they can only cope with nature on 
their own. At that time, the members could only 
think of family as the motivation to overcome the 
danger and try to return home safely.
There is so much damage and danger in the marine 
industry. A small damage can be that the wind 
and storm damage the ship, change the water 
flow and cause the net to drift, meaning they go 
ashore empty-handed. If the damage is big, the 
ship could sink, and human life is threatened. Many 
shipwrecks have occurred, many ship owners lost 
billions, and many people were buried under the 
waves. Danger does not only come from nature but 
also from humans, when, for example, fishermen 
mistakenly pass beyond the territory of our country, 
they can do nothing but wait for the rescue team or 
the coast guard.
Not everyone is born with a predestined career in 
the sea, and not everyone persists in sticking to the 
sea all their lives. To Uncle Trong, this job, which 
often meant having to face death, was originally 
just for living, but after some time, it was also 
a responsibility for the crew on the ship, and a 
responsibility to the Fatherland. Besides, the sea 
is also a fisherman’s friend. Having encountered 
difficulties, they understand human love; having 
met each other at the sea, they are all brothers, 
even though they are strangers. Fishermen have 
always helped each other, whether it was about 
sharing freshwater, or fuel, or even saving each 
other’s lives when the ship was in trouble. Like 
many other fishermen, what always helps uncle 
Trong overcome difficulties in his profession are the 
brethren who share the same passion, the precious 
experience and also a source of motivation 
from nostalgia for family. Understanding those 
difficulties, he didn’t expect his only son to follow 
the profession. For him, he has always expected 
his children to lead a happy life and to be free to 

pursue whatever they want in their future career. 
As someone who understands better than anyone 
the hardships of seafaring, he doesn’t want his 
children to be away from home for a long time. 
However, when asked if he wanted to do anything 
other than seafaring, uncle Trong hesitated for a 
long time as if thinking and firmly replied, “When 
I’m not healthy anymore, I may give up going to 
sea and return to the basket boat; but I would not 
be able to give up the job. 29 years of attachment 
is not much, but it is enough to be attached”.

“Fisherman, tanned skin
The whole body breathes with a distant taste
The boat is quiet and tired, returning to lie down
Listen to salts penetrating the skin”

Like in the poems of Te Hanh, the sun, sea wind 
and salt have darkened the skin of the fishermen 
over the years. However, it is also thanks to the 
sea that a lot of development was possible for the 
homeland, and many coastal households could 
support their livelihood. Until now, for uncle Trong, 
every sea trip, big or small, is always a memorable 
one and leaves behind many unforgettable and 
cherished emotions. Also for me, this job is always 
a pride because I have contributed to preserving 
the sea and islands of my homeland. I myself was 
born and raised next to the image of ships and 
boats going out to sea, but only now have I known 
about the hardships and difficulties that coincide 
with that marine profession. Thank you for the fresh 
seafood boats, thank you for the silent contribution 
of the fishermen!

Author: Dang Thi Huyen
Translator: Pham Thi Thanh Huyen
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Người làng chài

Thọ Quang

THỰC TẠI VÀ NHỮNG NỖI LO THỰC TẠI VÀ NHỮNG NỖI LO

Năm giờ sáng có lẽ là thời điểm mà nhiều người vẫn 
còn đang say giấc, nhưng lúc này đây, ven biển Thọ 
Quang, không khí nhộn nhịp tấp nập của buổi họp 
chợ cá sớm đang diễn ra. Làng chài Thọ Quang là 
một làng chài lâu đời thuộc Quận Sơn Trà, Thành 
phố Đà Nẵng. Ngư dân ở đây hầu hết đã mấy đời 
làm nghề chài lưới. Những chiếc thuyền chở đầy cá 
tươi dần dần cập bến, ngư dân, thương nhân mua 
bán tấp nập, chen nhau chuyển hàng cho kịp phiên 
chợ sáng. Nhìn dòng người nô nức, tôi chợt chú ý 
đến một người phụ nữ đang ngồi trông ra biển với vẻ 
mặt lo âu, đượm buồn, trái hẳn với không khí nhộn 
nhịp đang diễn ra. Tôi lân la lại gần bắt chuyện thì 
được biết, cô đang chờ thuyền của gia đình vào bờ 
sau chuyến đánh bắt đêm qua. Cô Nguyễn Thị Tín, 
năm nay 65 tuổi, người làng Thọ Quang, nhà cô qua 
hai đời đều làm nghề đánh bắt cá. Trước đây cô ở 
cùng cha mẹ, sau khi lấy chồng thì bắt đầu ra riêng 
từ năm 30 tuổi. Hiện tại, cả gia đình cô sống hoàn 
toàn phụ thuộc vào những chuyến tàu mang cá về. 
Nói đến đây cô không giấu nổi vẻ lo lắng hồi hộp, 
cầu mong gia đình hôm nay thu hoạch được nhiều 
cá để mang ra chợ bán. Khi tôi hỏi thăm, cô không 
ngại chia sẻ: Khoảng thời gian trước, gia đình cô 
đánh bắt xa bờ, đôi tháng mới về một lần. Cô thổ 
lộ, những chuyến đi xa bờ như thế gặp rất nhiều 
trắc trở khó khăn. Công việc này gần như phụ thuộc 
hoàn toàn vào thiên nhiên, có những hôm, bão lớn 
ập tới mà không thể vào bờ kịp, phải nương thân vào 
những đảo gần đó, sóng to gió lớn chao đảo cả con 
thuyền. Những lúc đó gia đình chỉ biết cầu nguyện, 
mong sao có thể đến nơi trú ẩn được an toàn. 

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cô kể, con trai cô lần 
đầu đi biển đã gặp tai nạn, trong khi kéo lưới đã vô 
tình bị lưới cuốn treo ngược anh lên cao, từ đó để lại 
dị tật ở chân. Chuyện đó cũng để lại một kỷ niệm 
buồn đối với cô, và cả gia đình. Việc bị tai nạn trong 
lúc lao động là điều không ai mong muốn, nhìn con 
mình với vết thương vĩnh viễn trên cơ thể có người 
mẹ nào mà không đau lòng. Mặc dù việc di chuyển 
của anh rất khó khăn, đi lại bất tiện nhưng vì vợ con 

anh buộc phải cố gắng và bám biển cùng gia đình. 
Mỗi chuyến đi là niềm tin, niềm hy vọng, chỉ mong 
sao trời yên biển lặng để đoàn người lại trở về với mẻ 
cá đầy khoang. Cũng chỉ khi đó, những người mẹ, 
người vợ mới thở phào nhẹ nhõm sau một đêm lo 
lắng cho những người đàn ông trong gia đình trước 
những khó khăn nhọc nhằn và đôi khi có cả  nguy 
hiểm nơi biển khơi. Cô bảo rằng: Ngồi chờ thuyền 
mà trong lòng còn thấp thỏm lo lắng hơn là đi cùng. 
Những hôm trời yên biển lặng thì còn an tâm, chỉ 
cần ngồi chờ thuyền cập bến. Niềm vui được nhân 
đôi nếu thu hoạch được nhiều cá và biết rằng cuộc 
sống rồi sẽ được cải thiện hơn. Nhưng những ngày 
mưa bão, chuyến ra khơi vốn đã khó khăn này càng 
trở nên nguy hiểm, cảm giác ngồi chờ đợi mà thời 
gian trôi thật chậm, chỉ cầu mong mấy cha con 
được bình an. Cô kết luận: Lúc đó chỉ cần thấy 
thuyền gia đình trở về, được gặp chồng gặp con là 
vui lắm rồi.  Cũng có những lúc cô nghĩ phải thoát 
khỏi cái nghề lênh đênh sóng gió thế này, nhưng lại 
không nỡ.  Cái nắng cái gió đã ăn sâu vào da thịt, 
những chuyến đi này đôi khi không phải chỉ là kế 
mưu sinh, mà còn là cả cội nguồn.
Phải tiếp xúc với ngư dân mới thấu hiểu phần nào 
những gian khó mà họ phải vượt qua. Mấy con 
người trên một chiếc thuyền bé nhỏ và vô cùng 
chênh vênh giữa biển cả mênh mông. Trước sóng to 
gió lớn, mưa gió thất thường chẳng biết đi đâu cả. 
Hay cơn đau bất chợt, nửa đêm không thuốc men 
mà thuyền quá xa bờ, phải nương tựa vào nhau mới 
vượt qua được. Rồi những lúc bão đổ bộ thuyền phải 
nằm bờ mấy ngày liền, trong lòng đầy lo lắng, sợ 
thuyền bị bão làm hỏng không thể tiếp tục ra khơi, 
để trang trải cuộc sống vốn đã không mấy dư dả 
của cả gia đình. Nói đến đây, tôi cảm nhận được sự  
nghẹn ngào trong giọng nói của cô. Tôi cũng thấy 
cay cay nơi khoé mắt, phải rồi, cái nghề quanh năm 
lênh đênh nơi đầu sóng ngọn gió này, chỉ có những 
người thực sự trải qua mới biết nó gian khổ như thế 
nào,  và những tai nạn không lường trước được. 
Tôi hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình cô trong những 
tháng dịch Covid mà thành phố ban lệnh phong 
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toả. Cô nói: Khi có lệnh ngừng ra biển, gia đình cô 
cũng chấp hành và đành để thuyền nằm bờ, sau hơn 2 
tháng, gia đình cô cũng như các ngư dân khác không 
khỏi phấn khởi khi nghe tin chính quyền cho phép “mở 
biển”. Cô xúc động “Khi hay tin được mở biển, mừng 
quá trời”. Đợt này gia đình cô chỉ đánh bắt gần bờ, qua 
thời gian thuyền của cô cũng đã xuống cấp. Một phần 
cũng là do chính quyền ban hành quy định những ngư 
dân đánh bắt xa bờ như cô phải chuyển đổi qua tàu 
thuyền bằng thép để đảm bảo an toàn bởi tình hình an 
ninh biển đảo ngày một biến động. Mặc dù có phần hỗ 
trợ làm tàu thuyền thép từ địa phương nhưng kinh tế 
gia đình vẫn không đủ để sắm, cùng với việc chịu nhiều 
ảnh hưởng của dịch covid nên gia đình cô quyết định 
chuyển đổi sang đánh bắt gần bờ. 

Trò chuyện với cô được một lúc, tôi thấy vẻ mặt cô 
bỗng trở nên vui mừng hớn hở, cô chỉ cho tôi chiếc 
thuyền cá đang hiện ra sau màn sương sáng, là 
thuyền của gia đình cô. Cô như thở phào nhẹ nhõm. 
Mấy hôm nay biển động mạnh,  bão ùa về, mỗi lần ngồi 
chờ thuyền là mỗi lần lòng cô thấp thỏm không thôi. 
Chỉ mong thuyền cập bến an toàn, chồng con cô bình 
an. Nhìn thấy nét mặt cô rạng rỡ hơn hẳn lúc tôi mới 
đến, tôi cũng thấy vui lây. Lúc thuyền cô sắp vào tới, 
tôi cũng kịp cảm ơn cô về những chia sẻ, trải lòng của 
cô và chào tạm biệt để cô đón thuyền. Nhìn theo bóng 
lưng cô, tôi lặng người lắng nghe từng đợt sóng vỗ vào 
bờ, cảm nhận thứ hương mặn mòi của biển đang lùa 
vào kẽ tóc, thấm vào da thịt, những lo toan, bộn bề 
của cuộc sống hối hả nơi thành thị tan biến lúc nào 
không hay.

Tác giả: Huỳnh Văn Phi, Nguyễn Tấn Duy
Dịch: Phạm Thị Thanh Nhẫn

Fishermen

Tho Quang

Five o’clock in the morning is probably the time when 
many people are still asleep, but here it is, along 
the coast of Tho Quang, the bustling atmosphere 
of the fish market in the early morning is going on. 
Tho Quang fishing village is an old fishing village in 
Son Tra District, Da Nang City. Most of the fishermen 
here have been fishing for generations.

The boats full of fresh fish gradually docked, 
fishermen and merchants are busy selling, jostling 
to deliver goods in time for the morning market. 
Looking at the eager flow of people, I suddenly 
noticed a woman sitting, looking out at the sea with 
a worried, sad face, contrasting with the bustling 
atmosphere going on. I approached to start a 
conversation and learned that she was waiting for 
her family’s boat to come ashore after the fishing 
trip last night. Ms. Nguyen Thi Tin, 65 years old, 
comes from Tho Quang village, her family has been 
fishing for two generations. Previously, she lived 
with her parents,; after getting married at the age of 
30, she moved out of her parents’ home. Currently, 
her whole family is completely dependent on 
fishing boats.
Saying this, she could not hide her anxiety and 
nervousness, praying that her husband could 
harvest a lot of fish today to bring to the market. 

THỰC TẠI VÀ NHỮNG NỖI LO
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When I inquired, she did not hesitate to share: Some 
years ago, her family fished far from the shore, only 
returning once every few months. She confided 
that such trips away from the shore encountered 
many difficulties. This work is almost completely 
dependent on nature, there are days when a big 
storm hits but it’s impossible to get ashore in time, 
so one has to rely on nearby islands, while big waves 
and strong winds wobble the whole boat. At those 
times, the family could only pray, hoping that they 
could come to shelter safely. However, that’s not 
all. She said, her son had an accident when he was 
at sea for the first time, and while pulling the net, he 
was accidentally caught by the net and hung upside 
down, leaving a deformity in his leg. It also left a sad 

memory for her and the whole family. Having an 
accident while at work is something no one wants; 
seeing their child with a permanent wound on the 
body causes every mother heartache. Although it is 
difficult for him to move and travel, because of his 
wife and children, he still tries to cling to the sea.
Every trip is a belief and hope; just hope that the sky 
and the sea are calm for the people returning with a 
catch full of fish. Only then will mothers and wives 
breathe a sigh of relief after a night of worrying 
for the men in the family due to the hardships and 
dangers at sea. She said: “Waiting for the boat 
makes me more anxious than going along with 
them”.
On peaceful days, when the sea is safe, she just 

waits for the boat to dock. The joy is doubled if they 
catch a lot of fish because they know that their 
living standard will be improved. On the other hand, 
the already difficult journey to sea has become 
more and more dangerous. The feeling of sitting 
and waiting while time just passes slowly is very 
uncomfortable, at that time she just prays for her 
husband and son to come back safely. 
She also concluded: “At that time, the happiest 
thing to me was just seeing the family boat return 
safely to see my husband and children.” There were 
also times when she thought she had to escape 
from this turbulent job, though it was too hard for 
her to give up the job because she felt nostalgic. The 
sun and the wind have been deeply ingrained in the 

skin, these trips are sometimes not only a livelihood 
but also a way to look back at their origin; having 
to interact with fishermen to understand partly the 
difficulties they have to overcome. A few people on 
an small boat can easily get in a precarious situation 
in the middle of the sea. In front of big waves, strong 
winds, and erratic rain, there seems to be no choice 
for them to pick where to go. 
Moreover, if they encounter sudden pain in the 
middle of the night without medicine while the boat 
is too far from shore, they must rely on each other to 
overcome. Then, when the storm hits, the boat has 
to lie on the shore for a few days. They will feel full of 
anxiety and afraid that the boat would be damaged 
by the storm and that they could not continue going 
out to sea, in order to cover the already inadequate 
life of the whole family. 
Having heard her story, I could feel the choking 
in her voice. I also feel a sting in the corner of my 
eye, that’s right, the year-round job floating in 
this windy place is something that only those who 
have experienced will know how hard it is, and the 
accidents are unforeseeable.
I inquired about her family’s situation during the 
Covid-19 months, when the city was locked down. 
She said that when there was an order to stop 
going to the sea, her family also obeyed and had 
to leave the boat on the shore. After more than 2 
months, her family as well as other fishermen could 
not help but be excited when they heard that the 
government allowed them to “open the sea”. She 
was touched, “When I heard that the sea was open, 
I was so happy”.
This time, her family only fished near the shore, over 
time her boat has also deteriorated. Part of it is also 
due to the government’s regulation that offshore 
fishermen like her have to switch to steel boats to 
ensure safety because of the increasingly volatile 
sea and island security situation. Although there is 
some support to make steel boats from the locals, 
her family’s economy is still not enough; along with 
being affected by the Covid epidemic, her family 

decided to switch to inshore fishing.

Talking to her for a while, I saw her face suddenly 
become joyful. She showed me the fishing boat 
that appeared behind the morning mist, which 
was her family’s boat. She breathed a sigh of relief. 
These days, the sea has been rough, the storm is 
coming, and every time she waits for the boat, her 
heart is restless. Just hope the boat docks safely, her 
husband and son are safe. Seeing her face brighter 
than when I first arrived, I also felt happy. When her 
boat was about to arrive, I had time to thank her for 
sharing her experiences and said goodbye while she 
welcomed the boat. Looking at her, I silently listened 
to each wave crashing on the shore, feeling the salty 
scent of the sea flowing through the hair, seeping 
into the skin, worries, and chaos of the hustle and 
bustle of city life disappearing at any time.

Author: Huynh Van Phi, Nguyen Tan Duy
Translator: Pham Thi Thanh Nhan
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Chuyện ngư phủ 
trọn đời bám biển

Ai đã từng đi qua làng biển Cảnh Dương, huyện 
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình sẽ có dịp chiêm 
ngưỡng cung đường bích hoạ trải dài từ Đình thờ Tổ 
ra đến ven biển. Và nơi đây tồn tại một một làng chài 
trù phú, có lịch sử hình thành và phát triển hàng 
trăm năm - đó là làng chài Cảnh Dương. Vào những 
buổi sớm mai, trên bãi biển tấp nập nào những 
người, những tàu với đầy đủ các nhu yếu phẩm, dầu 
và nước… đang chuẩn bị ra khơi. Những chuyến tàu 
mang theo bao hy vọng rằng chuyến đi sẽ thuận lợi, 
mang về nhiều cá tôm và những người ngư dân kiên 
cường, dũng cảm sẽ bình an trở về. Tôi - một người 
con xứ Quảng - tuy không sinh ra, lớn lên ở vùng 
biển nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm tin và 
tấm lòng của người dân làng chài nơi đây khi có dịp 
quan sát họ trong nhịp hối hả vào buổi sớm mai.

Làng chài Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình
Vừa qua, tôi lại có dịp đặt chân đến vùng đất này, 
nơi quê hương của vị tướng huyền thoại – Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp và đến thăm làng chài Cảnh Dương. 
Tôi rảo vài vòng quanh làng và chợt nhận ra rằng, 
nơi đây đã có quá nhiều sự đổi thay. Trước mắt tôi là 
một cung đường bích họa tuyệt đẹp. Các bức tường 
đơn sơ không còn nữa, thay vào đó là những bức 
tranh đầy màu sắc, mô phỏng lại dấu tích gần 400 

năm dựng làng và phát triển. Hình ảnh con người 
làng nghề cũng hiện lên trong mắt tôi thật sống 
động, gần gũi và thân thương biết bao.

Trên đường đi, tôi tình cờ gặp được một người đàn 
ông chất phác, dáng vẻ có chút khắc khổ nhưng lại 
kiên cường của người con bám biển lâu năm. Chú 
tên là Đậu Quốc Biên, thường hay gọi là ông Biên. 
Trong làng này, khi nhắc đến ông Biên không ai là 
không biết đến có lẽ là vì chú đã gắn bó với nghề 
biển cũng như làng chài này từ rất lâu rồi. Khi tôi tiến 
lại gần chào hỏi, chú nhìn tôi bằng ánh mắt thân 
thiện và thế là câu chuyện với chú Biên được bắt 
đầu. Qua giọng kể chân chất của chú Biên những 
câu chuyện về năm tháng theo nghề chài bám biển 
của chú dần hiện lên trước mắt tôi. Tôi được biết 
chú Biên sinh ra và lớn lên tại thôn Chung Vũ, Cảnh 
Dương. Chú bắt đầu ra khơi vào năm 1968, những 
năm mà đất nước ta còn nghèo, bị giặc ngoại xâm 
đánh chiếm. Lúc đó chú mới quãng 14 - 15 tuổi, ở cái 
tuổi mà tôi chỉ biết lo ăn, lo học thì chú đã theo chân 
ông và cha ra khơi đánh bắt trong hoàn cảnh vừa lo 
cho điều kiện thời tiết thuận lợi vừa canh chừng mối 
nguy từ bom đạn để chuyến đi được bình an trở về. 
“Có những lúc ra khơi, máy bay còn bay sát trên 
đỉnh đầu nhưng may mắn là không bị người ta bắn 
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vì mình quăng lưới ra xung quanh thuyền để người 
ta biết là mình chỉ đi câu lưới. Mà khi đó thì làm gì 
có thuyền, chú và những người trong gia đình đều 
ra khơi bằng ghe, bằng thúng. Lúc gặp gió to, sóng 
lớn thì có khi còn bị sóng đánh lật thúng, uống nước 
biển là chuyện thường. Nhưng cũng thật may là 
còn có những người bạn chài cùng đi đã giúp đỡ 
lẫn nhau mỗi khi gặp nguy hiểm” -  chú kể. Ở đây, 
thúng và ghe đều là phương tiện đánh bắt rất phổ 
biến và đặc biệt mà chỉ ở Việt Nam mới có. Kỹ năng 
chèo ghe, chèo thúng cũng rất khác, phải biết cách 
giữ thăng bằng, vận dụng các kỹ năng chèo kết 
hợp giữa lực tay và lực chân sao cho phù hợp, và 
phán đoán được hướng gió để điều khiển thuyền đi 
đúng hướng. Đánh bắt bằng ghe, bằng thúng cho 
đến mãi về sau khi kinh tế đã ổn định để có thể mua 
sắm nhiều hơn tàu thuyền vững chãi và trang thiết 
bị hỗ trợ thì chú mới chuyển sang thuyền máy. Chú 
bảo rằng, thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến công việc 
của người dân làng chài nơi đây và thế là chú và 
những ngư dân khác trong làng sẽ học cách phán 
đoán thời tiết một phần là từ những kinh nghiệm từ 
thời cha ông để lại, một phần là từ chính những trải 

nghiệm của chú qua bao năm bám biển làm nghề. 
Mỗi chuyến đi của chú thường kéo dài khoảng 10 
ngày. Chú đi cùng với các ngư dân trong làng, mỗi 
lần đi sẽ mang theo những thùng dầu to và nặng 
để dự trữ nhiên liệu cho chuyến đi xa. Nghề đi biển 
sẽ không tránh khỏi những lúc trời giông tố. Vào lúc 
này, chú cùng các lão ngư khác phải tìm cách quay 
về nhanh nhất có thể hoặc phải tìm nơi trú đậu an 
toàn, chờ nguy hiểm qua đi thì mới có thể tiếp tục 
công việc. Nghe chú kể sao mà thấy thương quá! 
Đến đây tôi càng cảm nhận được nỗi vất vả và nguy 
hiểm vì cuộc sống mưu sinh, vì truyền thống làng 
nghề của những con người ngày đêm bám biển 
phải đối mặt. Ranh giới giữa sự sống và cái chết sao 
mà mong manh quá!
Tôi hỏi chú: “Khi đi biển chú có nhớ gia đình của mình 
không ạ?” Chú lặng người một chốc: “Chú không có 
thời gian để nhớ, thay vào đó chú sẽ chỉ nghĩ đến 
việc đánh bắt thật nhiều cá và nhanh chóng quay 
trở về nhà. Vậy là vui rồi.” Câu trả lời sao mà mộc 
mạc, chân thành tưởng chừng như là điều dễ dàng 
nhưng qua ánh mắt của chú tôi cảm nhận được 
rằng phải thật dũng cảm và kiên cường thì người 

ngư dân khi lênh đênh trên mặt biển mới có thể 
kiềm nỗi nhớ gia đình và để tập trung vào công việc 
với mong muốn sẽ sớm quay trở về nhà một cách 
bình an. Biển cả rộng lớn mang cho ta cá tươi, mang 
cho ta nguồn sống nhưng cũng đầy ắp những nguy 
hiểm bất ngờ mà ta không thể lường trước được. 
Tôi vội hỏi chú thêm một câu: “Chú có kỷ niệm nào 
đáng nhớ nhất trong suốt những năm đi biển không 
ạ?” Chú khẽ cười, bảo: “Đối với chú chuyến đi nào 
cũng đều là kỷ niệm, mà vui nhất là những khi gặp 
được luồng cá lớn và đánh bắt đầy khoang. Những 
lúc không có cá thì buồn lắm con ạ”. Nghe chú bảo 
mấy năm gần đây biển động thường xuyên, thêm 
vào đó là thiên tai, dịch bệnh vì vậy việc ra khơi đánh 
bắt của ngư dân gặp rất nhiều khó khăn.
Đến nay khi đã gần 70 tuổi, chú Biên đã tạm dừng 
nghề đánh cá sau gần 40 năm gắn bó. Khi tuổi đã 
cao, sức khoẻ không còn và sự dẻo dai cũng đã bị 
hao mòn theo năm tháng, chú Biên lui về hỗ trợ 
những ngư dân khác trong làng tiếp tục nghề chài 
lưới bằng các công việc như đóng thuyền, làm lưới, 
chia sẻ những kinh nghiệm đi thuyền của chú cho 
những người trẻ. Có thể thấy rằng, dù không còn ra 
khơi vùng vẫy cùng biển cả mênh mông thì tình yêu 
của chú dành cho biển đã được bồi đắp theo năm 
tháng, âm thầm nhưng vô bờ vô bến. 

Ngày ngày, chú ra nơi đóng thuyền làm việc để 
được nhìn ngắm bức tranh của biển cả, để nhìn 
thấy những người trẻ tuổi ra khơi và đón họ quay trở 
về. Làm sao quên được những kỷ niệm, những năm 
tháng lênh đênh cùng sóng nước dù vất vả nhưng 
chứa đựng biết bao niềm tự hào của chú. Phần lớn 
cuộc đời của một ngư dân như chú là dành cho biển, 
cùng với biển và rất nhiều niềm vui cũng như nỗi 
nhọc nhằn - làm sao có thể dễ dàng quên đi được. 
Chú tâm sự, hàng đêm khi tiếng còi tàu ríu rít, trong 
lòng chú dân lên một nỗi niềm khó tả, vừa thương 
nhớ vừa thoáng buồn. Theo lời của chú Biên kể thì 
sau này khi xã hội đã phát triển hơn, công việc đánh 
bắt cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 
thời tiết cực đoan và nguồn tài nguyên cũng dần 
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cạn kiệt, rất nhiều người đã bỏ nghề. Họ nói rằng chi 
phí để đóng tàu lớn rất tốn kèm, nếu làm ăn không 
thuận lợi thì rất dễ dẫn đến nợ nần. Một số người 
chuyển hướng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, 
mặc dù công việc có phần vất vả, cuộc sống nơi 
xứ người không dễ dàng nhưng còn có điều kiện lo 
cho gia đình ở quê nhà. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều 
thanh niên khác trong làng tiếp nối nghề chài lưới 
của cha ông. Bằng kinh nghiệm và lòng yêu nghề 
của mình, ông đã trò chuyện để thế hệ trẻ hiểu được 
rằng, nghề chài lưới là nghề truyền thống của làng 
và cùng nhau gìn giữ để làng nghề không bị thất 
truyền. Chú Biên cũng không ngại chia sẻ những 
kiến thức và kinh nghiệm đi biển của mình cho các 
thế hệ ngư dân trẻ. Chú hướng dẫn mọi người cách 
nhận biết hướng gió, cách câu cá, câu mực vào ban 
đêm cùng với những kỹ năng sinh tồn khi gặp sóng 
to, gió lớn. Có thể nói rằng, chú Biên là bậc tiền bối 
trong làng và những kinh nghiệm mà chú truyền lại 
cho thế hệ sau thật đáng quý. Mặc dù không còn 
trực tiếp đi biển, chú vẫn luôn dõi theo và giúp đỡ với 
mong muốn thế hệ mai sau có thể tiếp nối, giữ gìn 
được làng nghề truyền thống của làng chài Cảnh 
Dương. Qua câu chuyện, tôi càng hiểu được rằng 
dù công việc có đầy ắp khó khăn hay nguy hiểm đi 
chăng nữa nhưng những người ngư dân chất phác 
ấy vẫn không ngừng cố gắng, không ngừng vươn 
lên để có thể tiếp nối tình yêu to lớn với biển cả và 
giữ gìn truyền thống làng nghề mà ông cha ta để 
lại. Thật may mắn vì hôm nay tôi được gặp chú Biên, 
được nghe câu chuyện của chú, được học hỏi rất 
nhiều điều. Tôi cảm thấy vô cùng thán phục, biết 
ơn những con người hiền hậu không ngại gian khổ, 
không ngại khó khăn, mang lại cho chúng ta những 
hải sản tươi ngon và càng hiểu được tình yêu sâu 
nặng của người ngư dân đối với biển cả thiêng liêng 
cao quý biết nhường nào!

Tác giả : Trần Thị Kiều Trinh, Hoàng Thị Như Phương
Dịch : Nguyễn Thị Nha
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the sea through their 
entire life

The story of

Those who have been to Canh Duong beach village, 
Quang Trach district, Quang Binh province will have 
an opportunity to admire the fresco road stretching 
from the Ancestral Temple to the coast, where there 
is a rich fishing village with a history of hundreds 
of years of settlement and development - Canh 
Duong fishing village. In the early morning, on the 
busy beach, fishermen and ships full of necessities, 
oil, and water are preparing to set sail. These boats 
carry many hopes that the trip will be smooth, bring 
back a great deal of fish and shrimp, and the brave 
fishermen will return safely. I myself, as a son of 
Quang province, and although I was not born or 
raised in the sea area, I can feel the faith and heart 
of these fishing villagers when I have the chance to 
observe them in the hustle and bustle of the early 
morning.

Recently, I had an occasion to set foot in this land, 
the hometown of the legendary general  Vo Nguyen 
Giap and visit the Canh Duong fishing village. While 
walking around the village a few times, I suddenly 

realized that this place has experienced significant 
changes. Before my eyes was a beautiful fresco 
road. The simple walls are covered with colorful 
paintings, simulating the vestiges of nearly 400 
years of construction and development of the 
village. The image of dwellers in the village also 
made a vivid, close and intimate impression on me.
On the way, I happened to meet a man with an 
austere look and resilient appearance, who has 
been by the sea for a long time. His name is Dau 
Quoc Bien, often called Mr. Bien. In this village, Mr. 
Bien is well-known to all villagers, perhaps because 
he has been attached to the sea profession as 
well as this fishing village for a long time. When I 
approached to greet him, he looked at me with 
friendly eyes and our conversation began. Through 
Uncle Bien’s honest voice, stories about his years as 
a fisherman gradually appeared in front of my eyes. 
I learned that he was born and raised in Chung Vu 
village, Canh Duong province. He started sailing 
in 1968, during the time when our country was still 
poor and invaded by foreign powers. At that time, 
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he was only about 14 - 15 years old - at an age 
when I could only eat and study - and he followed 
his grandfather and father to go fishing together, 
keeping an eye on the weather conditions, and 
more so, on the danger of bombs so that the trip 
can come to an end safely.
“The times when I went out to sea, the plane 
was still flying close to the top of my head, but 
fortunately I was not shot because I threw the net 
around the boat to let people know that I was just 
fishing. At that time, there was no boat, my family 
members and I all went out to sea by coracle or 
basket. When encountering strong winds and big 
waves, sometimes the basket is knocked over by 
the waves, and drinking sea water is common. 
However, fortunately, there are fishing companions 
who help each other when in danger,“- he said. 
Currently, baskets and coracles are both very 
popular and special means of fishing that are only 
available in Vietnam. Rowing skills are also vital, 
knowing how to balance, to coordinate one’s arms 
and leg movements, and judging the direction of 
the wind to steer the boat in the right direction. He 
would fish by basket and coracle, at least until his 
financial situation could be more stable, so that 
he can buy a more stable boat and supporting 
equipment, then he will switch to motor boats. He 
said that the weather greatly affects the work of 
the villagers, thus he and other fishermen in the 
village have learned to judge the weather partly 
from the teachings of their fathers, partly from their 
own experience through many years of working 
at the sea. Each of his trips usually lasts about 10 
days. Every time, he goes along with the fishermen 
from the village, and he will carry large and heavy 
oil barrels to store fuel for long trips. The profession 
of seafaring is not immune to stormy times. Then, 
he and the other old fishermen must find a way to 
return as quickly as possible or find a safe place to 
stay and wait for the danger to pass before they can 
continue their work. Listening to his story makes 
me feel touched and sympathetic for him! I feel the 

difficulties and dangers that local inhabitants have 
to suffer from in each of their trips to the sea. The 
line between life and death is so fragile!
I asked him: “Do you miss your family when you 
sail?” He paused for a moment: “I don’t have time 
to remember, I will just think about catching a lot 
of fish and hurrying back home. So it’s fun.” The 
answer is so simple and sincere that it seems to be 
easy, but through the eyes of my uncle, I can feel 
that it must be his bravery and resilience. When 
floating on the sea, the fisherman can hold back 
their homesickness and focus on work with the 
hope to soon return home safely. The vast ocean 
brings us fresh fish, a source of life, but it is also full 
of unexpected dangers that we cannot anticipate. 
I quickly asked him one more question: “Do you 
have any memorable experiences during your 
years at sea?” He smiled softly and said: “For me, 
every trip is a memory, but the funniest thing was 
when I came across a large fish stream and caught 
a full tank. When there are no fish, I am very sad. 
In recent years, the sea is often rough, in addition 
to natural disasters and epidemics, so our fishing 
activities face many difficulties.” Now that he is 
nearly 70 years old, Uncle Bien has stopped fishing 
after nearly 40 years of working. The older he got, 
the worse his health was and his endurance has 
also worn out over the years. Uncle Bien retired to 
support other fishermen in the village to continue 
fishing. He helps them with building boats, making 
nets and he shares his boating experiences with 
young people. It can be seen that, even though 
he no longer goes out to sea to struggle with the 
waves, his love for the sea has been built up over 
the years, silently but unlimitedly.
Every day, he went to the boatyard to work, to watch 
the sea, to see young people sail off and welcome 
them back. “How can I forget the memories, the 
years of floating with the waves?” Despite the 
hardships this life contains so much pride. Much 
of a fisherman’s life is spent in the sea, with its 
many joys and sorrows - those memories can be 
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unforgettable. He confided that every night, when 
the boat whistled, people felt an indescribable 
feeling of sadness and nostalgia at the same time. 
According to Uncle Bien, the more the society 
develops, the more difficulties the fishing job has to 
face due to the effects of extreme weather and the 
shortage of natural resources, which makes many 
people quit the job. They say that it is very costly to 
build a large ship; if the business is not favorable, it is 
easy to lead to debt. Because this work is hard, some 
people move to work abroad. Life in foreign countries 
is not easy but they still have the conditions to take 
care of their families back home. However, there are 
still many other young people in the village who 
continue the fishing profession of their fathers. With 
his experience and love for the profession, he talked 
to the younger generation to help them understand 
that fishing is the village’s traditional profession 
and together they should preserve it so that the 
village wouldn’t be lost. Uncle Bien is not afraid 
to share his seafaring knowledge and experience 
with younger generations of fishermen. He teaches 
people how to recognize the wind direction, how to 
fish squid at night along with survival skills when 
encountering big waves and high winds. It can be 
said that Uncle Bien is a senior in the village and 
the experience he passes on to the next generation 

is precious. Although he no longer goes directly to 
the sea, he still watches over and helps others with 
the hope that future generations can continue and 
preserve the traditional village of Canh Duong.

Through his story, I understand more and more 
that even though the work is full of difficulties or 
dangers, those simple fishermen still keep trying, 
constantly rising to the hardships thanks to their 
great love for the sea and their desire to preserve 
the village tradition left by our forefathers. I’m lucky 
because today I got to meet Uncle Bien, listened to 
his story and learned a lot of things. I feel extremely 
impressed and grateful for the gentle people who 
are not afraid of hardships, who are not afraid 
of difficulties, who bring us fresh seafood, and 
understand the deep love for the sea with profound 
spirituality!

Author: Tran Thi Kieu Trinh, Hoang Thi Nhu Phuong
Translator: Nguyen Thi Nha
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Hành trình vị ngon từ 

Nam Ô“Tiếng đồn mì Quảng Phú Chiêm
Cao lầu Phố Hội, mắm nêm Cẩm Hà

Tam Kỳ có món cơm gà
Nam Ô nước mắm đậm đà thơm ngon

Đại Lộc nhiều trái bòn bon
Khoai lang Trà Đóa, Quế Sơn nếp mường

Cẩm Sa có giống lúa vàng
Gạo ngon thơm phức, trăng tròn mùa thu…”

Không phải ngẫu nhiên mà nước mắm Nam Ô được 
nhắc đến nhiều trong thơ ca miền Trung. Đây có thể 
được coi là đặc sản có tiếng trong vùng một thời kỳ. 
Nam Ô đa phần được biết đến là một ngôi làng cổ, 
từng là cửa ô phía Nam của nước Đại Việt xưa. Làng 
được hình thành cách đây hàng trăm năm về trước, 
nằm bên vịnh Đà Nẵng, dưới chân đèo Hải Vân, 
nay thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng. Với vị trí ưu thế như vậy, quả là 
điều kiện thuận lợi để chúng tôi – những người trẻ 
quyết định tìm đến nơi này như một chuyến khám 
phá về miền ký ức của “nghề mắm”.

Đà Nẵng, một ngày mùa đông, sau gần một giờ di 
chuyển từ trung tâm thành phố, cuối cùng chúng 
tôi cũng đã đến “làng chài Nam Ô”. Vì sao tôi lại gọi 
như vậy ư? Đây là cái tên thân thương đã gắn liền với 
bao thế hệ người dân ở đây. Không chỉ là một làng 
chài, Nam Ô còn nổi tiếng với nghề làm mắm đặc 
sản mà tôi đã nhắc đến như là biểu tượng khi được 
đưa vào thơ ca. Điều may mắn nhất trong chuyến 
đi này, có lẽ cũng là điều mang đến cho chúng tôi 
những ý nghĩa giá trị nhất là cuộc gặp gỡ tình cờ với 
bác Vinh–Chủ tịch Hội làng nghề nước mắm Nam 
Ô, sau hàng giờ lang thang khắp ngõ ngách tại ngôi 

làng nhỏ này. Bác Vinh kể rằng Nghề mắm đã tồn 
tại ở đây từ thế kỷ 18, lúc đó, mắm Nam Ô được 
xem như sản vật tiến vua. Ở đây nhà nào cũng làm 
mắm, phần để dùng trong nhà, phần thì làm quà 
hay bán buôn. Nghề này cũng “bạc”, có giai đoạn 
“nó” như bị chìm vào quên lãng. Người làm nghề 
thì đã quen với “lối đi cũ” lâu dần không còn hợp 
thời nữa, thế là bị thay thế dần. Bao bì thì thô sơ, 
giản đơn, do người dân tự cung tự cấp và không có 
sự can thiệp từ máy móc. Kế hoạch quảng cáo hay 
chiến lược marketing là thứ xa xỉ lúc bấy giờ. Rồi dần 
dần, nguồn thu từ nghề này cũng trở nên bấp bênh, 
một bộ phận người dân cũng vơi dần đi niềm yêu 
nghề. Nguồn nhân lực ở đây cũng khan hiếm vì đa 
phần các bạn trẻ mang trong mình tâm lý thích bay 
nhảy, làm việc ở những môi trường rộng lớn nên tìm 
những cơ hội ở vùng trời xa xôi hơn, phồn hoa hơn. 
Và đa phần những người trẻ này cũng không muốn 
theo “nghề”. Những tưởng nghề làm mắm ở Nam Ô 
sẽ mai một, rồi mất đi, nhưng giữa lúc khó khăn đó, 
một tia hy vọng nhỏ đã lóe lên, giúp cho nghề mắm 
ở đây được khôi phục.
Bao thăng trầm với cái nghề này bác Vinh cũng đã 
chứng kiến, đã trải qua cùng với bà con ở đây. Ngày 
trước, ai ai cũng vui vẻ, hào hứng với nghề. Từng 
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đợt “cá về” ai nấy đều phấn khởi vì sắp có những 
mẻ mắm mới được ủ. Lòng ai cũng mong chờ đến 
ngày thành công để “nước mắm Nam Ô” được đưa 
đến tay nhiều người dùng mới, để vị ngon của thức 
quà “tiến vua” ngày nào được lan tỏa đến nhiều nơi 
khác. Hành trình của những chai mắm Nam Ô ngon 
cũng trải qua lắm thăng trầm. Dù ngon, dù từng có 
tiếng thế nào, nhưng về lâu dài, với phương thức 
làm thủ công, bên cạnh đó là không có chiến lược 
Marketing nên dường như nhiều người dần quên 
mất đi loại mắm ngon này. Cũng từ đó, doanh thu 
từ nghề này cũng thấp dần, bà con cũng dần không 
mấy mặn mà tình yêu với ‘mắm”. 
Lũ trẻ trong làng thấy tương lai nghề mắm dần đi 
vào ngõ cụt cũng chẳng mấy tha thiết muốn học 
nghề hay theo nghề truyền thống của cha ông 
nữa. Chúng muốn đổi hướng, một hướng đi mới mà 
không phải lo âu về tương lai chật vật, vất vả lo đầu 
ra tiêu thụ cho sản phẩm. Đã nhiều “đứa con Nam 
Ô” quay về với những sáng kiến mới, để phần nào 
giúp quê hương phát triển thêm nghề truyền thống. 
Đã có những dự án thất bại, và cũng có những “tia 
hy vọng”. Sau bao thăng trầm, năm 2004, nghề làm 
mắm ở Nam Ô đã dần khôi phục trở lại. Đến nay, 
trong làng đã có khoảng 92 hộ làm nước mắm, 62 
hộ tham gia vào Hội Làng nghề nước mắm truyền 

thống, 10 cơ sở sản xuất quy mô lớn và 17 cơ sở 
đăng ký thương hiệu riêng cùng với ba Hợp tác xã và 
một doanh nghiệp. Bình quân mỗi năm làng đưa ra 
thị trường tiêu thụ khoảng 200.000 lít nước mắm và 
tạo việc làm với nguồn thu nhập ổn định cho nhiều 
lao động địa phương.
Sản phẩm nước mắm Nam Ô đạt được dấu mốc 
quan trọng vào ngày 16/12/2009, khi được Cục Sở 
hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận nhãn 
hiệu tập thể. Kế đó, năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch đã ban hành Quyết định công nhận Di sản 
phi vật thể quốc gia với nghề làm nước mắm Nam 
Ô. Ngày nay, tại Nam Ô, người dân đang tích cực 
chuyển đổi theo hướng kết hợp du lịch với sản xuất 
với mong muốn thu hút được lượng khách du lịch 
đến tham quan và trải nghiệm làng nghề hiện có 
tại đây.
Bạn có thắc mắc làm thế nào để có một mẻ “mắm 
Nam Ô” chính gốc chưa? Mắm Nam Ô được chế 
biến từ những con cá cơm than tươi sống được đánh 
bắt vào khoảng tháng ba âm lịch. Người ngư dân ở 
đây cho rằng, cá được đánh bắt vào độ này sẽ ngon 
hơn vì có độ đạm rất cao. Những con cá khi đưa lên 
bờ sẽ được lựa chọn kỹ, lấy con vừa phải, và không 
rửa qua bằng nước ngọt. Bà con trong làng nói nếu 
rửa bằng nước ngọt sẽ làm cá mất ngon, khi để lâu 

sẽ bị thối. Cá cơm than là loại cá ngon nổi tiếng 
trong vùng vì không phải mùa nào cũng có nên giá 
thường cao hơn những loại cá khác. Chum muối 
cá phải làm bằng gỗ mít, dưới đáy chum thường 
được chèn sạn, chổi đót và phải lọc nước mắm 
bằng “chuộc”(1) - công cụ chuyên dụng được bà 
con Nam Ô dùng để lọc mắm - mới tạo ra những 
giọt nước mắm tinh chất, thơm đậm đến hàng cây 
số, nức lòng du khách thập phương khi đi qua. Một 
chum mắm thường chứa được 200-300 kg cá, sau 
12 tháng ủ chỉ có khoảng 100-150 lít nước mắm loại 
1, còn lại sẽ được các cô, các bà, các mẹ lọc thành 
nước mắm loại 2, loại 3 bán với giá rẻ hơn. 

Các bà, các cô cũng đặc biệt lưu ý rằng khi trộn 
cá phải trộn làm sao cho cá thấm muối thật đều, 
không bị nát, xếp từ từ từng lớp vào chum đựng cá 
muối. Phía trên cùng đặt một lần vỉ đan bằng tre, 
hoặc mo cau khô và gài lại. Đậy nắp thật kín sau đó 
đưa vào phòng tối, khô ráo, sạch sẽ, kín gió, giữ nhiệt 
độ vừa phải. Sau khoảng 6 đến 7 tháng thì trộn cá, 
muối lại. Khi nào lớp vỉ chèn xuất hiện lớp men màu 
trắng thì tháo vỉ và vớt lớp men ấy ra. Cá muối vào 
tháng 3, gần Tết âm lịch bắt đầu lọc mắm, phải thật 
nhẹ tay lấy vỉ chèn ra, rồi trộn đều mắm và dùng vải 
mịn để lọc mắm. Nước mắm chảy từ từ, có màu đỏ 
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sậm như màu cánh gián, mùi thơm tỏa ra đầy hấp 
dẫn.Một điều quan trọng nữa được coi như bí quyết 
làm nên một mẻ mắm ngon là muối ướp cá. Đây 
phải là thứ muối lấy từ Khánh Hòa, Quảng Ngãi hay 
Bình Thuận. Hạt muối phải trắng tinh, to, già, được 
nắng, không bị dính nước mưa, mang về đổ trên 
nền xi măng khô ráo, trong 5 đến 7 ngày cho chảy 
hết chất nước đắng, sau đó cho vào vại cất vài năm 
trước khi đem làm mắm. Nghe tới đây, mùi mắm từ 
đâu thoảng đến khiến chúng tôi nao lòng. Được tận 
mắt chứng kiến, được nghe qua lời kể của Bác Vinh 
cùng những cô trong làng nghề khiến cũng tôi càng 
thêm yêu quý và mến mộ những con người tận tụy 
với nghề truyền thống. Chúng tôi thêm biết ơn vì sự 
giữ gìn và bảo tồn nghề truyền thống của ông cha. 
Và chúng tôi thật sự cảm phục họ - những người 
con làng nghề, dù trải qua bao thăng trầm vẫn kiên 
định và nỗ lực để “nước mắm Nam Ô” vẫn mãi là 
dấu ấn của một làng chài, của miền Trung với du 
khách thập phương khi đến thăm Đà Nẵng.

Tác giả: Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Quỳnh Phương
Dịch: Phạm Thị Thanh Huyền

*Chuộc: Vật dụng gồm 2 phần:
+ Đế 4 chân hình vuông, làm từ gỗ.
+ Lòng chuộc như cái rổ đan bằng tre, có hình dạng như tam 
giác.
Bà con thường để lòng chuộc lên đế và kê phía dưới 1 cái thau 
hoặc vật để chứa mắm lọc từ chuộc 
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Journey of “delicious taste” 

from
It is no coincidence that the Nam O fish sauce is 
mentioned a lot in poetry of the Central region; it is 
considered a regional “delicacy”.
Nam O is mainly known as an ancient village, once 
the southern gate of the ancient Dai Viet country. 
The village was formed hundreds of years ago on 
Da Nang Bay, at the foot of Hai Van Pass, now in 
Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang 
City. With such a convenient location, we decided 
to come to this place to explore the memories 
associated with the “sauce profession”.

On a winter day, after nearly an hour of traveling 
from the city center of Da Nang, we finally arrived 
at Nam O fishing village. Why do I call it like 
that? Because this is a dear name that has been 
associated with generations of people. Nam O is 
not only well-known as a fishing village, but also 
famous for its delicious fish sauce - to which the 
poem above refers to as a symbol for this place. 
The luckiest thing on this trip - perhaps also what 
brought us the most valuable meaning on this 
exploration - was the chance to meet with Uncle 
Vinh, the Chairman of the Nam O fish sauce craft 
village association, after wandering around every 
corner of the small village for hours.
Uncle Vinh said that the fishery profession has 
existed here since the 18th century. At that time, 
the Nam O fish sauce was considered as a product 
for the king. Here, every house makes fish sauce, 

partly for home use, partly for gifts or wholesale. 
This profession is unstable, there have been times 
when it seemed to be forgotten. People are used to 
the “old ways” that are no longer fashionable, so 
they do not keep up with the times. The packaging 
is rudimentary and simple, just like the people in 
the countryside are self-sufficient, without the 
intervention of machines. Advertising or a marketing 
strategy was a luxury at that time. Then, gradually, 
the income from this profession started becoming 
precarious, and some people slowly lost their love 
for the profession. Human resources here are scarce 
because most young people have the mentality 
of going around, finding opportunities, working in 
large companies, so they look for more distant and 
prosperous skies. Also, most of them do not want to 
follow the “profession”. I thought that the craft of 
making fish sauce in Nam O would fade away, then 
disappear, but amid that difficulty, a small ray of 
hope helped the fishery industry to be revived.
“How many ups and downs I have seen with this 
profession, and my relatives too... In the past, 
everyone was happy and excited about their job. 
With each batch of ‘fish coming back’, everyone is 
excited in their hearts because new batches of fish 
sauce are about to be brewed. Everyone’s heart is 
looking forward to the day of success, when the 
‘Nam O fish sauce’ can be brought to many new 
customers and the delicious taste of the ‘gift to pay 
tribute to a king’ spreads to many other places.”

The journey of the delicious bottles of Nam O fish 
sauce experienced many ups and downs. No matter 
how famous it used to be, its manual production 
and lack of a marketing strategy in the long run 
seem to have made people gradually forget this 
delicious fish sauce. Since then, the revenue from 
this profession has also decreased, and people 
have gradually become less interested in the love 
of the fish sauce.
Seeing that the future of the fishery industry was 
gradually coming to a dead-end, the youth in the 
village were not very eager to learn or follow the 
traditional profession of their fathers. They want to 
change direction; find a new path without having 
to worry about the future struggles and troubles 
of matching the output with the demand for this 
fishery profession. Many “children of Nam O” have 
returned with new initiatives, along with the desire 
to apply them to help their homeland develop more 
traditional occupations. There have been failed 
projects, and there have also been “glimmers of 
hope”. After many ups and downs, in 2004, the 
profession of making fish sauce in Nam O gradually 
recovered. Today, there are about 92 households 
making fish sauce in the village, and 62 households 
participating in the Traditional Fish Sauce Village 
Association, with 10 large-scale establishments 
and 17 establishments registering their brands with 
three co-operatives and one business. On average, 
each year the village sells about 200,000 liters of 

86JOURNEY OF “DELICIOUS TASTE” FROM NAM O

LÀNG CHÀI TRONG HỒI ỨCLÀNG CHÀI TRONG HỒI ỨCTOWRARDS THE FUTURE

Nam Ô



fish sauce to the market and creates jobs with 
stable income for many local workers.
The Nam O fish sauce production achieved an 
important milestone on December 16, 2009, when 
it was granted a collective mark certificate by the 
National Office of Intellectual Property of Vietnam. 
Then, in 2019, the Ministry of Culture, Sports and 
Tourism issued a decision to recognize the Nam 
O fish sauce production as National Intangible 
Heritage.
Today, in Nam O, people are actively transforming 
their livelihood in the direction of combining tourism 
with production, to attract a large number of visitors 
who are eager to witness the existing craft villages 
of the area.
Do you wonder how to have an original batch of 
“Nam O sauce”? Nam O fish sauce is made from 
fresh anchovies caught around the third lunar 
month. The fishermen here think that the fish 
caught at this time will taste better because of its 
very high protein content. When brought ashore, the 
fish will be carefully selected, taken in moderation, 
and not washed with fresh water. People in the 
village say that if you wash it with freshwater, the 
fish will lose its taste, and if left for a long time, it 
will rot. Charcoal anchovies are famous for their 
taste, and because they are not available in every 
season, the price is often higher than other types of 
fish. The jar of fish salt must be made of jackfruit 
wood; the bottom of the jar is often filled with grit 
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and broom, and the fish sauce must be filtered by 
a “filter funnel” - a specialized tool used by Nam 
O people to filter the sauce. All this is to ensure the 
creation of pure fish sauce, fragrant for kilometers, 
delighting tourists from all over the world when 
passing by. A jar of fish sauce usually holds 200-
300 kg of fish, but after 12 months of incubation, 
there are only about 100-150 liters of fish sauce 
of type 1, while the rest will be filtered into the fish 
sauce of type 2 and 3 for sale at a cheaper price.
The ladies and aunts also pay special attention 
when mixing the fish, so that it can absorb the salt 
evenly without being crushed, and add the fish and 
salt layer by layer into the jar. At the top, they put 
a bamboo blister and close the lid tightly. Then, 
they put it in a dark, dry, clean, airtight room, with 
the right temperature. After about 6 to 7 months, 
they mix the fish and salt again. When the layer of 
blister insert appears white enamel, they remove 
the blister, and take out that layer of enamel. Fish is 
salted in March, and then, near the Lunar New Year, 
they begin to filter the sauce, so gently take out the 
blister, then mix the fish sauce and use a fine cloth 
to filter the it. The fish sauce flows slowly, and has 
a dark red color like that of cockroach wings - the 
aroma radiates attractively.
Another important thing that is considered as the 
secret to making a good batch of fish sauce is 
salting the fish. This must be salt from Khanh Hoa, 
Quang Ngai or Binh Thuan. Salt grains must be 

white, large, old, sunny, and not affected by rain. 
Then, it is brought back and dried on a court for 5 
to 7 days to remove all the bitter water, and put in 
a distillation jar for a few years before being used to 
make fish sauce.

After hearing this story, the smell of fish sauce 
coming from somewhere made our hearts flutter. 
Being able to witness with my own eyes and learn 
from Uncle Vinh and the ladies in the craft village 
makes me love and admire the people who are 
dedicated to this traditional profession even more. 
We are grateful for the preservation of this craft 
from the past. Hence, thanks to them, despite going 
through many ups and downs, “Nam O fish sauce” 
is still the mark of a small fishing village in the 
Central region, with tourists from all over the world 
visiting Da Nang.

Author: Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Quynh Phuong
Translator: Pham Thi Thanh Huyen
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Để có một chai mắm ngon và giữ cho nghề mắm 
được lưu truyền lâu dài, ông cha ta đã phải trải 
qua quá trình làm lụng bằng cả tâm huyết và sự 
tiếp thu tinh hoa. Qua bề dày lịch sử của đất nước 
cùng với sự phát triển của những làng nghề truyền 
thống, nghề làm mắm đã ra đời và lưu giữ đến nay. 
Theo lớp bụi thời gian, người dân làng nghề mắm 
truyền thống tại Nam Ô luôn cố gắng gìn giữ, phát 
huy những tinh hoa của nghề mà cha ông để lại. 
Tuy nhiên, xã hội hiện nay phát triển quá nhanh kéo 
theo sự ra đời của nhiều sản phẩm vật chất phục 
vụ đời sống con người, những công cụ làm mắm 
truyền thống nay đã dần thay đổi bằng máy móc 
hiện đại. Có phải chăng, những giọt “mắm” tinh 
hoa ấy đang ngày càng bị công nghiệp hóa, đồng 
nghĩa với việc giữ lửa làng nghề cũng bị phủ mờ bởi 
thời đại. 
Giữ lửa làng nghề là sự tiếp nối của nhiều thế hệ, 
người đi trước tích lũy kinh nghiệm và truyền lại, 
người đi sau đón nhận. Để những giá trị truyền 
thống và tinh hoa của nghề làm mắm được lưu 
lại ngàn đời thì không thể không nhắc đến “những 
người giữ lửa”.  Cùng với hồi ức về những làng nghề 

Người giữ lửa

Nghề mắm
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“Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
Họ truyền lửa cho mỗi nhà từ hòn than qua con núi
Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân
Họ đắp đập be bờ cho người sau trông cây hái trái”
               Trích tác phẩm “Đất Nước”-Nguyễn Khoa Điềm

Bác Bùi Văn Phong
Nguồn ảnh - Du Miên

truyền thống đang bị xã hội hiện đại quên lãng, 
chúng tôi tìm đến gặp gỡ và trao đổi cùng anh Bùi 
Thanh Phú anh giáo đi ngược lại với bà con để hồi 
sinh “nghề mắm”.  Anh Phú sinh ra và lớn lên tại 
làng chài Nam Ô, nơi hình thành cách nay hàng 
trăm năm, nép mình  bên vịnh Đà Nẵng–là nơi nghề 
mắm đã nuôi anh lớn. Chứng kiến sự mai một của 
làng nghề cùng với “ngọn lửa nồng cháy trong tim”, 
điều này đã thôi thúc anh quyết tâm khôi phục lại 
nghề mắm truyền thống. Năm 2016 mắm Hương 
(1) ra đời cùng với vô số hoài bão và khó khăn của 
một doanh nghiệp non trẻ. Anh thổn thức: “Hồi đó 
khó khăn nhiều lắm, những ngày đầu khởi nghiệp, 
mọi thứ tưởng như sắp sụp đổ.  Anh gặp khó khăn 
về nguồn vốn, về thị trường, bởi người trẻ ngày nay 
chỉ quen với nước mắm công nghiệp nên tìm lại chỗ 
đứng cho nước mắm truyền thống khó lắm. Làm 
mắm không phải chuyện trẻ con, có nhiều người 
trong làng đã phải chuyển nghề vì làm mắm khổ 
quá”. Không những thế, anh còn vấp phải những ý 
kiến trái chiều và sự phản đối của gia đình cũng chỉ 
bởi vì họ lo ngại sự nhọc nhằn, khốn khó của nghề 
làm mắm truyền thống. Thời điểm đó, anh Phú theo 
đuổi nghề sư phạm và hoàn thành xong chương 
trình thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin  nên bố mẹ 
muốn hướng anh tới một tương lai sáng hơn, ít thử 
thách hơn nghề làm mắm. Anh kể rằng để thuyết 
phục bố mẹ cho phép tiếp tục kế tục nghề truyền 
thống này anh đã gặp rất nhiều khó khăn, biết bao 
đêm trăn trở… Thế rồi, cuối cùng anh cũng được bố 
mẹ chấp thuận. 
Ở cái đất Nam Ô này, nghề mắm bạc lắm. Dưới sức 
ép của đô thị, nhiều hộ dân đã phải bỏ nghề. Đa số 
người dân ở đây làm mắm theo phương thức nhỏ lẻ 
(hộ gia đình) là chính, trong đó số vốn cá nhân bỏ ra 
không nhỏ, nhưng số lượng bán ra lại không nhiều.
Các hộ gia đình phải tự tìm cách tiêu thụ sản phẩm 
của mình qua các mối quen trong khi thị trường 
ngày một thu hẹp. Nếu không chịu vươn mình kịp 
thời đại thì nghề mắm sẽ chết. Điều đó khiến anh 
thao thức bao đêm dài. 
Để xây dựng và tạo dấu ấn riêng cho mắm Hương, 

anh đã phải lặn lội khắp nơi để tìm hiểu đổi mới 
cách làm truyền thống. Anh đến Cửa Tùng , Cửa 
Việt (Quảng Trị) để học hỏi thêm cách làm mắm, 
đến Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) lựa từng hạt muối ngon 
và số lần dậy sớm thức khuya đặt mua từng mẻ cá 
thì không sao đếm xuể. Những mùa khan hiếm cá, 
anh phải tranh thủ tận dụng từng ngày nghỉ để tới 
tận vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi để mua cá. 
Nghề làm mắm chưa bao giờ hết khổ. Thế nhưng, 
sống và làm việc với niềm đam mê của mình thì 
ngày nào cũng là niềm vui cả. Là người giữ lửa của 
làng, với cương vị là thầy giáo anh còn muốn truyền 
đạt tình yêu nồng cháy với nghề mắm truyền thống 
này đến với các thế hệ học sinh của mình. Có lẽ, điều 
thành công nhất trong sự nghiệp làm mắm của anh 
đó chính là thương hiệu “mắm Hương” được nhiều 
người quan tâm và biết đến. Trong tương lai, với 
niềm đam mê và tình yêu mãnh liệt đối với nghề, 
anh mong muốn mở rộng thị trường và quy mô lớn 
hơn để có thể quảng bá hình ảnh nghề mắm của 
làng chài Nam Ô đến với mọi người trong và ngoài 
nước. Anh chia sẻ “Đây là mong muốn của anh, nên 
anh muốn thực hiện. Còn con cháu sau này, nếu 
nó muốn thì nó cứ theo, anh không ép. Nhưng làm 
gì cũng cần tình yêu quê hương, yêu nghề và lòng 
quyết tâm thì mới thành công được.” 
Với sự phát triển của truyền thông, làng mắm Nam 
Ô đang dần trở nên nổi tiếng với du khách gần xa. 
Anh Phú đã có nhiều bước tiến đột phá để theo 
kịp thời đại. Nếu ngày xưa, bí kíp làm mắm truyền 
thống được xem là bí mật thì ngày nay, anh Phú 
sẵn sàng cho du khách tham quan khu chế biến để 
khách hàng có thể tận mắt chứng kiến và cảm thấy 
yên tâm hơn về quá trình chế biến. Và để vươn xa 
hơn trong nghề làm mắm, anh có định hướng sẽ 
đầu tư vào hệ thống lọc RO do sở Công Thương Đà 
Nẵng hỗ trợ. 

Ở bất kỳ một thời đại nào, bất kỳ một xã hội nào thì 
việc lưu truyền và gìn giữ những giá trị tinh hoa văn 
hóa của dân tộc cũng nên được nâng niu và phát 
huy. Nghề làm mắm cũng không ngoại lệ, bởi giá trị 

tinh hoa của nghề làm mắm luôn phản ánh những 
phẩm chất đáng quý của người giữ lửa: cần cù; chịu 
khó trong nông nghiệp; sáng tạo và tiếp thu trong 
công nghiệp. Nghề làm mắm dẫu có trải qua nhiều 
thăng trầm của thời đại nhưng chúng ta vẫn có thể 
ngồi lại cùng nhau, đọc thêm vài điều để hiểu thêm 
về nghề làm mắm, hành động “cứu sống” những gì 
thuộc về “cái nôi” của giá trị truyền thống, về những 
điều đáng để trân trọng và gìn giữ.

Tác giả: Hoàng Vân Anh, Văn Thanh Hạ
Dịch: Hoàng Vân Anh

 
 *Mắm Hương : Công ty TNHH Mắm Hồng Hương với nhãn 
mác nước mắm Hương làng cổ được thành lập do chính 
thầy Phú làm Giám đốc – cũng là người trực tiếp nắm giữ 
công thức làm nước mắm truyền thống.
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“They keep and pass on the grain for me to plant
They spread fire to every house, from the coal to the 
mountain
They pass their voices on to their children to practice 
speaking
They carry with them the name of the commune 
and the village during each migration trip
They build dams and embankments for future 
generations to cultivate.”
                                                   “Country”-  Nguyen Khoa Diem

Our ancestors had to go work with all their heart 
and soul in order to make a delicious bottle of fish 
sauce and keep the knowledge of this craft handed 
down for generations. The profession of making 
fish sauce was born and preserved until now, along 
the long history of the development of traditional 
craft villages. Although society is advancing rapidly 
nowadays, leading to the birth of many material 
products to serve people’s lives, and although 
the traditional tools for making fish sauce have 

gradually been replaced by modern machines, the 
traditional fishery village leader in Nam O always 
tries to maintain and promote its quintessence 
handed over by their ancestors. However, the once 
pure “fish sauce” drops are being more and more 
industrialized, which means that the preservation 
of the craft village is also overshadowed in these 
changing times.
These traditional values and the profession would 
not have been  preserved for thousands of years, if 
not for the “fire spreaders” who have passed on the 
knowledge for many generations. The predecessors 
gained experience and handed it down, the 
followers received it. While some memories of 
the traditional craft villages are being forgotten 
by modern society, we came to meet and discuss 
with Mr. Bui Thanh Phu – a teacher who went 
against people to revive the traditional production 
of fish sauce. He was born in Nam O village, which 
was formed hundreds of years ago, nestled in Da 
Nang Bay - where the fish sauce craft raised him. 

Witnessing the disappearance of the craft village, 
motivated him with “fire in his heart” to restore the 
traditional fish sauce profession.
In 2016, the Huong fish sauce was born with 
the innumerable ambitions and difficulties of 
any fledgling business.  He sobbed that it was 
difficult with capital and the market in the early 
days, because young people are only used to the 
industrial fish sauce. So, it is hard to find a place for 
the traditional fish sauce, and everything seemed 
to be falling apart at that time. Making fish sauce 
is not easy, many people in the village have had 
to change jobs because it is too hard to make fish 
sauce. Not only that; he also faced the doubts and 
objections of his family because they were worried 
about the toil and hardships of traditional fish sauce 
making. At that time, Mr. Phu followed a career in 
pedagogy and had completed a master’s program 
in Information Technology, so his parents wanted 
him to have a brighter future, less challenging 
than making fish sauce. He said he had had many 

“Fire spreader”
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difficulties and anxious nights to convince his 
parents to allow him to continue this traditional 
profession… Then, he finally managed to get their 
approval.
In Nam O, the profession of making the fish sauce 
was very miserable because of the pressure of 
the city, so many households had to quit their 
jobs. Although the majority of householders here 
have to spend a large sum of money to make the 
fish sauce individually, it is impossible for them to 
sell their products in mass quantities. Households 
have to find a way to promote and consume their 
products through interpersonal relationships while 
the market is more and more narrow. If households 
do not catch up in time, the fish sauce profession 
will die. That kept him awake for many long nights. 
He went everywhere to learn how to innovate the 
traditional production methods, aiming to build and 
create his own brand of the Huong fish sauce. He 
went to Cua Tung, Cua Viet (Quang Tri province) to 
learn more about how to make fish sauce, and then 
to Sa Huynh (Quang Ngai province) to choose every 
grain of delicious salt. The number of times he got 
up early and stayed up late to order each batch of 
fish was incalculable. Even in seasons with scarcity 
of fish, he had to take advantage of each day off 
to go to the Quang Nam and Quang Ngai marine 
area to buy fish. It can be seen clearly that the 
profession of making fish sauce has never stopped 
suffering. However, living and working with passion 
is a joy every day. As a fire spreader and teacher, 
he also wants to convey his passionate love for this 
traditional fish sauce to the younger generations. 
Perhaps, the most successful thing in his career 
in making the brand “Huong fish sauce” which is 
well known and appeciated by many people. In the 
future, he wishes to expand the business on a larger 
scale to be able to promote the image of Nam O 
fishing village’s fishery inside and outside of the 
country. He shared, “This is my desire, so I want to 
fulfill it. As for the future descendants, if they want 
to, they will follow, I won’t force them. But whatever 

they do, they need to have love for their country, 
their job, and determination to succeed on their 
own.”
Because of media attention, Nam O fishery village is 
gradually becoming famous with tourists from near 
and far. Mr. Phu has made many breakthrough steps 
to keep up with contemporary transformations. If 
the method of making the traditional fish sauce was 
considered top secret in the past, Mr. Phu is willing 
to let tourists visit the processing area today so that 
customers can witness and develop appreciattion 
for this unique process. And to reach further in the 
profession of making fish sauce, he intends to invest 
in an RO filtration system supported by the Danang 
Department of Industry and Trade.

In any era or any society, the transmission and 
preservation of the cultural quintessence of 
the nation should be cherished and promoted, 
including the profession of making fish sauce, 
because it reflects the precious qualities of the fire 
spreader such as diligence, hard work, creativity, 
and receptivity in this field. Although the profession 
of making fish sauce has gone through many ups 
and downs over time, we can still sit together 
and read a few more things to understand more 
about the craft of making fish sauce. The act of 
“saving” what belongs to the “cradle” of tradition 
is something noble.

Authors: Hoang Van Anh, Van Thanh Ha
Translator: Hoang Van Anh

*Huong Fish Sauce: The Hong Huong Fish Sauce Company with 
an Ancient Village Fish Sauce Label was established by Mr. Phu 
as Director - who also directly holds the recipe for traditional 
fish sauce.
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Anh Bùi Thanh Phú



Những chiếc thuyền 
thúng ở làng chài

Mân Thái
Hôm nay thời tiết Đà Nẵng hơi se lạnh, hòa với một 
chút nắng ấm của buổi sớm mai, tôi chợt nhận ra 
mùa xuân đang đến rất gần. Sáng nay, tôi và Chung, 
cô em gái khóa dưới của mình có cuộc hẹn đến biển 
Mân Thái để tìm hiểu về nghề đánh bắt cá bằng 
thúng. Chúng tôi có mặt tại điểm hẹn khá sớm cũng 
chỉ vì muốn được chiêm ngưỡng toàn bộ khung 
cảnh những chiếc thuyền thúng cập bờ. Thuyền 
thúng là một loại thuyền rất đỗi quen thuộc đối với 
ngư dân vùng biển, chuyên dùng để đi đánh bắt hải 
sản gần bờ. Ngày nay, số lượng thuyền thúng bằng 
tre do người dân chài làm ra chỉ còn lại rất ít. Đa số 
người đi biển chuyển sang đúc thúng nhựa và có 
gắn động cơ để đi được xa hơn và nhanh hơn. 

Đến tầm 9h hơn, những chiếc thuyền thúng đã đậu 
san sát nhau trên bờ biển Mân Thái rất gọn gàng và 
đẹp mắt. Các anh, các chú neo thúng trên bãi cát 
rồi bắt đầu dọn lưới và đưa cá về. Có người vào bờ 
sớm có người vào bờ muộn nhưng khung cảnh ở 
đây trông vẫn rất nhộn nhịp cùng với không khí của 
những ngày giáp Tết. Đi dạo một vòng ngắm toàn 
khung cảnh, chúng tôi gặp được chú Chín đang thu 
xếp lưới để chuẩn bị về nhà. Chúng tôi bước đến 
chào hỏi và xin phép được trò chuyện với chú một 
lúc. Bé Chung nhanh miệng chào trước và giới thiệu 
rằng chúng tôi là sinh viên của Trường Đại học Kiến 
trúc Đà Nẵng muốn trò chuyện và hỏi thăm để tìm 
hiểu thêm về nghề đi biển của chú. Trông chú có vẻ 
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vội vàng, nôn nóng để về nhà nhưng có lẽ cảm nhận 
được sự chân thành của chúng tôi, chú vẫn đồng ý 
dành cho chúng tôi một chút thời gian để chia sẻ.

Chú Chín và gia đình đã gắn bó với nghề biển được 
15 năm rồi. Chú chia sẻ nghề biển này thật sự khó 
khăn nhưng không phải vì vậy mà thiếu đi những 
niềm vui lao động. Chú kể những hôm kéo được mẻ 
lớn, tay mang cá mang tôm về, vai thì vác lưới thật 
vui biết bao và nghĩ thầm hôm nay thu nhập của 
gia đình lại được cải thiện. Niềm vui của chú và biết 
bao người dân làng chài khác thật bình dị nhưng 
cũng đáng trân trọng biết bao. Thật đúng như vậy, 
sự hài lòng trong công việc chính là tổng hòa của 
niềm vui lao động và nhận thức được rằng những 
việc mình đang làm là có ích cho những người xung 
quanh. Thế nhưng, không phải chỉ có mỗi niềm vui 
từ những chuyến đi. Những người theo nghề biển 
này còn thường xuyên phải đối mặt với những thử 
thách. Đó chính là khi có mưa bão lớn, nước biển 
dâng cao, tàu thuyền không được phép ra khơi hoặc 
đang đánh bắt thì phải nhanh chóng trở về bờ. Nghề 
đi biển phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên người 
dân biển tuyệt đối phải tuân thủ quy luật của tự 
nhiên, trong trường hợp trời quang mây tạnh, điều 
kiện thuận lợi thì mới dong thuyền đi đánh bắt. Nếu 
không, thì sẽ có nguy cơ đánh đổi cả bằng chính 
sinh mạng và tài sản của mình. Thời tiết ở khu vực 
miền Trung vốn khắc nghiệt, mùa mưa bão lại kéo 
dài và khá nguy hiểm. Vì vậy, con người miền Trung 
nói chung và những người dân làng chài nói riêng 
lại càng vất vả. Họ là những người chịu thương chịu 
khó, không quản gian truân và rất tiết kiệm. Nếu 
làm ra mười phần thì họ chỉ dám ăn ba phần, phần 
còn lại dành cho con cái hoặc để phòng những lúc 
nguy cấp. Để làm giảm đi sự căng thẳng khi nhắc 
đến những khó khăn mà chú Chín vừa chia sẻ, tôi 
hỏi chú về những chuyến ra khơi của chú: “Bình 
thường chú cùng các anh, các bác sẽ ra khơi lúc 
mấy giờ vậy chú ?” Giọng nói của chú có phần hào 
hứng và tự hào khi kể về công việc của mình “Buổi 
sáng chú đi từ lúc tờ mờ sáng đó con, đến tầm 8h 

- 9h là chú quay vào bờ rồi. Lúc này cô sẽ mang cá 
mà chú bắt được lúc sáng sớm để đem ra chợ bán. 
Đến canh trưa chú lại đi thêm một vòng nữa, đầu 
giờ chiều là chú về hẳn. Mẻ cá này chú sẽ bán vào 
phiên chợ chiều. Nhiều hôm không trúng được mẻ 
nào thì chú đi xa hơn, chắc tầm 11 hay 12 hải lý. Chú 
đánh bắt bằng thuyền thúng nên không thể đi xa và 
thu hoạch được nhiều cá như thuyền lớn, vậy nên 
một ngày chú phải đi hai giáp thì mới mong đủ thu 
nhập, trang trải cho gia đình.” Nghe đến đây tôi hiểu 
được phần nào khó khăn của nghề đi biển. Chênh 
vênh trên chiếc thúng tre nhỏ chỉ đủ được hai người 
ngồi, nước biển thì lạnh, sóng đánh có khi ướt sũng 
cả người. Thế mà mỗi ngày chú và con trai vẫn đều 
đặn ngược xuôi hai vòng ra khơi rồi về bờ. Mỗi ngày 
như thế, khu vực biển Mân Thái có khoảng hơn 100 
thuyền thúng của người dân địa phương ra khơi 
để đánh bắt hải sản. “Mình đi bằng thuyền thúng 
thế này thì chủ yếu đánh bắt được những loại cá 
nào chú nhỉ?” Chú trả lời rất cặn kẽ “Mình đi thuyền 
thúng thì chủ yếu là đánh bắt gần bờ. Đa số chỉ bắt 
được những loại cá nhỏ như cá hố, cá đối, cá kình, 
đôi lúc có tôm, có cua hoặc ghẹ. Hôm nay chú cũng 
được một mẻ cá kình lớn, chú vội đưa về cho cô ở 
nhà kịp ra chợ bán rồi trông cháu nội, chặp 12h trưa 
chú làm thêm một chuyến nữa”. 

Lúc này bé Chung lại hỏi thêm về những chiếc 
thúng đậu trên bờ biển, thắc mắc rằng những chiếc 
thúng như thế này có khi nào bị nhầm lẫn giữa nhà 
này với nhà khác hay không. Thì tôi mới nhận ra một 
điều cũng vô cùng thú vị. Những chiếc thúng đều 
được sơn tên của mỗi nhà và theo lời của chú Chín 
kể thì những chiếc thúng luôn được đậu ở một nơi 
cố định, gia đình người này để ở đây thì mãi về sau 
họ luôn để ngay vị trí cũ. Nhiều năm trong nghề nên 
sẽ không quên được vị trí của thúng nhà mình. Có 
hôm nước lớn, nhà này rủ nhà kia cùng ra kéo thúng 
lên bờ đê để tránh thúng bị sóng đánh và trôi dạt ra 
biển. Tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau được 
thể hiện qua những hành động nhỏ như thế này làm 
chúng tôi cảm thấy ấm lòng. 
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Tính đến nay, dịch Covid đã kéo dài hơn hai năm, 
mọi nghề, mọi nhà đều gặp phải những khó khăn 
và người dân làng chài như chú cũng không phải là 
ngoại lệ. Trong thời gian Đà Nẵng bị phong toả, tuy 
có nhiều khó khăn nhưng người dân nơi đây đã rất 
nỗ lực để thực hiện nghiêm quy định của nhà nước, 
của thành phố để đẩy lùi dịch bệnh. Tôi thầm mong 
dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát tốt để 
người lao động yên tâm làm việc, trang trải cuộc 
sống và bù đắp lại khoảng thời gian lao đao trong 
những năm vừa qua.

Ngày Tết cận kề, ai cũng bận rộn và cố gắng làm 
việc thật tốt để có một cái Tết ấm no, đầy đủ. Tôi và 
Chung cũng đã kết thúc câu chuyện ở đây và chào 
tạm biệt chú Chín. Chúng tôi chúc chú nhiều sức 
khoẻ, vững niềm tin và mọi điều thuận lợi để tiếp 
tục lao động - công việc tuy vất vả, nhưng thật giản 
dị và đáng quý biết bao trên những chiếc thuyền 
thúng - mang mùa xuân về với gia đình. 

Tác giả: Phạm Thị Thanh Nhẫn
Dịch : Mai Nữ Thùy Nhung
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A story of “basket 
boats” at

fishing village
Man Thai

It is the fairly cold weather and an early sunny 
morning here, in Danang city, that reminds me that 
spring is just around the corner. This morning, I have 
an appointment with Chung, who is junior to me, to 
find out how fish are caught by coracles at Man Thai 
beach. We arrived early to enjoy the whole scene of 
coracles or round boats ashore. the round boat is a 
type of boat specialized for nearshore fishing, which 
has become very familiar to fishermen. Nowadays, 
handmade bamboo round boats are very rare. 
Therefore, people turn to design a new round plastic 
one run by engine, to go further and faster.

By about 9 am, a fleet of round boats docked neatly 
together on Man Thai beach. Fishermen left the 
round boats on the sand, then started to fold fishing 
nets and bring home fresh fishes. Some people 
reached the shore soon, some did not, but the scene 
of Man Thai beach still bustled in the atmosphere 
of the upcoming new year. After a few minutes of 
wandering around the beach, we met uncle Chin, 
who was arranging his fishing nets to go home. We 
greeted and asked him to have a talk.
Chung quickly said hello to him, and introduced 
that we were students at Danang Architecture 
University, and wished to have a conversation with 
him to understand more about his fishing career. He 
seemed in a tearing hurry to go home, but due to  

our deep sincerity, he still spent a few minutes to 
share his story.
Uncle Chin and his family have been in the fishing 
career for 15 years. He said that although this job 
was really difficult, it was still full of joy. When he 
caught a net full of fish, he was extremely cheerful 
on his way home with fresh fish in his hands, fishing 
net on his shoulder, and the thought of improving 
the family’s income in his mind, he said. The 
happiness of uncle Chin and other fishermen is kind 
of simple but also infinitely precious. 
Indeed, job satisfaction is the combination of the 
joy of labor, and the awareness of being helpful 
for others in the neighborhood. However, fishing 
trips are not only full of happiness, there are many 
challenges that fishermen have to face, including 
heavy rainstorms, sea level rise... Sometimes, 
fishing boats are not allowed to go to sea, or 
fishermen need to interrupt their fishing and quickly 
return ashore.
Fishing depends mainly on the weather, so fishing 
villagers have to absolutely comply with the 
natural law. In good conditions, fishermen will go to 
sea. In contrast, they might put their life at risk and 
damage property as Central Vietnam is considered 
to have extreme conditions, with prolonged rainy 
and stormy weather.
Therefore, fishing villagers in this region are 

generally believed to be tougher than others. 
Fishermen are patient and hard-working, they are 
not afraid of challenges, and know how to save to 
make a living. If they make ten, they only spend 
three, while the rest will be for their children and for 
the case of an emergency.
“What time do you usually go fishing ?” -I asked 
uncle Chin about his fishing trips to clear the heavy 
atmosphere  of difficulties shared by him.
“I often go to sea in the early morning, and until 
about 8 am to 9 am I reach the shore. Then my 
wife will bring the caught fish to the market to sell. 
Around noon, I still have another trip and go home 
in the afternoon. These batches of fish will be sold 
for the afternoon market. When I do not have a big 
catch, I go further about 11 or 12 nautical miles. I fish 
by round boat so I can not go far and catch as many 
fish as a big boat. Hence I go to sea twice a day to 
have enough money to support my family’s life.”- 
He said brightly in a proud way. 
Listening to his story makes me have my deepest 
sympathies to his difficulties. Floating on a small 
bamboo round boat with only two seats in the 
cold weather and great waves, he and his son still 
regularly go fishing two times a day. Every day, 
there are about 100 round boats of fishermen that 
go fishing on Man Thai beach.
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“So what kind of fish do you mainly catch by this 
round boat?” - I asked gently.
“Because of the small boat, I just fish nearshore. I 
generally catch small fish such as hairtail, mullet, 
rabbitfish, shrimp, crab, and sentinel crab. Today, I 
have a huge catch of rabbitfish, so I quickly bring 
it home to my wife to sell. Then I look after my 
grandson, and go back to fishing again at noon,” 
uncle Chin answered thoroughly.
Chung asked more about round boats on the beach, 
wondering whether or not the fishermen can tell 
their boats apart. I also noticed that there is an 
incredibly interesting thing.  Every round boat will be 
painted with their owner’s name, and according to 
uncle Chin, the round boat will be docked at a fixed 
point. If a boat is docked there, it will be their own 
point forever.
Many years in this job, fishermen will not forget their 
own docking spots. Some days, when the seawater 
rises, villagers jointly pull round boats into the shore 
to avoid being hit by the waves and drifting into the 
sea. The spirit of solidarity and mutual care shown 
through small actions like that warms our hearts.
The Covid-19 pandemic has been going on more 
than 2 years so far. Every resident in Vietnam has 
faced difficulties, and fishing villagers are not an 
exception. During the lockdown, despite serious 
problems, people in Danang City still comply with 

the regulations of the country and city to prevent 
coronavirus infections. I sincerely hope that the 
pandemic will be quickly controlled, so that laborers 
can work smoothly to make a good living and make 
up for the hard time they experienced.

The New Year is coming; people seem to get busy 
and try to work effectively to have a filled Tet. Chung 
and I also end our conversation and say goodbye to 
uncle Chin. We wish him good health, strong faith 
and favorable working conditions to continue to fish 
- a hard job but simple and precious on a floating 
round boat, which delivers spring to their family.

 Author: Pham Thi Thanh Nhan                                            
Translator: Mai Nu Thuy Nhung
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Những ngày bôn ba

của chú Sơn
Tình yêu quê hương là một trong những thứ tình cảm 
vô cùng thiêng liêng và cao quý đối với mỗi người. 
Chúng ta thường bận rộn với cuộc sống mưu sinh 
nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều luôn hướng về 
quê hương và gia đình yêu thương của mình. Hôm 
nay thời tiết se lạnh, dạo một vòng quanh cảng biển 
tôi vô tình gặp được chú Sơn - một người dân biển 
đang làm việc tại cảng cá Thọ Quang.  u cũng là 
cái duyên khi mà tôi đã gặp được chú, một người có 
nội tâm sâu thẳm về cuộc sống và tình yêu đối với 
nghề đi biển. 

Trò chuyện với chú tôi được biết rằng chú đã từng 
bôn ba khắp nơi để theo nghề biển. Nay chú đã gắn 
bó với làng biển Đà Nẵng được hơn 8 năm, một 
khoảng thời gian khá dài để có thể thấy được sự gắn 
bó và tình cảm mà chú dành cho vùng biển nơi đây. 
Chú Sơn kể rằng: “Chú đi biển lâu rồi, cũng được gần 
30 năm. Thời còn trẻ vì tìm kế mưu sinh cho gia đình 
nên chú chọn nghề này. Dần dần chú thấy yêu nghề 
đi biển. Nhưng nghề này cũng cực lắm con nhen”. 
Chú chia sẻ thêm rằng cuộc sống của nghề cá cũng 
chỉ đủ lo cho gia đình mà không dư giả gì. Đợt dịch 
vừa rồi bị ảnh hưởng nặng lắm vì đây là một trong 
những ổ dịch lớn của thành phố. Mọi người trong 
khu vực này đa số bị nhiễm bệnh nhưng may mắn 

được chữa trị và khỏi bệnh, đến nay thì tình hình đã 
ổn hơn nhiều so với năm ngoái. Là một người chồng, 
một người cha, chú phải là trụ cột vững chắc cho 
gia đình nhỏ của mình mà bôn ba khắp các làng 
biển. 
“Chú có thể kể cho tụi con nghe về một chuyến đi 
biển của chú không chú?”
“Được chứ con, vất vả lắm đó nghe. Thường thì tàu 
của chú và các anh, các bác bắt đầu ra khơi lúc 
đêm muộn. Hôm nào được mẻ cá lớn thì chú đi tầm 
3 - 4 ngày là quay về bờ. Những hôm thời tiết xấu 
hay mưa bão thì nguy hiểm hơn nhiều con ạ, nhưng 
tụi chú cũng phải cố gắng “đi làm”. Bao nhiêu năm 
trong nghề chú cũng có ít nhiều kinh nghiệm để đối 
mặt và giải quyết những khó khăn trong những lần 
ra khơi đánh bắt. Chú nhớ có lần đi hơn nửa tháng 
chưa quay về, may là có mấy anh em trên thuyền 
nên cũng cảm thấy vững tâm hơn”. 
Có lẽ mỗi một nghề đều sẽ có khó khăn và niềm vui 
lao động riêng. Nghề đi biển không phải là ngoại lệ. 
Những hôm trở trời giông bão, nguy hiểm khó khăn 
biết bao nhiêu nhưng họ có sự mạnh mẽ và dũng 
cảm để vượt qua nỗi lo sợ để về nhà với những mẻ 
cá lớn. Và khi cập bến an toàn, đó chính là niềm 
vui. Niềm vui khi biết rằng gia đình vẫn ở đó ngóng 
trông và đoàn tụ chính là khoảnh khắc mà những 

người dân chài, dù có đôi tay chai sạn, thô ráp, tinh 
thần cứng cỏi cũng không khỏi cảm thấy bồi hồi. 
Niềm vui khi mang về những sản vật của biển để đổi 
thành bữa cơm, cơ hội đến trường cho người thân, 
là sinh hoạt phí cho cả gia đình trong thời gian sắp 
đến. Thật đúng là như vậy, có trải qua gian nan, vất 
vả thì mới gặt hái được thành quả.
Chú còn kể cho chúng tôi nghe về gia đình mình. 
Chú có 3 người con trai nhưng thật tình chú không 
muốn truyền nghề biển lại cho con mình. Hơn ai hết 
chú là người từng trải qua, chú hiểu rằng những 
chuyến ra khơi cũng giống như những chuyến đi xa 
khó biết ngày trở về, rất nguy hiểm. Với tấm lòng 
của một người cha, chú thật thà chia sẻ rằng chú 
mong muốn các con mình có cuộc sống tốt hơn, 
được học hành, được sinh sống và có công việc 
đỡ vất vả hơn chú bây giờ. Chú chấp nhận hy sinh, 
đánh cược mạng sống qua những chuyến đi chỉ vì 
mong rằng gia đình của chú sẽ được bình an và đối 
mặt với ít gian truân hơn chú. 
Con trai lớn của chú hiện đang công tác tại đơn vị 
phòng cháy chữa cháy của tỉnh. Con trai thứ hai thì 
đang học đại học môi trường, con trai út vẫn đang 
là học sinh cấp ba. Người vợ của chú làm việc tại 
một công ty giày da nhỏ ở quê chứ không bôn ba 
phiêu bạt nghề biển cùng chú. Ánh mắt khi chú kể 
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về gia đình nom thật ấm áp xen lẫn niềm tự hào về 
những đứa con ngoan. Bao nhiêu năm trong nghề, 
chú Sơn đã làm việc ở rất nhiều nơi, từ Thanh Hóa 
đến tận Kiên Giang, Phan Thiết. Cái duyên nghề 
nghiệp đã đưa chú đến với Đà Nẵng và kể từ lúc đó 
đến nay chú đã gắn bó với vùng biển nơi này. Chú 
tâm sự rằng, ở đây chú có những người bạn đồng 
hành rất tốt, thu nhập cũng tốt hơn những nơi khác. 
Chỉ nhiêu đó thôi đã làm cho chú cảm thấy yên tâm 
với những gì mình đang làm và cuộc sống của chú 
và gia đình trở nên ổn định hơn. 
Tôi bỗng hỏi chú: “Ngày Tết đã cận kề, chú chuẩn 
bị gì chưa chú?” Tôi bắt gặp ánh mắt sáng rực trên 
khuôn mặt khắc khổ của chú khi nghĩ đến khung 
cảnh gia đình sum vầy. Chú Sơn nói: “Chú dự định 
đánh một chuyến nữa rồi sẽ về nhà với gia đình. Hai 
năm nay dịch bệnh khó khăn quá nên chú phải cố 
gắng hơn. Nhưng mà Tết thì phải về con ơi, nhất 
định phải về với vợ, với con, về với quê hương đất 
tổ.”

Cuộc sống của người dân đi biển thật khó khăn, đặc 
biệt là đối với những người xa quê lang bạt khắp 
nơi để kiếm sống. Ai mà không mơ ước sẽ có cuộc 
sống sung túc với đầy đủ những thứ vật chất xa 
hoa. Nhưng đối với những người dân biển thật thà 
chất phác, thứ họ mong mỏi nhất có lẽ chính là bình 
an trở về cùng những mẻ cá lớn, là có người thân 
đang chờ đợi ở nhà, là sức khỏe để lao động để gia 
đình được ấm no. Thật bình dị và đáng trân trọng 
biết bao khi có những con người âm thầm lao động, 
hy sinh để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho 
những người thân yêu của mình. 

Tác giả: Phạm Thị Thanh Nhẫn
Dịch: Phạm Thị Thanh Nhẫn 
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It is said that the love of one’s homeland is one of the 
most sacred and noble feelings for each individual. 
Although people are busy with life, they still always 
show their respect to their homeland and their 
loving family. Today the weather is very cold, and 
while walking around the seaport I ran into Mr. Son, 
who is a coastal resident working at Tho Quang 
Fishing Port. It was also a fate that I met him, who 
attached his whole life and love to the sea. 

Through a long conversation with him, it is found 
out that he is a man of the sea profession. Despite 
having other options, he has been attached to Da 
Nang beach village for many years, a very long time 
to demonstrate his love for this sea village. 
He said, “I’ve been at sea for almost 30 years. When I 
was young, because I had to take care of my family, 
I chose this job. Gradually I fell in love with the sea 
though it is a very hard job”. He also shared that the 
life of fishing is only enough to support his family 
without any surplus. The recent Covid-19 outbreak 
badly affected them because there was a major 
outbreak in the city. Most people in this area were 
infected but, fortunately, they were treated and 
cured and, by now, the situation is much better than 
last year. As a husband and a father, he must be the 
breadwinner for his small family and seagoing all 
over the coastal villages. 
Can you tell us a little bit about your fishing trip? 
”Yes, it is hard; the ship starts to set sail late at night. 

When I catch large fish, I take about 3 or 4 days to 
go back to the shore. On extreme weather days, 
despite dangerous rainstorms, I have no choice but 
try. Many years in my profession, I also have some 
experience to face and solve the difficulties of this 
sea-going profession. Once I went for more than 
half a month, and some guys were with me, so it 
was fun.”
Perhaps every job has difficulties but will still have 
its own joys. The fishing profession, too, is difficult 
on stormy days, but the fishermen have the 
strength and courage to overcome the fear, and go 
home with large catches of fish. It is also a great joy, 
having a difficult experience but being able to reap 
the results. The people of the sea have the virtue of 
hard work and creative intelligence. Mr. Son shared 
more about his family.” I have three sons, but I don’t 
want to pass on the seafaring job to them because 
I’m the one who’s been through it, the sea journeys 
are hard journeys to return from, very dangerous”.
His eldest son is working at the provincial fire 
department, the second son studies about the 
environment in college, and the youngest son is 
still a high school student. His wife, too, worked at 
a small leather shoe company in his hometown. 
When he talked about his family, his eyes were very 
warm, clearly printed with pride for his good children. 
How many difficulties he alone has overcome, how 
many nautical miles he has sailed to fish, to cover 
and take care of the lives of his small family...

He said that he had been fishing in many places, 
sometimes going from Thanh Hoa to Kien Giang, 
Phan Thiet. But when he came to Da Nang, 
he decided to stick with the sea because his 
companions here are very good, and the incomes 
is higher than other places, helping himself and his 
family’s life to be more stable.
“The new year is just around the corner, have you 
prepared anything?” I asked.
At this time, his eyes lit up, and thinking about 
the family situation, Mr. Son said: “I plan to take 
another fish trip and then go home to my family. 
The pandemic has been too difficult for us to suffer, 
but on Tet, I should go back to my wife, go back to 
my hometown.”

The life of the seafarer is difficult, especially for 
those who are far from home wandering everywhere 
to earn a living. Many people dream that they will 
make a lot of money to buy a car, live a rich life but, 
for honest sea people, what they want is a peaceful 
return with a big catch, having relatives waiting 
at home, and good health to work. That’s the joy 
that seafaring people want. How idyllic and lovely 
it is that our lives still retain the beauty of the sea 
profession.

Author: Pham Thi Thanh Nhan
Translator: Pham Thi Thanh Nhan

Hectic days of

Mr. Son
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Trong suốt thời gian hoàn thành dự án, dịch Covid vẫn còn diễn ra mạnh 
mẽ làm cho việc thu thập thông tin từ các hộ dân làng chài rất khó khăn. 
Nhưng các thành viên của nhóm dự án đã hoàn thành công việc rất tốt. 
Việc viết sách làm cho mình phần nào hiểu hơn về những nỗi khó khăn, 
những mong ước của người dân làng chài và mình thêm trân trọng 
những điều bình dị trong cuộc sống.  - Văn Thanh Hạ - 

Những câu chuyện đưa tôi đến tận ngoài khơi để cảm nhận được từng 
ngõ ngách của cái đẹp mà thiên nhiên ban tặng, đặc biệt hơn là những 
cái “đẹp” của con người vùng biển. Chính ở nơi đây, những nét đẹp văn 
hoá, lịch sử của làng chài và người dân làng chài sẽ còn tồn tại mãi với 
thời gian. Đây có lẽ là một hoạt động khó quên với tôi, vì nó mang nhiều 
ý nghĩa  nhân văn. - Mai Nữ Thùy Nhung -

Khoảng thời gian gắn kết với dự án là khoảng thời tuyệt vời, với những 
xúc cảm vui, buồn, khó khăn đan xen lẫn nhau. Tôi có cơ hội được làm 
việc, tìm hiểu và trải nghiệm những điều thú vị tại các làng chài. Và một 
điều quan trọng đó chính là, tôi thấu hiểu hơn về sự vất vả, gian nan của 
nghề biển và trân quý hơn những người dân bình dị nơi đây.  - Phạm Thị 
Thanh Huyền -

Tôi đã cảm thấy rất háo hức khi được tham gia vào dự án vì đây là một 
dự án cộng đồng nhưng lại rất gần gũi với ngành học của tôi. Tôi rất vui 
vì đã được đồng hành cùng tất cả mọi người để hoàn thành tốt ấn phẩm 
“Hồi ký làng chài” và tôi hy vọng rằng bạn đọc sẽ đón nhận nó.  - Phạm 
Thị Thanh Nhẫn -

During the project, the Covid epidemic was so severe that I found it 
very difficult to collect information from fishing village households. 
However, the project members had made every effort to fulfill their task 
expeditiously and efficiently. The more articles I write about fish villagers, 
the more I understand about their difficulties and expectations, which 
makes me appreciate every simple thing in life.  - Van Thanh Ha - 

The stories take me all the way to the sea to feel the beauty that nature 
offers to us, especially the beauty of people who are living by the sea. It 
is here that the cultural and historical beauties of the fishing village and 
the villagers will last forever. This is probably an unforgettable project 
for me, because it brings a lot of humanistic meaning to.  - Mai Nu Thuy 
Nhung -

The period that I worked on the project was a wonderful time, with many 
mixed emotions of joy and sadness. I have the opportunity to work, 
learn and experience interesting things in fishing villages. Moreover, 
the important thing is that I understand the hardships of fishing and 
appreciate the people here more. - Pham Thi Thanh Huyen -

I was very excited to be involved in the project because it is a community 
project and it is very close to the major that I am pursuing. I am very 
happy to have accompanied everyone to complete the book “Memoirs 
of fishing villages” and I hope that readers will enjoy it. - Pham Thi 
Thanh Nhan -

CHIA SẺ CỦA NHÓM THỰC HIỆN
Sharing from project team

“Hồi ký” và “làng chài” đã từng là những khái niệm xạ lạ với chính bản 
thân tôi. Nhờ cái “duyên” với dự án sách “Hồi ký làng chài”, tôi đã được 
rong ruổi, ngắm nhìn thành phố đáng sống này với những góc nhìn mới, 
góc nhìn hoài niệm từ những ngôi làng “nhiều tuổi” và bình dị. Đây thực 
sự là một dự án ý nghĩa, mang lại cho tôi nhiều cảm xúc với những cộng 
sự dễ mến, những chuyến hành trình thú vị. Cảm ơn vì những cơ hội 
mà dự án đã mang lại cho tôi và những người bạn, cảm ơn sự bình yên 
và những con người mến khách ở những làng chài, nơi chúng tôi đã có 
những cuộc phiêu lưu thú vị...- Nguyễn Thanh Thúy-

Mình cảm thấy rất vui vì góp phần giữ gìn và lan tỏa những nét đẹp xưa 
cũ đến mọi người. Trong thời gian thực hiện dự án, mình cũng đã gặp rất 
nhiều khó khăn. Các làng chài cách nơi mình ở rất xa khiến cho việc thu 
thập thông tin trở nên bất tiện. Mình nhớ rằng có những hôm trời mưa 
to, lúc đó mình cảm thấy rất nản. Thế nhưng khi nhìn thấy thành quả mà 
chúng mình đạt được là ấn phẩm rất ý nghĩa với người đọc, mình cảm 
thấy công sức mà chúng mình đã bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Những 
người dân làng chài rất thân thiện và luôn sẵn sàng hỗ trợ thông tin cho 
chúng mình. - Nguyễn Quỳnh Phương -

Quá trình thực hiện dự án sách Hồi ký làng chài thật sự đã để lại trong tôi 
nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Tìm về những làng chài và phỏng vấn những 
con người xa lạ trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid đang diễn ra thật sự là 
một khó khăn đối với tôi. Thời gian trao đổi và làm việc cùng các thành 
viên của dự án là khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi có được. Tôi trân 
trọng, yêu quý và cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình 
trong dự án sách “Hồi ký làng chài” này!  - Trà Kim Chung -

“Memoirs” and “Fishing village” used to be strange concepts to me. 
Thanks to the Memoirs of Fishing Villages project, I was able to roam and 
see this livable city with new perspectives - the nostalgic views from 
the idyllic villages. This is really a meaningful project, providing me with 
many emotions, lovely friends and interesting journeys. Thank you for 
the opportunities that the project has brought to me and my friends, 
thank you for the hospitable local inhabitants in the fishing villages 
where we have had interesting adventures...- Nguyen Thanh Thuy-

I feel very happy to contribute to preserving and spreading the ancient 
beauty of the fishing village to everyone. During the project, I also 
encountered many difficulties. The fishing villages are far away from 
where we live, making it inconvenient to gather information. I remember 
that there were days when it rained heavily, and at that time I felt very 
depressed. However, when I find the accomplishment that we have 
achieved very meaningful publications for readers, I feel that our results 
are so good that it is worth the effort. The villagers are very friendly and 
always support us with information.  - Nguyen Quynh Phuong -

The Memoirs of Fishing Villages project left me with many memories 
and emotions. Approaching fishing villages and interviewing strangers 
during the Covid epidemic seem to be really difficult for me. The 
time collaborating with the project team is the most wonderful time 
that I have experienced. I appreciate and thank everyone who has 
accompanied me in this Memoirs of Fishing Villages project! - Tra Kim 
Chung -
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“Cảm hứng nghề nghiệp là tổng hòa của niềm vui trong công việc và 
nhận thức rằng việc mình làm là có ích” – Frederick Buechner

Đi biển là một nghề nguy hiểm, đánh cược bằng mạng sống và nhiều 
gian truân, vất vả. Tại sao những người con vùng biển vẫn bám trụ 
và không ít trong số họ mong muốn con cháu đời sau tiếp nối truyền 
thống cha ông trên những con tàu ra khơi lúc tờ mờ sáng. Nếu không 
có niềm vui trong những việc họ đã và đang làm, nếu không nghĩ rằng 
công việc này là có ích cho những người xung quanh và cho xã hội 
thì có lẽ người dân làng chài sẽ tìm đến những lựa chọn nghề nghiệp 
khác. Chương 1 - “Hồi ký Làng chài” là tổng hòa những câu chuyện về 
ngư dân và những ký ức của họ đối với Làng chài xưa, những khoảnh 
khắc tất bật chuẩn bị cho chuyến đi biển, những khoảng lặng của cả 
người đi xa và người ở lại và nhiều tiếng hò reo khi thuyền cập bến. 
Chương 2 là những thử thách khi đối mặt với không gian bao la rộng 
lớn của đại dương, những khó khăn trong cuộc sống thường ngày 
khi mà đô thị ngày một phát triển và người dân làng chài vốn rắn rỏi 
nhưng chân phương phải nỗ lực để bắt kịp với tốc độ ấy. Chương 3 của 
quyển sách mở ra định hướng phát triển trong tương lai. Người đi biển 
lâu năm nay đến tuổi nghỉ hưu liệu có dừng lại? Thế hệ trẻ sinh ra và 
lớn lên ở những làng chài liệu có tiếp nối truyền thống của gia đình? 

Trong bất kỳ tình huống nào, con người đều có thể thích nghi và điều 
chỉnh để tiếp tục sống, ra khơi và trở về. Chúng tôi mong rằng, thông 
qua tác phẩm này, độc giả sẽ thấu hiểu hơn về nghề ngư và những 
giá trị văn hóa gắn liền với nghề - nét đẹp tàu thuyền, sản vật biển cả, 
những yếu tố tâm linh và làng nghề truyền thống. Những tác động của 
đô thị hóa lên những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể là không thể 
tránh khỏi. Tuy nhiên, để bảo tồn nét đẹp văn hóa lâu đời của những 
làng chài, những giá trị tín ngưỡng và cả niềm tin của ngư dân nơi đây, 
bằng ấn phẩm này, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và 
hỗ trợ của chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, các tổ chức 
nghiên cứu giáo dục và cả những người trẻ.

Ban biên tập

“Career inspiration is a combination of joy in work and the realization 
that what you do is useful” - Frederick Buechner

Going to the sea is a dangerous profession, betting with life and 
having many hardships.Why are the people living in the coastal areas 
still clinging and many of them want their descendants to follow the 
tradition of their ancestors on ships that set sail at dawn. If the joy 
does not exist in what they have been doing, if they do not think that 
this job is useful to the people around them and for the society, then 
perhaps the fishing villagers will look to other career options. Chapter 
1 - “Memories of the fishing village” is a collection of stories about 
fishermen and their memories of old fishing villages, busy moments 
of preparing for the sea trip, the silences of both those who go far 
and those who stay home and the countless cheers when the boat 
docked. Chapter 2 is about the challenges of facing the vast space of 
the ocean, the difficulties of daily life when the cities are developing 
day by day and the fishing villagers who are tough but sincere have 
to work hard to keep up with that speed. Chapter 3 of the book opens 
up the direction of future development. Will long-time seafarers that 
reach retirement age stop working? Will the young generation born 
and raised in fishing villages continue the family tradition?

In any situation, humans can adapt and adjust to continue living, 
sailing and returning. We hope that through this work, readers will 
have a better understanding of the fishery as well as the cultural 
values   associated with this profession - the boats’ beauties, sea 
products, spiritual elements and traditional villages. The effects of 
urbanization on tangible and intangible cultural values are inevitable. 
However, in order to preserve the long-standing cultural beauty of the 
fishing villages, the religious values   and beliefs of the fishermen here, 
with this publication, However, in order to preserve the long-standing 
cultural beauties of fishing villages, we are looking forward to receiving 
the attention and support of local authorities, mass organizations, 
educational research organizations and young generations.
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