
                                                                                                                                       

 

 

 



Hoàng Vinh                                                                                                                                Art and Poetry 

2 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

      
 

 
 
 
 
 



Hoàng Vinh                                                                                                                                Art and Poetry 

3 

 

 
 
 

               

        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Copyright © 2020   by  Hoang Vinh 

ISBN 0-9778495-5-4 
Printed in the United States of America  All Rights Reserved 

 

 

 



Hoàng Vinh                                                                                                                                Art and Poetry 

4 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                      Biography of Artist   HOANG VINH     

 
   Vinh Van Hoang was born on February 22, 1944 in Hue, the central part 

of Viet Nam. As a child, Vinh was able to travel to many places in Vietnam 

with his parents.  In both elementary and secondary school, Vinh accelerated 

quickly to the top of his class and had a keen ability to teach other students.      

 

   In August 1966, he passed an entrance exam to begin his first year in a 4-

year program at the Institute of Fine Arts in spite of no years of training 

prior to matriculation.  It only took him 3 years to earn his Bachelor of Arts 

degree.  In April 1969, he graduated as one of the top students in his 

program.  His ability to teach others was once again evident.  After 

graduation, he privately taught high school students. 

 

   In 1970, he was recruited to join the Vietnamese Navy where he thrived 

and received numerous promotions in a short time.  He worked hard and diligently.  For his efforts, he was 

quickly promoted to manager of the local political office.  Unlike other enrollees, he did not start at the 

beginning levels, rather at a third-level course and consequently transferred to a larger managerial position 

for the machinery supplies division as a Lieutenant of the Navy until April of 1975.    

 

   During his service with the Navy, he was able to continue his passion for art. The Navy recognized his 

artistic abilities and in 1972, he was the first artist in the Navy to exhibit his art on the largest holiday for 

the Navy.  In 1973 and a second time in 1974, the President of SouthVietnam nominated Vinh to exhibit his 

paintings.  In those years, he also held exhibitions in large cities including Saigon, Da Lat, Nha Trang, Da 

Nang, and Hue.    

 

   With the fall of Vietnam in April of 1975, Vinh had the opportunity to take his wife and 2 year-old 

daughter by sea to the United States in August of 1975.  Eventually, he and his family settled in Santa 

Monica, CA.  

 

   During this time, he worked during the daytime and took courses in architecture at Santa Monica College 

at night.  He immediately found a new job at the Facility Design Department of Northrop. He felt he would 

have more opportunities in electrical design so he switched to taking night courses in this field at the Los 

Angeles Trade Tech College. After working at Northrop, Vinh transferred to Daniel, Mann, Johnson & 

Mendenhall, a large International architectural firm with geographically dispersed offices.   
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   Daniel, Mann, Johnson & Mendenhall experienced many economic downturns and frequently employees 

were laid off.  However, the company kept Vinh for 15 years.  During these years, Vinh inspired to collect 

his thoughts and feelings about these events in form of poems.  He wrote about unemployment to inspire 

and lift the spirits of his affected friends. Poetry, was poetry International Library Poetry Contest Selected, 

printed on page 1 of the book ”The Best Poems and Poets of 2004”, and “The Colors Life” The 

International Library of Poetry also page 1 of the Book “Who’s  Who in Poetry”, and “Touch of 

Tomorrow”. 

And Farmous Poets Society Poetry Contest Selected, poems printed in 

“Great Poems of the WesternWorld”and several collections… 

 

   Even though Vinh was busy with his career and family, he did not abandon his faith in the Buddhist 

religion.  He was an active member in his temple as the president of the Quan Am Temple in Los Angeles.  

During his spare time, he sculptured Buddhist statues for his temple as well as other temples. 

Also is the founder and President of the Council of Honor Vinh Loc Thua Thien Hue in the Unite State. 

 

   At first, he continued oil painting and in 1975, held and exhibition of he works in Culver City. He then 

followed by exhibitions in several California cities.  He founded an organization to help Vietnamese 

refugees in 1975 and won first place, by Rotary International Pacific Palisades, California 1988. 

 

    As art is his lifetime hobby, Hoang Vinh has a studio where he enjoys painting as well as writing poetry, 

with his family his wife and four children. His three daughters and one son have all finished one Bachelor's 

Degree, one MBA, with two receiving their PhD 
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                                           Tiểu sử Họa sĩ    HOÀNG VINH 
     

    Họa sĩ Hoàng Vinh tức Hoàng văn Vinh, khi viết văn và làm thơ cũng chọn bút hiệu là Hoàng Vinh, sinh 

ngày 22-02-1944 tại làng Đơn Chế, HUẾ, Việt Nam. Thời thơ ấu Hoàng Vinh theo bố mẹ đi đó đây nhiều 

nơi. Trong thời gian tiểu học, và trung học đều được học nhảy lớp.  

 

   Tháng 8/1966 nộp đơn dự thi thẳng vào năm thứ nhất của trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, và đã được 

trúng tuyển vào  năm thứ nhất, không qua thời gian của lớp dự bị. Học 3 năm lấy bằng Cao Đẳng Mỹ 

Thuật, dù chương trình chính thức là 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, liền tổ chức dạy về hội họa cho giới trẻ tại 

tư gia và trường tư. 

 

   Năm 1970, đi thụ huấn khóa Sĩ quan và  được bổ nhiệm về Bộ Tư Lịnh Hải Quân, nhiệm vụ Trưởng 

Phòng Chiến Tranh Chính Trị tại Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp Vận Đà Nẵng. Sau cùng chuyển qua  làm Trưởng 

phòng Tiếp Liệu Lục Quân  Vùng I Duyên Hải, Hải Quân.  

 

   Trong khi phục vụ với nhiệm vụ trên, Hoàng Vinh với tư cách  là một Họa Sĩ, Sĩ quan Hải Quân đã triển 

lãm lần đầu tiên trong ngày đại lễ của quân chủng Hải Quân năm 1972, và đã được hội đồng Văn Học Nghệ 

Thuật chọn triển lãm Danh Dự toàn quốc, do Tổng Thống V.N.C.H., sáng lập tại Thư Viện Quốc Gia Sài 

Gòn lần thứ nhất vào năm 1973, lần thứ hai vào năm 1974. Ngoài ra cũng đã triển lãm nhiều lần tại các 

thành phố Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, và Huế.  

 

   Đến ngày 30/04/1975, gia đình Hoàng Vinh gồm vợ và con gái đầu lòng mới lên hai theo tàu ra khơi, và 

đã được định cư tại thành phố Santa Monica California ngày15/8/1975.  

 

   Sau đó Hoàng Vinh đã theo học ngành Kiến Trúc tại Santa Monica College và được vào làm tại 

Department Facility Design của hãng Northrop. Tiếp tục đi học về ngành điện tại  L.A. Trade Tech  

College, rồi được chuyển qua làm tại Department of Electrical Design của hãng Daniel, Mann, Johnson & 

Mendenhall.  

 

   Hãng D.M.J.M, tuy là một hãng lớn, có nhiều chi nhánh tại các Tiểu Bang, và Thế Giới, nhưng nhân viên 

của hãng hàng năm đều bị sa thải một số, riêng Hoàng Vinh lại được giữ nguyên 15 năm liên tục. Trong 

thời gian trên Hoàng Vinh  đã nhận diện được, sự nổi trôi của đời người gặp phải vận khó khăn, mà không 

ai có thể tránh khỏi; vì lẽ đó Hoàng Vinh đã thổ lộ tâm tình qua bài thơ Thất Nghiệp, hầu đem lại sự an ủi, 

vơi bớt nỗi buồn cho các bạn đang bị mất việc. Bài thơ trên chuyển qua Anh Ngữ, được Hội Thơ 

International Library Poetry chọn, in vào trang đầu của tập thơ ”The Color Of Life” The International 

Library Poetry, và tập ”Who's Who In Peotry”. Và những bài thơ khác cũng được Poetry International  

Library Poetry Contest Selected, in vào trang đầu của tập sách như: ”The Best Poems and Poets of 2004”, 

và “The Colors Life” The International Library of Poetry, cũng được vào trang đầu của sách “Who’s  Who 

in Poetry”, và “Touch of Tomorrow”. 
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    Đồng thời qua những nhóm thơ khác, như:  Farmous Poets Society Poetry Contest Selected, poems đã in 

vào tập “Great Poems of the WesternWorld” và cũng như nhiều tập khác của Ngoại Quốc và Việt Nam. 

 

  Hoàng Vinh như là một duyên mệnh về phần tâm linh, đã sinh hoạt trong chức vụ Hội Trưởng Chùa Quan 

Âm tại Los Angeles,  cũng như đúc Tượng Phật cúng dường, rồi  thỉnh đến từng tư gia và mời quý Thầy 

đến làm lễ An Vị Phật tại tư gia. nhằm mục đích tạo môi trường tụng Kinh niệm Phật tại gia. 

    Hoàng Vinh đồng thời cũng là người sáng lập, và là hội trưởng của Hội Đồng Hương Vinh Lộc Thừa 

Thiên Huế. 

 

   Về nghệ thuật, Hoàng Vinh đã tổ chức cuộc triển lãm đầu tiên tại thành phố Culver City, California, Hoa 

Kỳ 1975, đồng thời sáng lập viên Hội Tương Trợ Culver City năm 1975, trong thời gian này Hoàng Vinh 

tiếp tục triển lãm nhiều lần tại các thành phố thuộc California, Hoa Kỳ và đã đoạt first place, do Rotary 

International, Pacific Palisades, CA 1988.. 

 

   Nghệ thuật là niềm vui của cuộc đời, cho nên Hoàng Vinh đã có Phòng Tranh (Studio) để thưởng thức, 

cũng như tìm lại những lý thú trong thơ văn và tranh ảnh với vợ hiền và có bốn con (ba gái một trai) đã 

hoàn tất đại học với cấp bằng: một Cử Nhân, một Thạc Sĩ và hai Tiến Sĩ, tương đối đã đóng góp phần nào 

khả năng của mình vào sự nghiệp chung của gia đình và xã hội.   
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HOANG VINH, A PREDESTINATED PAINTER 
 

   Hoang Vinh sees his artistic talent as part of an ancient, mystical divine order. Vinh ventured early into 

the voluptuous world of colors and shapes in his search for the answer to everyone's flight from horrifying 

wars and disasters. 

  

   After graduating from the Vietnamese College of Fine Arts, Vinh started painting  in the impressionist 

genre; his works evoking a sadness undetected by any cursory review.  His subjects included desolate 

scenes of historical monuments in the former Vietnamese imperial capital of Hue.   His ingenuous use of 

colors in his paintings, from yellowish brown to deep green, mirrored his reflective inner thoughts. 

  

   Through his paintings, Hoang Vinh portrayed an enchanting mythical world filled with nostalgia and 

dejection.  Eerie monuments are reflected in the water, without a ripple from the wind or being spoiled by 

the sunshine.  It seems Hoang Vinh's heart at this time was at a reflective standstill, with his painting 

strokes mirroring the still waters with faint images of phantom historical monuments, echoing the 

melancholy of his inner thoughts. 

  

   After viewing his paintings of the vistas around Hue, I quickly asked, “Oh! How come the greenish brown 

created such an eerie darkness in the painting?”  Hoang Vinh grinned with his characteristic smile, but did 

not reply or say anything. Yes, how could he explain the utter  

melancholy of the past, a timeless distant past?  If he had to recreate the images in his paintings, they had to 

convey his silent thoughts, reminiscing about those who should be around him in his deep reflections, while 

surrounded by numinous landscapes, unclouded by deep longing for heartrending losses. 

  

   As a natural progression, Hoang Vinh experimented with style, substance and subject matter.  This was 

the period when his multifaceted talents were reflected in his dozens of art exhibitions in Saigon. In Da 

Nang his paintings were twice selected for exhibition sponsorship by the Council of Literature and Arts, 

and received the National Literary and Arts award, established by the President of the Republic. 

  

   Generally, Hoang Vinh's style, substance and subject matter evolved during this successful phase of his 

life. 

 

   First, by combining and exploiting various shapes and colors typical of the “op art” genre which was 

popular worldwide during the 1960's and 1970”s, Hoang Vinh completed several paintings typifying his 

individuality.   Looking at the myriad turbulent shapes, in bright bluish orange, skirmishing for central 

attention, the viewer is confronted with the a mixture of baffling composition and a spiraling maelstrom of 

soaring shapes, facilitating mutual understanding between the artist and the viewer.  Smart thinking would 

have Hoang Vinh shroud these op art paintings with spiritual and surreal thoughts to serve as the foundation 

of his art. 
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  Second, nostalgia for the dogmas of the neo-classical school and the neo-realism school strongly 

dominated Hoang Vinh's thoughts when he painted scores of decorative design works with the flavor of the 

art deco genre, an influence from the pioneering French artists, who initiated a new creative design style 

which would later spread throughout the world and became popular and common in the United States. 

 

   Third, by splattering and smearing the faint white paint over a carefully crafted darker paint pattern 

background, Hoang Vinh simultaneously adapted the multi-phase modes of the traditional Vietnamese 

lacquer coating over wood and the styles underlying the movements of total art and action painting, creating 

geometric forms signifying the musicians, or any other motifs chosen by the artist, as motivated by his or 

her deep mastering of artistic tools.  This style of bold moving outlines on egg shells of dancers, especially 

female dancers, was used by the famous painter Nguyen Gia Tri in creating famous innovative decorative 

screens.  The total art movement pioneered by Pollock changed and revolutionized modern painting in the 

United States and the world.  However, Hoang Vinh, in painting the musicians and dancers, exercising 

moderation in style and retaining some traditional formats, did not deviate very far in style, thus his 

paintings were more static than dynamic, reflecting an Asian characteristic and increasing their decorative 

values.  His discovery and use of oil materials became popular and was later adapted by new generations of 

younger painters. 

 

   After settling in the United States, Hoang Vinh has exhibited in dozens of arts centers, libraries, and 

universities, making himself well-known to local art sponsors, and having his paintings purchased by art 

connoisseurs. 

 

   With this phase of continuous art exhibitions before art connoisseurs, Hoang Vinh has demonstrated his 

acceptance by the arts connoisseurs with his maturing and ever more accomplished talents, both in his use 

of colors and materials, as well as his selection of dazzling subject matters.  His bold use of geometric and 

zigzag forms, as well as the broad patterns of colored patches in his paintings, both medium and large, has 

generated sensual dynamism and attracted local art connoisseurs.  Hoang Vinh also successfully 

incorporated the modern styles of the art deco genre, combined with the techniques of orphism or total art 

of the cubism movement. 

 

   I am concluding this commentary with some observations and analyses of Hoang Vinh's latest works.  

After projecting himself in various experimental directions, Hoang Vinh finally rested his laurel in the silent 

world of abstract art.  Scores of his latest works reflect a stark reality: Hoang Vinh has given up his bold 

strokes, his brilliant alluring colors of the op art genre, as well as the contrasts of avant-garde cubist forms, 

or the glittering color splashes of the expressionist genre, to base realism on inner self, drawn on objective 

imagism and traced to fluttering illusionary iconography of human forms, objects, and flowers. 

 

   This is the world of original stone materials, grayish brown, wooden veins, or sometimes living cells in 

their periods of genesis, etc., a state of ebbing flux.   In general, his latest abstract works are characterized 

by: 

 

   First, his impressionist abstract works, in which geometric forms are condensed to their simplest states, 

are reduced to bright streaks and blobs of swirling colors tinted with grayish brownish green, and serve as a 

reflection of the artist's inner thoughts at an instant in his life.  It is hard to deny the value of resting the 

connoisseur's senses upon these works.  The connoisseur is easily soothed by the aroma of colored patterns 

and loosely connected, yogic forms to become very receptive, overcoming all stimulant inhibitions.  This 

results in a reception free from irregular styles and materials, very entertaining and modern, in the context 

of Hoang Vinh's creative artistic evolution. 
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   Second, his arrangement of prominently bright and soft grayish patterns surrounding the mythical female 

dancers.  All of these are on a background of dark brown stone materials   they are mythical works of arts, 

leading the connoisseurs astray into the ancient world of Champa temples.  The curved lines and the 

geometric shapes remind the art connoisseurs of the beauty and mythological magic of sculptured carvings 

of Champa arts.  Hoang Vinh has succeeded in evoking mythical and religious enchantment of Champa 

arts, with its characteristic Hindu, Persian genesis. 

 

   Thirdly, the composition of well-organized cubist shapes in the scheme of total art in scores of his art 

works.  Hoang Vinh apparently does not allude to any human or objective, concrete motif, reflecting just 

the balanced harmonious peace within the artist's own inner self. 

 

    Fourth, the creation of bright abstract shapes over a grayish background, as based on Kandinsky's "inner 

necessity" inclinations in the abstract art genre.  In Hoang Vinh's works, the contrast among the bright 

shapes in the foreground serves as the unmistakable manifestation of the darker hues and tones in the 

background.  Despite the dynamic movements of the bright shapes in the foreground, they are seemingly 

linked with the background darkness.  The harmonious interactions of foreground and background shapes 

and hues create inner dynamics in his art works.  It portends a discovery in Hoang Vinh's abstract art. 

 

   In general, all Hoang Vinh's abstract and semi-abstract works, as mentioned above, encompass the use of 

medium hues in saturated or light greenish gray, diluted with foreground colors.  Apparently, after 

numerous bold experiments and discoveries, and spurred by his life-time success over a span of 60 years, 

Hoang Vinh has found his natural standing in the world of arts.   Art is no longer a challenge, the answer to 

the artist's unfathomable future life.  It is a reflection of the inner self, quietly projecting unidirectionally 

from the nadir of sensual arts, the ultimate depths of the world of colors, compositions, and forms, a 

familiar world of destiny and reality, all externally and objectively intertwined with the inner self, in a calm, 

peaceful resting unity.  Is that something Hoang Vinh is searching, has found, or has reached in his 

predestined voyage into the world of abstract arts?  My response regarding Hoang Vinh's journey, 

paradoxically late but as early as in his initial formative years, is a definite yes.  

 

========================================== 

Original Vietnamese text by DUY LAM.  Translated and adapted from Vietnamese by TRAC HUY PHAM 

(Advisor to the Vietnamese International Poetry Society and former faculty member at Phu Tho National 

Institute of Technology, University of Saigon, and at the Graduate Faculty of Social Sciences, V?n-H?nh 

University, Vietnam). 
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                                                                     Hoàng Vinh 

                                                                   Hay  

                                   Hội Họa Như Một Mối Duyên Tiền Kiếp      
 

   Hoàng Vinh đến với hội họa như bị thúc đẩy bởi những đòi hỏi của một tiền kiếp xa vời ẩn kín, sâu thẳm 

đầy bí ẩn. Thời trẻ, hoàn cảnh gia đình trung lưu không có những người thân trực tiếp có duyên nợ gì với 

bất cứ ngành nghệ thuật tạo hình nào, nhưng Hoàng Vinh vẫn kiên quyết dấn thân thẳng vào những mối 

đam mê màu sắc hình thể, tự nhiên và cũng có phần cuồng nhiệt, để tìm ra trong nghệ thuật, cái thân phận 

của người nghệ sĩ, đầy những ảo vọng lẫn với vinh quang, cũng như những trồi sụt khó lường trước của thời 

cuộc, của một thời kỳ tao loạn và chiến tranh bi thảm. 

 

   Ngay khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật với những thành quả ra trường rất cao, Hoàng Vinh đã  

sáng tác cả loạt họa phẩm theo trường phái ấn tượng, tẩm nhiễm những nỗi buồn không thể tìm thấy được 

khi thưởng thức có phần hời hợt, với những cảnh hoang tàn của các di tích đền đài lịch sử của đất Huế, với 

những gam màu nâu đục vàng lơ, xanh chìm, trộn lẫn với nhau trong những bố cục  luôn được dựng lên với 

cái mắt nhìn nội tâm đầy suy ngẫm và thao thức của người họa sĩ. Hoàng Vinh đi tìm những gì qua những 

bức phong cảnh biểu tượng cho một thế giới đầy bí tích huyền thoại và những hào quang của một dĩ vãng, 

nhưng qua từng nét cọ vệt sơn nét vẽ lại nhiễm cái đìu hiu quạnh quẽ thê thảm đến lạnh người. Còn những 

khoảng nước phản chiếu những đền đài sao lại lặng im, không một chút gợn của gió hay cái vờn của những 

giọt nắng? Hình như tâm hồn Hoàng Vinh vào giai đoạn này cũng chìm lắng trầm ngâm, và các nét cọ của 

anh tạo ra những ánh phản chiếu trên nước, như chẳng phản chiếu một cái gì hết, vì tất cả dinh thự đền đài 

cổ kính đó cũng như không thật và có lúc hư ảo mờ nhạt một cách  lạ lùng, thấm  đẫm  trong  cái  ánh  sáng 

riêng mà Hoàng  Vinh  đã phải lên họa phẩm,  cái  ánh sáng của nội tâm, nhìn mọi sự rất rõ nhưng lại buồn 

bã và cách biệt, như người đứng nhìn lại từ một không gian nào khác với cái khoảng cách của tiền kiếp và 

thực tại.  Ngay khi được anh cho xem những họa phẩn ấn tượng họa các phong cảnh ở Huế, tôi đã kêu lên, ồ 

sao những khoảng màu nâu xanh đậm, lại tạo những khoảng tối lạ như vậy cho các họa phẩm đầy im lặng? 

Hoàng Vinh đã cười với cái nụ cười riêng, không trả lời, không giải thích gì hết. Phải, đúng thế làm sao giải 

thích được cái nỗi buồn về một dĩ vãng, không thời gian đã cũ, đã mất từ lâu lắm, và nếu người họa sĩ có 

dựng khung vẽ để tạo lại những bóng hình như gợi ý mường tượng, thời tất cả cũng chỉ là một sự cảm thông  

đầy yên lặng, và một hoài niệm về những bóng người mà đáng lẽ phải hiện diện bên anh trong những lúc 

suy tưởng, trước một cảnh vật quá rõ mà không thật, cũng chẳng làm phai mờ được những tiếc nuối về 

những mất mát đau thương. Thế rồi cũng như một diễn biến tự nhiên, Hoàng Vinh như tôi đã nhiều lần 

nhận xét đã đi vào những thử nghiệm mới về chất liệu và thể tài (subject matter).  

 

  Đây có lẽ là thời kỳ tài năng đa dạng của Hoàng Vinh được ghi nhận qua cả chục phòng triển lãm ở Sài 

Gòn, Đà Nẵng và đã hai lần những bức họa bán trừu tượng của anh được       Hội Đồng Văn Học Nghệ 

Thuật chọn triển lãm, và trao giải Văn Học Nghệ Thuật toàn quốc do Tổng Thống Việt Nam Cọng Hòa 

sáng lập. Đại cương có thể phân tích các tiếp cận mới về chất liệu và thể tài của Hoàng Vinh trong thời kỳ 

nhiều thành công nầy của đời anh: 
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 Thứ nhất, pha trộn cách xử  dụng  các hình thể và màu sắc của trường phái op art rất thịnh hành trên thế 

giới qua các thập niên 50, 60,  Hoàng Vinh đã sáng tác được vài họa phẩm đánh dấu những phát triển độc 

đáo của anh. Xem những hình thể quay lộn nhiều màu vàng cam xanh lục và các gam sáng xen kẽ xô đẩy và 

làm tôn khu vực trung tâm, người thưởng ngoạn đối diện với cách bố cục phá cách và những chuyển động 

xoáy ốc của những hình thể, tạo những cảm giác bất ổn chông chênh, tâm cảnh thích hợp cho sự thông cảm 

giữa khách quan thưởng ngoạn và chủ quan sáng tạo. 

   

  Thấp thoáng qua những bức hình op art này, tinh ý có thể thấy Hoàng Vinh đang đặt những nền tảng mới 

cho chính sự đưa các suy nghĩ siêu hình và siêu thực vào nghệ thuật hội họa của anh. 

    

  Thứ hai, sự luyến tiếc các giáo điều của các trường phái tân cổ điển và tân hiện thực, vẫn còn chi phối khá 

mạnh mẽ Hoàng Vinh, khi anh vẫn còn họa cả loạt những họa phẩm nặng tính trang trí thoáng chút art deco, 

một ảnh hưởng của một số họa sĩ tiền phong bên Pháp, khởi động một hướng sáng tạo mà nhiều thập niên 

về sau đã lan rộng khắp thế giới, đặc biệt thịnh hành và được yêu chuộng ở Hoa Kỳ. 

   

  Thứ ba, xử dụng cách quạt và rắc các giải sơn trắng nhạt trên các nền sẫm của chất liệu sơn làm nền được 

chuẩn bị kỹ lưỡng, Hoàng Vinh đã cùng một lúc thích nghi kỹ thuật tạo các nét gồ của sơn mài cổ truyền 

trên nền gỗ được chuẩn bị nhiều đợt, và một cách nào đó kỹ thuật của trường phái họa tổng hợp (total art), 

hay họa tác động (action painting), hầu tạo những hình thể người các nhạc công hoặc bất cứ motips nào do 

họa sĩ chọn, dựa theo những cảm hứng bật ra từ bề sâu trong hành trang kỹ thuật. Lối tạo những nét múa 

lượn gồ lên đắp ở vỏ trứng tạo những hình thể các vũ công, các vũ công nữ đã được danh họa Nguyễn Gia 

Trí đưa lên hàng một tiếp cận xuất sắc đầy sáng tạo, qua những bức  bình  phong  nổi  tiếng. Còn lối vẽ tổng 

hợp do Pollock tung ra  và làm thay đổi cũng như chấn động nền hội họa mới của  Hoa Kỳ và cả Thế Giới.  

 

 Tuy nhiên, với sự kìm giữ chừng mực trong bố cục và tạo  các hình thể mang tính cách cổ truyền, tuy họa 

những nhạc công, các nữ nhạc công hay các tố nữ, Hoàng Vinh không đi quá một giới hạn nhất định, cho 

nên các hình thể tạo  ra nặng tính cách tĩnh hơn động và đặc điểm này đã khiến cho các họa phẩm loại này 

của Hoàng Vinh có những biểu hiện đặc biệt Á Đông, và cũng mang đến cho các họa  phẩm giá trị trang trí 

rất cao. Tiếp cận và khám phá này về xử dụng chất liệu sơn dầu của Hoàng Vinh đã trở nên khá thịnh hành 

và được nhiều họa sĩ trẻ lớp sau tiếp nối với những thay đổi. 

     

  Khi sang định cư tại Hoa Kỳ, ngoài những bức họa theo các trường phái và tiếp cận cũ, mà Hoàng Vinh đã 

tôi luyện thật nhuần nhuyễn và tinh tế hơn, qua cả chục phòng triển lãm tại các trung tâm nghệ thuật và các 

thư viện tại California, một vài đại học, tên tuổi Hoàng Vinh bắt đầu được các giới bảo trợ hội họa bản xứ 

biết tới và nhiều người thưởng ngoạn đã mua các họa phẩm của anh. 
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  Giai đoạn triển lãm dồn dập này với các lớp thưởng ngoạn có trình độ thẩm định nghệ thuật cao, Hoàng 

Vinh đã chứng tỏ anh cũng có thể thuyết phục nhiều giới quần chúng thưởng ngoạn về tài năng càng ngày 

càng già giặn và điêu luyện của anh, cả về mặt xử dụng chất liệu màu sắc, cũng như các chủ đề độc đáo. 

Cách bố cục mạnh bạo theo những tuyến hướng dẫn chéo hoặc xoáy ốc, cũng như cách xếp đặt dàn trải các 

mảng màu lớn, đã mang đến cho một số họa phẩm trung và lớn của Hoàng Vinh, cái tính chất động, rất hấp 

dẫn cảm quan của lớp người thưởng thức bản xứ phần nào, Hoàng Vinh cũng du nhập một cách thành công 

các kỹ thuật mới của trường phái art deco,  kết hợp với một số kỹ thuật phá thể hoặc tổng hợp của trường 

phái lập thể. 

   

  Tôi muốn kết thúc bài này với một số nhận xét và phân tích thời kỳ sáng tác gần nhất của Hoàng Vinh qua 

một số năm. Cũng như sau những phóng mình về nhiều phía để khám phá  thử nghiệm, những  quay  lộn 

phá thể của tâm linh và tâm cảnh, Hoàng Vinh đã chọn cuối cùng đến an nghỉ trong cái thế giới tĩnh lặng  

chìm lắng  của  hội  họa trừu tượng. Cả  loạt  họa   phẩm mới nhất của anh biểu lộ một sự thật hiển nhiên, 

Hoàng Vinh đã bỏ hết các bố cục mạnh bạo, những màu sắc rực rỡ mê hoặc của op art, luôn cả những phá 

thể hay đối chọi của các hình thể của lập thể, hoặc những mảng màu căn bản chói sáng của biểu hiện, để 

dựng lên một thực tại của nội tâm suy tưởng, chỉ mắc vào thực tại khách quan qua vài gợi ý hay những nét 

phác họa những mường tượng những hình người, vật, hay các loại hoa e cũng chập chờn khi ẩn khi hiện 

luôn luôn chưa ổn định, thành hình rõ rệt. 

     

  Đó là một thế giới của chất liệu nguyên thủy của đá, nâu xám, xám nhạt và các gân đá gân gỗ, các thớ gỗ, 

hay đôi khi các tế bào của các sinh vật trong giai đoạn genesis, của một thời hồng hoang. Đại cương, loạt 

họa phẩm trừu tượng, mới nhất của Hoàng Vinh  có những nét phân biệt như sau: 

     

  Thứ nhất, các bức trừu tượng ấn tượng, trong đó các hình thể được cô đọng đến độ tận cùng, chỉ còn là 

những điểm màu điểm sáng, với những gam màu xanh nâu xám chìm, chỉ là những nét vẽ chấm sơn của 

một tâm cảnh nhất định của họa sĩ trong không thời gian sống ở đời. Khó có thể chối cãi giá trị an nghỉ của 

cảm quan người thưởng thức trước những họa phẩm loại này. Người ta trầm mình dễ dàng vào cái không 

khí gợi ra bởi các chấm màu và cái bố cục  thoải  mái  lỏng  lẻo như không có bố cục, rất thiền, tạo sự tiếp 

nhận dễ dàng và hình như loại bỏ mọi chướng ngại đối kháng kích thích các suy nghĩ của người thưởng 

ngoạn. Đây là một cách tiếp cận loại bỏ những gồ ghề nhấp nhô, chồng chéo của chất liệu và bố cục rất lý 

thú và rất mới, so với hướng phát triển trong sáng tạo hội họa của Hoàng Vinh. 

     

  Thứ hai, cách sắp đặt các nét xám nổi hoặc chìm nổi bật, khoanh vùng các hình thể các người vũ nữ, thần 

linh? Tất cả trên cái nền đắp của chất liệu nâu sẫm của các vách đá. Đây là những bức họa phẩm phù điêu, 

khiến người xem tưởng như lạc vào một cái tháp Chàm. Những nét cong, các sự sắp xếp các hình thể cho ta 

hồi tưởng về những uốn lượn mỹ lệ và thần bí của các phù điêu chạm nổi của nghệ thuật Chàm. Hoàng 

Vinh đã thành công gợi lại tính chất thần bí vừa tôn giáo vừa nghệ thuật, đặc biệt của nguồn gốc Ấn Độ Ba 

Tư của nghệ thuật Chàm. 
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  Thứ ba, cả loạt họa phẩm với bố cục chặt chẽ những hình thể của trường phái lập thể thời kỳ tổng hợp, 

nhưng ở Hoàng Vinh hình như anh chú ý không gợi đến bất cứ motif nào về con người hay những vật thể 

cụ thể ở ngoài đời, mà chỉ là những kết hợp vâng theo cái hài hòa cân bằng của nội tâm người sáng tác là 

chính anh. 

    

  Thứ tư, tạo những hình thể sáng trừu tượng trên những nền xám, với những định hướng thẩm mỹ của 

trường phái dòng nội tâm của hội họa Kandinsky. Nhưng ở Hoàng Vinh sự tương phản giữa những hình thể 

sáng ở tiền cảnh xem ra chỉ là những  biểu lộ nhất thể, so với các khối màu  sẫm ở hậu cảnh. Tuy có phần 

động qua những chuyển động của các hình thể sáng, nhưng là một chuyển động hình như vẫn gắn liền với 

bóng tối của hậu cảnh, chính sự giao thoa  đi  lại  giữa các hình thể khối màu ở hậu cảnh và tiền cảnh, đã tạo 

ra sự chuyển động nội tại của các bức họa. Đây cũng là một khám phá trong lãnh vực họa trừu tượng của 

Hoàng Vinh. 

     

  Nói chung, tất cả các loại họa phẩm bán trừu tượng và trừu tượng của Hoàng Vinh tôi vừa nêu ra ở trên, 

đều bao gồm các loạt màu trung hòa xám nâu xanh lợt xanh chìm nâu nhạt, cũng  như  các  màu sắc được 

pha loãng không nguyên chất của các khối màu ở tiền cảnh. Hình như,  sau những giai đoạn khám phá 

mạnh bạo, xông pha  trong những thử nghiệm,  thôi  thúc tự nhiên bởi các quan tâm về thành công  ở đời và 

sự nghiệp, qua ngoài tuổi sáu mươi, Hoàng Vinh đã tìm được cách thế tự biện minh  qua nghệ thuật của hội 

họa, một cách thoải mái tự nhiên nhất. Hội họa không còn là một thách thức, đòi hỏi vấn đáp  với tương lai, 

với thân phận người nghệ sĩ, hội họa là sự thể hiện nội tâm, mình như là đang có đấy, đang lặng lẽ chảy 

xuôi về một hướng, cái khoảng trũng tụ các dòng chảy của xúc động thẩm mỹ, nơi cuối cùng cái thế giới 

dựng lên bằng  màu sắc hình thể đường nét bố cục, lại là thế giới quen thuộc, vừa của những tiền kiếp, vừa 

là của thực tại bây giờ, tất cả ngoại cảnh khách quan dựng lại qua hội họa và cái chủ thể sâu xa, họp lại làm 

một trong một sự an nghỉ hài hòa đầy im lặng. Phải chăng đó là điều Hoàng Vinh đang tìm, đã thấy, đã đến 

và đã đạt, trên cái con đường không chọn mà được của hội họa trừu tượng? Tôi nghĩ là câu trả lời của tôi 

đối với cái hành trình tuy muộn mà lại mới như những ngày bắt đầu hình thành con người họa sĩ của anh, 

lại chỉ là một khẳng định.                                       

                                                                                                                             Duy Lam 

                                                                                                                     Tự Lực Văn Đoàn   

                                                                                                                   Santa Ana, California      
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                                                         Hoang Vinh, the Artist 
 

    An artist offers an invitation to the viewer to see life, experience life from his or her point of view. Some 

who invite us on this path of discovery are exceptional in their talent and brilliance. Such is the case with 

Hoang Vinh. 

          

   Hoang Vinh began his life in his war-torn country, Vietnam. His work reflects the longing for harmony 

and tranquility such an environment must inevitably produce.  Hoang overcame the strife of his 

surroundings to create works of astounding quality, peace and transparency. 

          

   His abstract paintings invite the viewer to gorgeous landscapes, both subtle and passionate. The canvases 

bring you to vibrant floral gardens and cool water scenes. They are transparent because like the classic, 

Alice in Wonderland, they invite you to go through the mirror, to escape to another world, indefinite in time 

and space.  

     

   His paintings are an eclectic collection of landscapes. One is taken on a journey to lush Asian landscapes, 

panoramic vistas and mysterious forests which suggest contemplation and study of nature's beauty and 

wonder. The senses are at once mesmerized and calmed by his work. 

  

   The beauty of nature after all, of trees, flowers and birds, perhaps is a part of the collective human spirit 

and memory before recorded history. Hoang's art speaks this universal language. 

       

   To  capture the  essence of this natural beauty on  a canvas, a piece of paper, to translate a moment in 

nature, fleeting at best, to something more permanent is what can only be called a gift. 

       

   Hoang Vinh paints with this gift which illuminates his life and those who share the experience of his 

work. To transcend the harshness of life, and  

the misery of war, to create such profound images of peace and harmony is evidence of a long and 

meaningful journey. 

   

  The message is bold and enables the viewer to like wise make his or her own journey of self discovery. 

         

   Hoang Vinh's body of work reminds us to question how important a journey of self discovery and quest 

for harmony and beauty can be in all of our lives. It is a celebration of life and the beauty around us from 

the gift of the artist. 

 

                                                                                                            Cheryl Kane 

                                                                              Columnist and internationally known journalist 

                                                                                                     Beverly Hills, Californi 
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Hoàng Vinh, Con Người Nghệ Sĩ 
(Translation from Hoang Vinh, the Artist by Cheryl Kane)   

 

      Nghệ sĩ mời gọi người xem để nhìn thấy cuộc đời, để kinh qua cuộc sống tùy theo quan điểm của mình. 

Một số nghệ sĩ thúc giục chúng ta đi trên con đường khám phá này là những người đặc biệt có tài năng xuất 

chúng. Hoàng Vinh là một trường hợp điển hình. 

  

    Hoàng Vinh bắt đầu vào đời trong một nước Việt Nam bị chiến tranh tàn phá. Tác phẩm của ông phản 

ánh lòng khao khát đam mê sự hài hòa và thanh thản không thể nào không nảy sinh ra trong một môi trường 

như thế. Hoàng Vinh đã chế ngự được sự xung khắc của môi trường xung quanh để tạo nên những tác phẩm 

chất lượng, tĩnh lặng và trong sáng làm sửng sốt người xem. 

   

  Tranh trừu tượng của ông mời gọi người xem thưởng ngoạn qua những cảnh trí tuyệt vời vừa tinh tế vừa 

quyến rũ. Những tác phẩm sơn dầu dẫn đưa ta đến những vườn hoa rực rỡ, những cảnh sông nước dịu mát. 

Đó là những bức tranh trong suốt vì, tương tự như tác phẩm cổ điển. Nàng Alice Nơi Xứ Huyền Diệu, 

chúng mời gọi ta đi xuyên suốt tấm gương phản ánh sự trung thực, vượt thoát đến một thế giới khác, vô tận 

trong thời gian và không gian . 

    

  Tranh của ông là một sưu tập chiết trung với những phong cảnh. Người xem tranh được đưa đi du ngoạn 

qua những thắng cảnh Á Châu tươi mát, những viễn cảnh bao quát, và những cánh rừng huyền bí khích lệ 

sự chiêm ngưỡng và khảo sát vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tác phẩm của ông vừa làm mê hoặc vừa 

trấn an giác quan. 

    

 Xét cho cùng, vẻ đẹp của thiên nhiên, của cỏ cây, hoa lá, chim chóc, có thể là một phần của tinh thần và ký 

ức tập thể của nhân loại trước khi lịch sử được ghi chép thành văn. Nghệ thuật của Hoàng Vinh nói lên cái 

ngôn ngữ chung này của nhân loại.  

    Nắm bắt được thực chất vẻ đẹp thiên nhiên này trên giấy, trên bố vẽ, chuyển hóa một khoảnh khắc của 

thiên nhiên trôi qua thật nhanh thành một thực thể thường xuyên hơn, phải là người có tài mới làm được 

những điều đó. 

   

  Hoàng Vinh vẽ tranh bằng cái thiên tư đã soi sáng cuộc đời của ông cũng như của những người đã cùng 

chia sẻ kinh nghiệm về tác phẩm của ông. Vượt qua được khắc nghiệt của đời sống và khổ đau của chiến 

tranh, sáng tạo được những hình ảnh sâu thẳm của thanh bình và hài hòa, đó chính là bằng chứng của một 

cuộc hành trình lâu dài và đầy ý nghĩa. 

     

   Bức thông điệp của ông tỏ ra táo bạo, nó giúp người thưởng ngoạn ham thích dấn thân vào cuộc hành 

trình đi tìm chính mình. 

     

   Phần chủ yếu tác phẩm của Hoàng Vinh nhắc nhở ta tự hỏi xem chuyến hành trình tự khám phá và tìm 

kiếm sự hài hòa cùng cái đẹp, nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Đây là sự tôn 

vinh đời sống và cái đẹp quanh ta, một sự tôn vinh đến từ thiên tài của một nghệ sĩ.                           

                                                                                           Như Hoa Lê Quang Sinh, President 

                                                                                       Vietnamese International Poetry Society 

                                                                                                                Dallas, Texas 
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                                                                  The Art of Painting 
 

   The art of painting is a precious, unfathomable treasure of the universe, deeply sprouting from profound 

inner thoughts and being cherishingly nurtured by nature, through various molding forms developed 

through the interaction of the artist's mind and nature.  Its extraordinary transformation within the inner 

thoughts, harmonized with external kaleidoscopic landscape visions, give rise to amazing lines and shapes 

in the germinating human mind, inspiring aesthetical creativity. 

     

   Creative inspiration comes from the bottomless depths of the mind and the profound limitlessness of 

nature. They germinate boundless thoughts and ideas within the human mind.  When a gentle soft wind 

subtly strokes the cool skin, awakens the plants and mystifies the magical landscape, it stimulates a 

rapturous creative mental process in which shifting and wandering thoughts are mirrored in panoramic 

colors, harmonized in timeless perceptions.  Each of us can be a poet, a painter; our tranquil inner thoughts, 

under the right circumstances, can be exalted and give rise to overflowing poems and fabulous, sparkling 

landscapes, reflecting the bottomless depths of priceless treasures, sprouting remarkable masterpieces. 

      

   Beauty is not specific to flowers, humans, landscapes, but is universal in nature and has its own 

characteristic defined by the viewer.  Landscapes can become splendidly mystical with vibrant colors, 

butterflies and flowers brilliantly vivid under the morning rays, and nostalgic thoughts melancholically 

forlorn in wilderness forests full of falling leaves.  All of these signify beauty with innate characteristics.  

Art is not specific to any art work, but embraces all forms and places.  A blue sky interspersed with white 

clouds floating with the wind may, under the individual artist's impression and imagination, forms the 

essence of a mosaic art work. A bird flying in the overcast grey sky may lead the viewer to the changing 

state of the celestial, with everything not firmly rooted ferociously blown away to a new distant horizon.  A 

rainstorm reinvigorates the earthly plants, sprouting blossoming flowers over endless horizons.  Brilliant 

flowers emerging from the green beds are not spontaneous products, however, but are the end results of the 

creative use of fertilizers and the skills of planting to get the best crops. 

     

   Likewise, beautiful bright colors should not stay in isolation, but they should be mixed and transformed 

with darker hues to show their distinct brightness. Guiding the viewer to astonishing and pleasing moments 

to look at the subtleties and gracefulness of colors embodied in the artist's works, in the splendid 

environment of the studio, seemingly surrounded by eternal space, under orchestrated and faded lights, the 

main forms and shapes patterned by the artist will become visibly prominent, drawing the onlooker to a 

mystical world of vibrant emotions, giving rise to the myriad aspects of beauty in the journey into art 

connoisseurship. 
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   The shapes and hues are transitioned into rhythmic forms to reflect unfathomable depths, or shrunk back 

to alter the geometric contour patterns to lure the onlooker into a mesmerizing and enthralling mentality, 

from hypnotic dreams to stark reality, depending on the sentimentality of the onlooker. They bring forth 

different visions, both far-flung and close by, incessantly bridged by a multitude of hues and shades blended 

and merged in diverse shapes, distinguished by perpendicular or curvilinear lines, to bring into prominence 

the features envisioned by the artist.  Composition is also the artist's foremost balancing act - to express 

conforming or irregular shapes, consistent with the artist's intent to let the connoisseur fathom the depth of 

the art work, its essence and sentimental relationship with the artist in the midst of creative fantasy. 

       

   The art of painting represents human potential obtained through natural lights and incessantly being 

transformed, based on self-consciousness and ultimate ecstatic values of the senses, while being carried 

away by overwhelming emotion and oblivious to the universe of the human race, traveling spellbindingly 

into the forbidden palace of colors, gradually converting into brilliant painting strokes on the artist's canvas 

for viewing, reflecting the true essence of the worth of the art masterpiece, a source of immense pleasure for 

both the creator and the connoisseur. 

      

   Thus, in viewing a work of arts, it takes time to get enthralled by the world of colors, which subtly 

conveying inner thoughts epitomized in the art work to the connoisseur, to truly sense the artist's hidden 

subconscious thinking embodied in various shapes, lines, colors, and become captivated and fully 

appreciative of the garden of arts. 

 

                                                                         Original Vietnamese text by Hoàng Vinh 

                                                           Adapted and translated into English by Trác Huy Phạm 

                                                                                          Sacramento, California 
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                                                            Nghệ Thuật Hội Họa 
 

    Nghệ thuật hội họa là cả kho tàng quí báu vô cùng tận của vũ trụ, được bắt nguồn từ tâm thức và cấu tạo 

bởi thiên nhiên, qua nhiều hình thức mà người họa sĩ phải phối hợp giữa thiên nhiên và tâm trí của mình, để 

biến chuyển hòa hợp theo sắc thái nội tại của tâm, lẫn với thời gian mà chúng ta đối diện trước cảnh vật, từ 

đó sẽ xuất hiện những hình thể những đường nét kỳ diệu được lân loang trong tư tưởng, rồi nẩy sinh ra 

nguồn cảm hứng đưa đến sáng tạo. 

     

   Trong nguồn cảm hứng về nghệ thuật sáng tạo là cả chiều sâu bao la vô tận trong ký ức của con người và 

thiên nhiên không bị giới hạn, từ đó nẩy sinh ra muôn ngàn ý nghĩ trong tư tưởng mà chúng ta có thể chọn 

lựa. Khi cơn gió thoảng chạm vào làn da mát nhè nhẹ, cỏ cây xao xuyến cảnh vật trở nên huyền ảo mờ nhạt, 

thì chính đó là một tác phẩm hiện hữu, nếu tâm chuyển thì màu sắc sẽ bộc lộ theo tiềm thức, được hòa lẫn 

trong khoảng thời gian mà ta đã thâu nhận, mỗi một chúng ta đều là Thi Sĩ, Họa Sĩ, chỉ cần tâm tĩnh lặng 

hồn thơ sẽ lai láng, cảnh vật trở nên uyển chuyển dịu dàng với chiều sâu bao la không cùng tận của kho 

tàng vô giá. Chỉ cần môi trường thích hợp thì tác phẩm được tung ra sẽ là tuyệt tác.  

     

   Trong cái đẹp không riêng cho hoa đẹp, người đẹp, cảnh đẹp, mà bất luận ở đâu cũng đều có cái đẹp riêng 

biệt, tùy thuộc vào người đối diện, khi thì mang lại tinh hoa tươi sắc để biến chuyển cảnh vật trở nên thơ 

mộng tuyệt diệu, của ánh sáng ban mai đang điểm tô cho các loài hoa bướm, hoặc mang đến một nỗi niềm 

thương nhớ đang thẩn thờ trong rừng hoang lá rụng, thì đó chính là cái đẹp mà mỗi một đều cảm nhận theo 

bản năng sẵn có của mình.  

 

   Nghệ thuật không riêng cho họa phẩm hội họa, mà là bao hàm tất cả mọi nơi và mọi hình thức. Trên nền 

trời xanh áng mây trắng đang lửng lơ theo gió uyển chuyển nhiều hình dạng khác nhau, tùy theo sự nhận 

xét và suy luận của mỗi một chúng ta, rồi đưa vào bố cục của một khía cạnh nào đó sẽ cho ta một tác phẩm, 

hoặc cánh chim đang bay trong bầu trời ảm đạm sẽ đưa cho người thưởng ngoạn nghĩ đến sự biến chuyển 

của bầu trời, cơn gió sẽ tung ra cuốn hút tất cả những gì không bám chặt, đều tung bay đến một vùng mới 

xa lạ, hay một trận mưa to đổ xuống làm tươi mát tất cả các loài thảo mộc, để rồi đơm hoa nẩy lộc tươi 

thắm cả vùng bao la bát ngát.  
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   Những cánh hoa đẹp đang vươn lên trong vùng xanh tươi, không phải đương nhiên mà là ấp ủ từ lâu của 

các loại phân bón với sự kết hợp đủ mọi hình thức để trở thành tinh tú của loài hoa, cũng như màu sắc tươi 

đẹp không thể nằm lẻ loi, mà được chồng chất trên những màu sẩm tối để biến dạng và làm nổi bật những 

màu trong sáng. Đưa người thưởng ngoạn đến một vài giây phút sửng sờ và thích thú, trước sự uyển chuyển 

của màu sắc mà tác giả đã gởi gắm qua những tác phẩm nghệ thuật, với khung cảnh lộng lẫy của phòng 

tranh, tưởng chừng như khoảng không gian bao la trùng điệp, với ánh sáng phối trí mờ ảo của mỗi một tác 

phẩm, đủ ẩn hiện cho những hình thể chính yếu mà tác giả đã định sẵn, hầu lôi cuốn khán giả đến một cảnh 

giới huyền diệu để tạo môi trường rung cảm, từ đó nẩy sinh ra muôn ngàn cái đẹp để đi sâu vào chiều 

hướng thưởng lãm nghệ thuật . 

   

   Những hình thể và màu sắc được chuyển tiếp theo nhịp điệu, để biểu lộ chiều sâu thăm thẳm, hoặc kéo lại 

cận kề làm biến dạng nhiều góc cạnh đưa giới thưởng ngoạn vào tiềm thức mộng ảo, hay thực tại tùy theo 

nhịp độ rung cảm của mỗi một khán giả, và đem lại hình ảnh cho ta một lối nhìn từ gần đến xa, và được bắc 

nhịp liên tục bởi những khối màu hòa hợp chồng chất lên nhau tạo ra nhiều hình thể, và được phân biệt bởi 

những đường nét thẳng góc hay vòng cung làm cho dịu dàng và nổi bật những đặc điểm mà tác giả muốn 

diễn tả, bố cục cũng là điểm chính yếu cho sự cân xứng, để biểu lộ hình thể mạch lạc được cân đối hay chéo 

góc, tùy theo sự tạo hình mà tác giả đã dụng tâm để đưa người thưởng ngoạn vào chiều sâu của tác phẩm, 

và cũng là trọng tâm của đề tài, mỗi một tác phẩm đều có sự liên hệ vào môi trường cảm hứng mà tác giả 

bắt gặp trong lúc đam mê sáng tác. 

      

   Nghệ thuật hội họa là tiềm năng của con người được thu nhận qua ánh sáng thiên nhiên và được biến 

chuyển không ngừng trong trạng thái tri giác bản ngã, mà chúng ta có thể nắm được giá trị tối cao do giác 

quan thu nhận, trong lúc đam mê quên cả vũ trụ nhân sinh, thả hồn chu du theo lãnh cung màu sắc, và được 

biến chuyển qua nét bút, rồi lan dần trên khung vải mà ta đối diện, thì đó chính là chân giá trị của tác phẩm 

nghệ thuật, và là niềm vui cho người sáng tạo, cũng như người thưởng ngoạn. Cho nên khi thưởng ngoạn, 

đứng trước một tác phẩm cần phải có thời gian để hội nhập vào thế giới màu sắc, với chiều hướng uyển 

chuyển theo sắc thái nội tại giữa môi giới thưởng ngoạn với tác phẩm, hầu mới cảm nhận được sự ẩn hiện 

mà tác giả đã gởi gắm tiềm thức của mình qua những hình thể, đường nét, màu sắc, từ đó mới thấy thú vị và 

say đắm trong vườn hoa nghệ thuật. 

 

                                                                                                                          Hoàng Vinh 

                                                                                                             Santa Monica, California 
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                                                                       Circle of Life 

 

 

               

    Despite the number of years, the painting had been hanging on the wall, I was suddenly captivated by its 

beauty one day.  The painting's intricate strokes depict a river flowing with rocks and trees covering both 

sides.  The wind causes ripples on the surface of the water. There is a monk downstream meditating in the 

mist of the calm wind and water.  The painting makes one feel at peace with everything in harmony.  My 

father captured this beautiful moment as he did not want to lose this image. 

  

   At first glance, many of his paintings may appear obscure and abstract.  There are images that are not 

immediately clear, but with some time, the painting comes alive.  It entices one to use the imagination to the 

furthest limits. An example is his art piece, “Towards Motherland,” which portrays the connection of the 

two worlds that he has lived.  Behind the colorful purple and blue flowers lies a deep love for his native 

land that embraces his childhood years.  Regardless of the far distance between the two parts of the world, 

his native land is close to heart.  If viewed right side up or upside down, both perspectives reveal a portrait 

of his side profile gazing at the beauty of the flowers, which brings a comforting smile to his face.  This is 

just one example of the many interpretations that underlie his artwork.  Beyond these interpretations is an 

open door for many others. 

    

   While attending a number of his art exhibits, I watched spectators enjoy his art as though they yearn to 

find the meaning of each piece.  His usage of color and unique style set him apart from others.  On a 

particular occasion, he was acknowledged with an award for his artwork. This was an honorary moment.  

After the exhibits, people would come to our house to view and buy the paintings.  

  

   Although he did not pursue art as a career, his spare time was devoted to this hobby. My father always 

preached that art brings happiness, which is priceless.  To be able to share his art and in that, bring joy to 

others brings happiness to his own life. 

                                                              

                                                                                                                 Thao X. Hoang, PhD 

                                                                                                              Santa Monica, California 
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                                                       Nghệ Thuật Trong Cuộc Đời 
 

   Trong một giây phút bất chợt đôi mắt của tôi được đưa vào tác phẩm nghệ thuật hội họa, mà ba tôi đã có 

trên tường từ lâu, cảm tưởng như sa vào một giấc mộng mị, tôi chợt thấy dòng suối đang róc rách bên sườn 

đồi gập ghềnh dốc đá cheo leo, những rặng cây đang bám chặt vào những gò đất đầy dẫy đá, dường như bị 

xô đẩy bởi dòng nước, nhưng không, đó là cảnh thiên nhiên thật hữu tình, có suối reo, thác đổ, gió đưa cây 

là đà trên mặt nước. 

     

   Bên kia bờ suối có những vòm cây lờ mờ ẩn hiện những đền chùa không rõ ràng, cũng như thiền sư đang 

tĩnh lặng, thản nhiên theo nhịp gió du dương trầm bổng của dòng suối, phải chăng vũ trụ luân chuyển xoay 

vần, giả, thật, đều qui tụ về nguồn cội, cái đến không tìm, cái đi không đến, vì lẽ mà tác giả đã ghi lại những 

gì mình cảm nhận trong giây phút nào đó, bằng không sẽ biến chuyển theo thời gian. 

     

   Có nhiều tác phẩm mới nhìn không hiểu hết được, mà cần phải có thời gian mới hiểu được những gì mà 

tác giả muốn diễn tả, thoạt đầu chỉ là mờ mờ, ảo ảo không rõ ràng của những màu sắc, hầu lôi cuốn sự suy 

tư của khán giả thưởng ngoạn trong một vài giây phút.   

 

   Như tác phẩm Hướng Về Quê Ngoại, tác giả ngụ ý,  từ Việt Nam đến Mỹ Quốc nửa vòng trái đất, sau bao 

năm xa cách nỗi nhớ niềm thương cứ lẻo đẽo theo nhau như hình với bóng, để biểu lộ về nét bút và màu 

sắc, tác giả mượn giàn hoa và hình bóng làm khởi điểm bằng những màu sắc đầy sự luyến tiếc nhớ thương, 

qua màu tím nhạt được hòa lẫn với những màu xanh lơ đủ dạng, với bóng dáng tác giả đang hướng đến giàn 

hoa, vọng về quê ngoại xa ngút ngàn, và cũng nói lên được sự tình tự quê hương dù ở phương trời nào, cũng 

chỉ xa mặt, chứ không cách lòng, ở điểm, cùng chung một nét và màu sắc, nhưng có hai hình, xuôi và 

ngược, biểu hiệu nửa vòng trái đất, khán giả có đủ thời gian hầu mới thấy được hai hình ảnh mơ màng đang 

hướng về giàn hoa, mà trong lòng cảm thấy nao nao, hình như lưu luyến những gì đã mất, đã qua theo thời 

gian.  Ngoài những ý nghĩ trên còn có rất nhiều điểm tương đồng khác mà chúng ta có thể khám phá trong 

thời gian thưởng ngoạn qua tác phẩm nghệ thuật của Hoàng Vinh.   

     

   Qua nhiều lần triển lãm trong các phòng tranh đều có rất nhiều khán giả, chăm chú một cách thích thú 

trước những tác phẩm nghệ thuật, hầu như muốn tìm hiểu những gì mà tác giả gởi gắm tư tưởng của mình 

qua những đường nét và màu sắc, và sau những lần triển lãm, lại có nhiều khán giả về tận nhà, ngồi miệt 

mài ngắm tranh một cách thích thú rồi lại mua những tác phẩm đó. 

 

   Một hôm nọ đi làm việc ở hãng về, quây quần vào buổi cơm tối xong, liền bảo chúng con đi với ba đến 

phòng triển lãm có rất nhiều họa sĩ, đến nơi, rất ư là đông khán giả cũng như họa sĩ trong phòng triển lãm, 

trong đó có tranh Hoàng Vinh, và cũng là một tác phẩm được tuyên bố đoạt giải thưởng, bởi lẽ trên mà 

khán giả thưởng ngoạn đứng  trước tác phẩm khá đông, để  chiêm ngưỡng những đường nét đặc biệt cũng 

như những màu sắc hòa dịu trong tác phẩm nghệ thuật của Hoàng Vinh, đó cũng là niềm vui chung cho 

phòng triển lãm. 

     

   Hoàng Vinh không nghĩ Hội Họa như là một nghề nghiệp, mà đó là một thú vui, và được say đắm trong 

lúc sáng tác quên hẳn cả thời gian, cha tôi cũng thường hay đệ cập nghệ thuật là nguồn vui vô giá, không gì 

thay đổi được, nó sẽ đem lại niềm vui thoải mái cho cuộc đời, cũng như trong nền văn học nghệ thuật. 

     

                                                                      Bản chính Anh Ngữ của Hoàng thị xuân Thảo Ph.D. 

                                                                                            Hoàng Vinh chuyển Việt Ngữ 
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                                                                           Intro... 

   This afternoon I had the opportunity to walk into the wild forest of artistic paintings that the artist Hoàng 

Vinh created, seemingly my eyes lost in the colorful world to be so much cherished. It is just reflecting his 

professional brushes that illustrate the painting "Trăng đêm" (Moonlight) through the misty moon, which I 

have been so enthralled and amazed. This is at what he wants to demonstrate in the abstract world as 

impressive as the arts of his unique painting.  

   As a poet, his drawing strokes were "sensitive" according to the literature and art, particularly to the 

painting industry, which was at first noted by a broad of knowledge, a person like this artist with broad 

views in both literature and the arts. His arts of using colors to be blended in with the harmonious color of 

each other, requiring the audience to spend time with their artistic passion, available to recognize the depth 

of paintings. The contours are reflected in the color and contours of the composition that Hoàng Vinh laid 

down on his brush, and then we essentially explore the environment of enjoyment, we may admit that the 

scarcity that the painter in success drops his brushes hard to find the color lines uniquely as above.   

   It is my pleasure to introduce Hoàng Vinh to you with his remarkable features that you may feel 

interesting in the special selection of high end contemporary art word.  

 

 

 

Đôi dòng... 

   Chiều nay tôi mới được dịp thả bộ vào cánh rừng hoang không tưởng mà họa sĩ Hoàng Vinh sáng tác, 

tưởng chừng như đã lạc lõng vào cảnh thiên đàng ấp ủ đầy màu sắc đang giởn đùa với vầng trăng bóng 

nguyệt qua ánh sương sa mà tác giả giải thích, có như vậy tôi mới say đắm và hiểu thấu được những gì mà 

tác giả muốn diễn đạt trong thế giới trừu tượng cũng như ấn tượng qua nghệ thuật hội họa Hoàng Vinh,  

   Là một thi nhân nên nét vẽ của ông rất "nhạy cảm" với văn chương và nghệ thuật, đặc biệt là ngành hội 

họa, với kiến thức rộng, một người có tầm nhìn rộng, thoạt đầu được ghi nhận vào nhản quan qua những 

màu sắc được quyện thành chiều sâu với những khối màu hòa hợp trùng điệp lẩn nhau, đòi hỏi khán giả 

thưởng ngoạn phải có thời gian với tu duy sẵn có của mình để đón nhận một cách thú vị, thì chừng ấy 

những tâm tư thao thức đều được biểu lộ qua màu sắc và đường nét bố cục mà Vincent buông thả trên nét 

bút nghệ thuật, để rồi chúng ta có môi trường thưởng ngoạn, chúng tôi không ca ngợi, nhưng sự họa hiếm 

mà người họa sĩ đã sáng tác khó mà tìm được những đường nét màu sắc như trên, hân hạnh được giới thiệu 

sơ qua những nét đặc thù riêng mà quý vị cảm nhận với thời gian thưởng ngoạn và suy tư của mỗi một cá 

biệt của mình, hầu đi sâu vào nghệ thuật của Hoàng Vinh.  

                                                                                   Trần Việt Hải, Los Angeles. 
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                                              Appreciation of Poetry and Painting, 
 

   In painting, there are poems. Poetry is a dream, is the dream of the sky is immense, then melodious in the 

clouds, the wind, wind clouds to fly to the sky. But then again re-chase the cloud to the heart, change the 

sky, butterflies love naive. 

    

   Poetry is an earnest language, a profoundly rich feeling of sensation, emotion, dreamy feeling, a sense of 

well-being, a memory of the pain of the departed, There is no fixed heaven, or a lingering dream of waiting, 

of attachment, of anxiety, of depression, of which one lives Or stumble, then turning into mourning pity 

and then looking at the clouds, looking at the wind of the wind, relieved the depths, the wet dream of a past 

was still deposited in mind, to turn into A flow of water, moving both the mind, a drifting cloud drifting 

along the wind, the rest is only wishful thinking in the virtual ng, in the minds of the heart, then kept plying 

timeline, where the writer or lingering heavily in the long chain of life day artists. 

    

   But the painting is a natural instinct available to the Painter, who knows the natural identity that 

transforms with his mosaic of mind, through the pencil stroke and the fanciful color, moving there, with 

bars with protein sound. There is a tune, there is a bright light, just imagine nothing, but no! There is a 

well-mannered, whispered wind, bees, flowing butterflies, flying clouds, an amazing and exciting 

movement that the artist has brought in mind, but goes even farther. There is a past, present, future, what 

can be said by people who have not seen it, and have not thought yet, but the painter has seen and thought, , 

Works for the future, which are the seeds of creativity and creativity, pursued by the artist, sometimes in 

spite of the differences of life, to create a separate way, a path Wide open with deep memories, abstraction, 

impression, to enter the world of fantasy color dreaming, real and not real. 

 

   Each work can sometimes move the heart of the exquisite person, if the recipient has integrated into the 

dream of the author, then the color will express the shape that the author. If a piece of art has been stripped 

of its parts, it is enough to write how many inkcases for a painting, in the likeness of a poetry forest, which 

has been deformed in seconds. Minutes of non-stop rotation, as well as blobs of color into a block of color, 

coherent by the pen and sequential escape on the canvas, to make the transfer of sports, poetry, In poetry 

with paintings in poetry. 

 

   Because each of Hoang Vinh's works have a couple lines of poetry to suggest, when audiences stand 

before the art to enjoy the work, to master the subject that the author wants to send. In works of art. There 

are so excited viewers enjoy the excitement in the flower garden 

 

                                                                                     Original Vietnamese text by Hoàng Vinh 

                                                                             Adapted and translated into English by Roan Le 

                                                                                                    Westminster, California. 
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                                                   Thưởng Lãm Thơ và Họa. 

 
    Trong thơ có họa, trong họa có thơ. Thơ là mơ, là mộng của những cảnh trời bao la bát ngát, rồi du 

dương theo mây, theo gió, gió thoáng mây bay đến vùng trời xa thẳm. Nhưng rồi Họa lại đuổi bắt vờn mây 

ghi chặt vào tâm, chuyển biến khắp cung trời, bướm đượm tình ngây thơ. 

   

   Thơ là một ngôn ngữ thanh điệu tha thiết, một ý tứ xuyên thẳm lộng lẫy của cảm giác, xúc động mơ 

màng, mang một nỗi niềm thao thức một tâm tư, của nỗi nhớ niềm thương, của những kẻ ra đi biền biệt, 

không một phương trời cố định xa thẳm, hay mang lại một hoài bão bâng khuâng khắc khoải khi mong, khi 

chờ, của tâm trạng lưu luyến, mà tâm tư đang vương nặng nỗi sầu đau, mỗi người một ngả, mà người đời 

thường hay vấp phải, từ đó chuyển thành thương tiếc ngậm ngùi rồi nhìn mây, nhìn gió trăn trở, buông thả 

những tâm sự sâu lắng, lãng mạn ướt át của một thời đã qua vẫn còn lắng đọng trong tâm tư, để diễn biến 

thành một dòng nước chảy, chuyển động cả tâm can, một áng mây trôi lồng lộng cuốn theo chiều gió, còn 

lại chăng chỉ là mơ tưởng trong ảo mộng, trong khối óc của con tim, rồi cứ miệt mài theo dòng thời gian, 

mà người thi sĩ hay vương vấn mang nặng trong những chuỗi ngày dài của đời nghệ sĩ. 

    

   Nhưng Họa lại là một bản năng sẵn có của người Họa sĩ, biết nhận dạng thiên nhiên mà chuyển hóa với 

tâm khảm của mình, qua nét bút đường nét và màu sắc huyền ảo, có chuyển có động, có thanh có đạm có 

âm có điệu, có tối có sáng, cứ ngỡ họa không lời, nhưng không đâu! họa có lời có âm có điệu, có gió thì 

thào, có ong, có bướm có nước chảy, mây bay, một chuyển động kỳ diệu và lý thú mà người họa sĩ đã 

mang sẵn trong tâm tư, nhưng còn đi xa hơn nữa, có quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nói những gì mà 

người đời không thấy, và chưa nghĩ đến, nhưng người họa sĩ đã thấy và nghĩ đến, có như vậy mới thực hiện 

ra những hình thể những đồ án, những tác phẩm cho tương lai, đó là mầm mống của sự sáng tác và sáng 

tạo, mà người họa sĩ theo đuổi, đôi lúc bất chấp những dị biệt của người đời, để tạo cho mình một lối riêng 

biệt, một con đường thênh thang rộng mở với ký ức sâu thẳm, trừu tượng, ấn tượng, để đi vào thế giới màu 

sắc huyền ảo mơ mộng, thật có và không thật có. 

 

   Mỗi một tác phẩm đôi lúc có thể làm chuyển động con tim của người thưởng ngoạn một cách vi tế, nếu là 

người thưởng ngoạn đã hội nhập vào cảnh mộng mơ của tác giả, chừng ấy màu sắc sẽ biểu lộ những hình 

thể mà tác giả đã dày công tô đắp trong tác phẩm nghệ thuật, nếu một tác phẩm nghệ thuật được lột bỏ từng 

phần một, ắt là viết bao nhiêu giấy mực cho xuể, trong họa là cả một rừng thơ, đã được biến dạng theo từng 

giây phút luân chuyển không ngừng nghỉ, cũng như những đốm màu quyện lẫn thành một khối màu, mạch 

lạc theo nét cọ và tuần tự thoát ra trên khung vải, để rồi biến chuyển thao thao bất tuyệt, thơ là họa, họa là 

thơ, trong thơ có họa trong họa có thơ. 

    

   Vì lẻ trên mà mỗi một tác phẩm của Hoàng Vinh đều có đôi dòng thơ để gợi ý, khi thính khán giả đứng 

trước những tác phẩm nghệ thuật để thưởng ngoạn qua các tác phẩm, hầu nắm vững đề tài mà tác giả muốn 

gởi gắm trong những tác phẩm nghệ thuật hội họa. Có như vậy quý khán giả thưởng ngoạn mới cảm nhận 

niềm thú vị phấn khởi trong vườn hoa nghệ thuật. 

                                                                                                                     Hoàng Vinh 

                                                                                                       Huntington Beach, California 
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                                         The Art of Moving from the Heart 

 
   Art painting is a wonderful process in the artist's mind, and the colorful pen, which is constantly 

changing, seems like the breath and the air, is rotated, changed in shape. time, space where the air is there 

color, magical lively, deep and deformed every second, every minute.The artist has already brought a 

serene soul, a connection between nature and his mind, to transform the landscape into wonder, and to take 

the spectator into the fantasy of the abstract world. Impressive, depending on the work, to meet the 

moments of immigration with the author, and identified through the form that the author sent his thoughts 

in the art. 

    

   A gust of wind shook the sky, a reflection enough to bring the audience into a magical world, but a work 

that vibrates the heart or not, depending on the opposite, get Coincidence or not, depending on the origin of 

each one, if the mind is not moving, just like a dab, no matter how big the wind is not good, how the wind 

moving the sky. So all things are conditioned by grace, one meditator sits quietly, no one is good, but one 

operates everywhere ! A discovery that unites the message that the meditator receives closely. 

 

   A work is a quiet language, a voice without words, a voice of the heart, a message that the artist wants to 

express, to put forward, and then speak up his consciousness. , of time and space, sometimes hidden, 

through dark shadows, static, animated, seemingly sound, and also many times to take the audience to the 

strange landmark. Thinking! Or how to enjoy the art, not the picky, but have to feel with the source of 

excitement and reflection. 

 

   So do people art, not affect the outside, but only the inner attention, the sight, the hearing, the know, then 

slowly expressed in color with what you like is enough, to say The things that I want to say, sometimes 

almost forgotten outside, to enter the magical world of color, the pen of the strange world, which has 

caught in the moment of creative passion, come and go, the painter must grasp, to be finished a work, in 

excitement, and passion. 

 

   After the period of completion of the work, the painter himself to reflect on what he has been completed, 

with the seed of the author is enough, on the wide open road, not interested in, not ruined outside, no 

worries outside, no matter how decent life has no resentment, draw the likes, not draw people like, the 

instinct of the artist sometimes ignored life , happy with the inspiration, entrusted to the life assertion, not 

bothered, so to grasp the way that you want to go, not the life of the charismatic, difficult to go beyond 

Resist the rule of law. 

 

   A work of art, which is different from the photographer's work, of course is art, also the beauty, the 

photographic art is recorded in the moment of the nature of movement of time, space, With the sharp 

emotional rhythm that photographers are catching in front of nature, painting is recorded through the pen 

and moving from the mind, from time to space, with the source of creativity that people do not. See, and 

no, but the artist creates, sees, has, expresses the passion of art, and brings the audience into the dreaming 

mood, facing the front of the art. 

But it must be the art to arrive, to the place, with the color is ripe and moving deep, so new depth of art 

painting, not just beautiful on the outside no less than that. Here are some ideas to express the artistic 

creativity that each painter has his own way, no one like him, always thinking of it. Painter is not just a 

painter or artisan. 

                                                                                 Original Vietnamese text by Hoàng Vinh 

                                                                             Adapted and translated into English by Roan Le 

                                                                                                      Westminster, California 
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                                    Nghệ Thuật Hội Họa Được Chuyển Biến Từ Tâm 
 

       Nghệ thuật hội họa là cả tiến trình tuyệt vời trong ký ức của người họa sĩ, và cả nét bút đầy  màu sắc, 

biến chuyển không ngừng, tưởng chừng như hơi thở và không khí, được luân phiên, thay hình đổi dạng 

theo nhịp điệu không gian, thời gian, ở đâu có không khí là ở đó sắc màu, huyền diệu sinh động, sâu thẳm 

và được biến dạng từng giây, từng phút.    

 

     Người nghệ sĩ vốn đã mang sẵn một tâm hồn thanh thản, giao du giữa thiên nhiên với tư duy của mình, 

để chuyển hóa cảnh trí trở nên kỳ diệu, và đưa người thưởng ngoạn đến nơi huyền ảo mộng mơ của thế giới 

trừu tượng hay ấn tượng, tùy theo tác phẩm, để rồi bắt gặp những giây phút nhập du với tác giả, và được 

nhận dạng  qua những hình thể mà tác giả đã gởi gắm tâm tư của mình trong tác phẩm nghệ thuật.     

 

    Một cơn gió thoảng đã làm chao động cả bầu trời, một suy tư cũng đủ để đưa khán giả vào thế giới 

huyền hoặc, nhưng một tác phẩm có làm rung động con tim hay không? còn tùy thuộc vào sự đối diện, có 

được trùng hợp hay không! tùy theo duyên khởi của mỗi một, nếu tâm không mống động, chẳng khác nào 

trong một cơn  mê, dù có gió lớn đến đâu cũng chẳng hề hay, thì làm sao mà cơn gió chuyển động cả bầu 

trời, cho nên tất cả mọi vật đều do duyên mà chuyển vận, một vị thiền sư ngồi tĩnh lặng, nào chẳng ai hay, 

nhưng một vận hành đã luân chuyển tận đâu đâu!, một khám phá trùng trùng điệp điệp mà người hành giả 

tiếp cận.    

 

    Một tác phẩm là cả một ngôn ngữ trầm lặng, một tiếng nói không lời, một tiếng nói về nội tâm, một 

thông điệp mà người họa sĩ muốn diễn đạt, muốn gởi gắm, để rồi nói lên niềm thao thức uẩn khúc của 

mình, của thời gian và không gian, có khi ẩn khi hiện, qua những ánh sáng bóng tối, có tĩnh, có động, tưởng 

chừng như có âm thanh, và cũng có nhiều lúc đưa người thưởng ngoạn đến nơi bến bờ xa lạ trong tư duy, 

với những cảnh tuyệt diệu mà khán giả không ngờ được, hoặc ngược lại trong tâm vẳng bặt chẳng móng 

động đến mảy may, thì làm sao mà thưởng ngoạn nghệ thuật, nghệ thuật không phải kén chọn, nhưng phải 

có sự cảm nhận với nguồn hứng thú và suy tư.      

 

     Cho nên  người làm nghệ thuật, chẳng phải tác động đến bề ngoài, mà chỉ chú trọng nội tâm, cái thấy, 

cái nghe, cái biết, rồi từ từ được thể hiện qua màu sắc với những gì mình thích là đủ, để nói lên những gì 

mình muốn nói, đôi lúc hầu như đã lãng quên bên ngoài, để giao du vào thế giới huyền diệu của sắc màu, 

của nét bút của thế giới xa lạ, mà đã bắt gặp trong giây phút đam mê sáng tạo, lại đến, rồi đi, mà người họa 

sĩ cần phải nắm lấy, để được hoàn thành một tác phẩm, trong niềm phấn khởi lý thú, và say đắm.    
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     Sau khoảng thời gian hoàn tất tác phẩm, thì người họa sĩ lại tự thưởng ngoạn suy gẫm những gì mà mình 

đã được hoàn tất, với mầm mống của tác giả là đủ, trên con đường rộng mở thênh thang cứ việc mà tiến 

trong niềm thích thú say mê, không bại hoại, không xao xuyến bên ngoài,  dù đời có chê bai cũng chẳng 

mảy may oán giận, vẽ cái thích, chứ không vẽ cho người thích, bản năng của người nghệ sĩ đôi lúc lẳng lơ 

tình đời, vui say với niềm cảm hứng, phó thác cho dòng đời khẳng định, chẳng màng  bận tâm, có như vậy 

mới nắm bắt được con đường mà mình muốn đi, chứ không thì  bị dòng đời lôi cuốn, khó mà vượt ra ngoài 

tập tục quy luật bất chấp.    

 

     Một tác phẩm hội họa, khác hẳn với tác phẩm nhiếp ảnh, đương nhiên đâu cũng là nghệ thuật, cũng là 

cái đẹp, nghệ thuật nhiếp ảnh là ghi lại trong giây phút mà thiên nhiên chao động của thời gian không gian, 

với nhịp cảm xúc bén nhạy mà người nhiếp ảnh gia đang bắt gặp trước cảnh thiên nhiên, nhưng hội họa lại 

được ghi nhận qua nét bút và biến chuyển từ tâm, theo thời gian và không gian, với nguồn sáng tạo mà 

người đời không thấy, và không có, nhưng người họa sĩ tạo thành cái thấy, cái có, đề nói lên nỗi niềm đam 

mê nghệ thuật, và đưa người thưởng ngoạn vào suy tư  mơ mộng, khi đối  diện trước những tác phẩm nghệ 

thuật.     

 

      Nhưng phải là nghệ thuật đến nơi, đến chốn, với khối màu được chín và chuyển động thâm hậu, hầu 

mới có chiều sâu của tác phẩm nghệ thuật hội họa, chứ không thì chỉ là đẹp mắt bề ngoài không hơn không 

kém, đó cũng là một vài  thiển ý, để nói lên nỗi niềm sáng tạo nghệ thuật mà mỗi một họa sĩ đều có lối đi 

riêng biệt tùy theo, chắc hẳn không ai giống ai, luôn cả ý nghĩ, có như vậy mới mạo muội dùng đến danh từ 

họa sĩ, bằng không chỉ là thợ vẽ hay nghệ nhân, chẳng mấy khác. 

                                                                                                                        Hoàng Vinh 

                                                                                                          Huntington Beach, California 
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                                            Friendship in the Art of Assembly 

 
   Mr. Brown Goodwin was the director of a foreign company who worked in the Vietnamese city of Saigon 

from 1969 to 1975. During this time he visited my gallery at the Galleria Continental Saigon prior to 1975. 

, which has gone through a long period of time, the time has changed all things, but the faith and art still 

exist. 

 

   Yes, a good fortune came, a good afternoon Mr. Brown Goodwin was comfortable 

During the office hours, take the phone book look through a few pages, suddenly surprised Hoang Vinh 

through the eyes, in a moment of sudden, bring his spirit back to the past days, which Time has not 

distracted yet. In the midst of blur, the virtual illusion, recalled the memory of ancient times, brought his 

subconscious back to the shades of art and thought of Artist Hoang Vinh, he immediately went home to 

collect the Pamphlet exhibition. A painting exhibition has been kept by Mr. Hoang Vinh for a long time. 

 

   The next morning, Mr. Brown Goodwin brought the Pamphlet to meet me in the office, with a look of 

hesitation and emotion, from the inside came through the eyes, barely covering up the surprise with 

astonishment. No one expected, but on the face of discharge at the beginning meet, he still let go of 

greetings, and next story is his Pamphlet? A gust of wind had touched the people, almost numbness in the 

heart, eyes as reeling and choking, the blue lines that shine into the sea are shining into the eyes: "National 

Oceanic, Exhibition "Is highlighted on a white background. A moment of uncertainty in the fleeting 

moment, how many questions are repeated, cannot keep up the emotional, but innate human beings are 

already available, a strange wonder seems to have returned in time Somehow, with the light of the morning 

touching the cool skin is a happy moment full of happiness. 
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    But facing the foreigners, so try to keep calm to confide, the bottom corner of the cover with the words? 

Gallery Continental Place Lamson Sai Gon 1974, a symbol of time has told, through Long time never come 

back, but in the subconscious spirit, the author as well as the spectator has returned, in a flashback, the love 

of the Roads, Nguyen Hue, Congress, Continental, beautiful and romantic, step by step to enjoy. Beautiful 

scene, beautiful paintings, with comfortable mind, never shaken by time, two souls have come back to 

silence, forgetting their hair color has a point, a come do not think both are in the organic environment. 

Conditional enlightenment. Looking back at Pamphlet over the past twenty years, the relatively loose, 

semi-formal presentation of the Navy, which I lost, followed a few biographies. English and Vietnamese, 

articles on Hoang Vinh art by Duy Lam writer, and the name of the art work, etc. Pamphlet on the author 

has not found where?. For over twenty years. Suddenly, a director of a large corporation collected and kept 

on Earth, brought by him, it is the potential of the Art that has arisen, and is a tremor of the mind. Authors. 

 

   Looking back over twenty years ago, my works have been going to foreign countries pretty much, 

scattered almost many countries in the world, one day foreigners meet painter Nguyen Van Moc, and 

thanks him To find the artist painters Hoang Vinh to collect nine paintings, and moved to the United States, 

these are just some of the typical aspects of art, the fun in inspiration, which is home to many. This is the 

excitement for the artisans, and on the road to the beauty of the art of painting will catch many interesting 

and enlightened. 

                                                                                 Original Vietnamese text by Hoàng Vinh 

                                                                          Adapted and translated into English by Roan Le 

                                                                                              Westminster, California 
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                             Hữu Duyên Trong Nghệ Thuật Hội Họa    

 
      Ông Brown Goodwin là giám đốc một công ty Ngoại Quốc đã đến làm việc tại thành phố Sài Gòn Việt-

Nam từ năm 1969 đến năm 1975. Trong thời gian trên ông đã viếng đến phòng triển lãm tranh của tôi, tại 

Gallery Continental Sài Gòn trước năm 1975, trải qua một khoảng dài thăm thẳm, mà thời gian đã biến 

chuyển vạn vật đều đổi thay, nhưng niềm tin và nghệ thuật vẫn còn tồn tại mãi.    

 

     Đúng vậy, một hữu duyên đã đến, vào một buổi chiều đẹp trời ông Brown Goodwin cảm thấy thoải mái 

trong giờ làm việc, liền cầm lấy quyển niên giám điện thoại xem qua vài trang, ngẫu nhiên tên Hoàng Vinh  

được xẹt qua ánh mắt, trong một giây phút bất chợt, đưa tâm linh ông trở về dĩ vãng của ngày nào đó, mà 

thời gian đã xao lãng chưa định sẵn. Giữa mờ mờ, ảo ảo, đã gợi lại niềm nhớ của thời xa xưa, đưa tiềm thức 

ông ta trở về sắc thái nghệ thuật và nghĩ đến Họa Sĩ Hoàng  Vinh, ông liền về nhà lấy tập Pamphlet triển 

lãm Hội Họa, của họa sĩ  Hoàng Vinh mà ông đã lưu giữ lâu nay.       

 

    Sáng hôm sau ông Brown Goodwin đem tập Pamphlet đến gặp tôi tại phòng làm việc, với lối nhìn ngập 

ngừng và cảm xúc, từ nội tâm được xuất phát qua đôi ánh mắt, hầu như không che đậy được sự ngạc nhiên 

với cái sửng sờ mà không ai đoán trước, nhưng trên phương diện xã giao lúc ban đầu gặp nhau, ông vẫn 

buông ra lời chào hỏi, và tiếp theo câu chuyện có phải quyển Pamphlet này của ông không? Một cơn gió đã 

chạm mạnh vào người, hầu như tê buốt cả thâm tâm, mắt như đã quay cuồng và nghẹn ngào, những dòng 

chữ màu xanh nước biển đã chói ngời vào mắt đó là: ”Tổ Quốc Đại Dương, Triển Lãm Họa Sĩ HOÀNG 

VINH” được nổi bật trên nền màu trắng. Một giây phút mông lung vùn vụt thoáng qua, bao nhiêu câu hỏi 

dồn dập, không tài nào giữ vững được sự xúc động, mà bẩm sinh con người đã có sẵn, một lý thú kỳ lạ 

tưởng chừng như đã trở về trong khoảng thời gian nào đó, với ánh sáng ban mai chạm vào làn da mát nhè 

nhẹ thật là một giây phút thoải mái hạnh phúc tràn đầy.   

  

      Nhưng đối diện là người Ngoại Quốc, cho nên cố giữ bình tĩnh để tâm sự, góc dưới hình bìa có những 

dòng chữ Gallery Continental Place Lamson Sài Gòn 1974, một ký hiệu của thời gian đã cho biết, qua chu 

kỳ dài mà không bao giờ trở lại được, nhưng trong tiềm thức về tâm linh, tác giả cũng như người thưởng 

ngoạn đã trở về, trong một niềm hồi tưởng, mến thương của những con đường Tự Do, Nguyễn Huệ, Quốc 

Hội, Continental, đẹp và thơ mộng, bước từng bước một để thưởng thức. Cảnh đẹp, Tranh đẹp, với tâm tư 

thoải mái, không bao giờ chao động bởi thời gian, hai tâm hồn đã trở về tĩnh lặng, quên hẳn mình tóc đã 

điểm màu, một cái đến không nghĩ cả hai đều ở môi trường hữu duyên kỳ ngộ. Được nhìn lại quyển 

Pamphlet đã trên hai mươi năm qua, phần trình bày tương đối tao nhã, trang trọng có hình bán thân, với 

màu áo binh chủng Hải Quân, mà tôi đã mất hẳn, kế đến vài nét về tiểu sử, tiếng Anh lẫn tiếng Việt, bài 

viết về nghệ thuật Hoàng Vinh do nhà văn Duy Lam biên soạn, và danh xưng những tác phẩm nghệ thuật 

vv... Quyển Pamphlet trên chính tác giả chưa tìm thấy ở đâu? Đã trên hai mươi năm bỗng nhiên lại được 

một vị Giám Đốc của một hãng lớn sưu tập và lưu giữ trên đất Hải Ngoại, được ông ta mang đến, thì đó là 

tiềm năng của Nghệ Thuật đã được khởi dậy, và là một chấn động mạnh vào tâm thức của tác giả.     

    Nhìn lại trên hai mươi năm về trước, những tác phẩm của tôi đã được đi ra Ngoại Quốc khá nhiều, hầu 

như rải rác nhiều Quốc Gia trên Thế Giới, có một hôm người  Ngoại Quốc gặp Họa Sĩ Nguyễn văn Mộc, và 

nhờ anh đi tìm cho bằng được Họa Sĩ Hoàng Vinh để sưu tập liên tiếp chín họa phẩm, và chuyển về Mỹ, 

đây chỉ là một vài khía cạnh tiêu biểu của nghệ thuật, những niềm vui trong nguồn cảm hứng sáng tác, mà 

được nhiều nhà quý phái trọng dụng đó chính là niềm phấn khởi cho người làm nghệ thuật, và trên con 

đường đi đến cái đẹp của nghệ thuật hội họa sẽ bắt gặp nhiều lý thú và kỳ ngộ.                                                                                                   

                                                                                                                       Hoàng Vinh   

                                                                                                          Huntington Beach, California.      
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Happy family 

 

Sum Vầy 
 

Oil on canvas  20”x 24” 

 

Joy always makes a sunny smile 

Happiness shines up into our heart. 

 

     Niềm vui nhí nhảnh tươi cười mãi 

     Hiếu hạnh từ tâm cửa mỗi người. 
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Pondered life story 

 

Suy Gẫm Chuyện Đời 
 

Oil on canvas  20”x 24” 

Let's think of LOVE every second elapsed 

Our life is just impermanent, don't we know that? 

 

Suy gẫm từng giây cảm mến thương 

Cảnh đời tạm bợ mấy ai hay. 
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A loving sence of confidence 

 

Niềm Thương 
 

Oil on canvas 20”x 24” 
 

Love opens to the nature, 

happiness opens absolutely at heart. 

 

Niềm thương mở rộng muôn loài 

An vui tự tại không hoài đắn đo. 
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Seed of Life from Desolation 

 

Mầm Sống Trong Cằn Cõi 
 

Oil on canvas 24”x 30” 

 

The sap of life ascends from the dead 

In the empty forest, the moon shines through the dew 

Rocks smiling, flowers blooming, branches falling 

Winds pass through the desolate hill. 

 

Nhựa sống vươn lên từ cõi chết 

Rừng hoang nguyệt lộng ánh sương sa 

Đá cười hoa nở cây rơi rụng 

Heo hút đồi cao gió vận hành.  
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Afternoon Sunlight 

 

Nắng Nửa Chiều 
 

Oil on canvas 24”x 30” 

 

Scintillating afternoon sunlight as precious stones 

In accord with lighted tears on eyelashes 

 

Nắng chiều ẩn hiện lưu ly 

Nỗi buồn lấp lánh rèm mi não nề. 
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Guitar Playing 

 

Chơi Đàn 
 

Oil on canvas 24”x 30” 

 

The music sounds as its sadness 

Each tempo rhymes a song of love. 

 

Nhạc sầu vướng đọng cả tâm cang 

Thắm đượm từng giây cảm vấn vương. 
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Passion 

 

     Đam Mê 
 

Oil on canvas 20”x24”  

 

The sound of music lures the dark clouds 

As the tuneful melancholy rhymes from sorrow. 

 

Nhạc nào xao xuyến cả mây mờ 

Yểu điệu du dương khắc khoải sầu. 
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Make Up   

 

  Trang Điểm     
          

Oil on canvas  20”x24” 

 

Vanity flickering one's thought, 

Melancholic soul is at her flying hair. 

 

Chập chờn hư ảo chẳng nào hay 

Lắng đọng sầu vương mái tóc bay. 
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Prelude 

 

Dạo Đàn 

 
Oil on canvas 24”x 30” 

 

The old tune of guitar sounds strangely at midnight 

Intruding deeply into your sorrowful heart. 

 

Cung đàn rơi lạc giữa đêm khuya 

Ẩn dật vào tâm thấm não nùng. 
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Festival Day 

 

Trung Thu 
 

Oil on canvas 24” x 30” 

 

Dragons and sacred Lions rhythm of danceechoing so faintly 

And the b eating’s of drums is high lightingSouvenirs of childhood. 

 

Lâng Long vọng vũ nhịp xa mờ 

Trống dồn khoa dậy tuổi ngây thơ. 
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Raising 

 

Vươn Lên 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

Shadows of lights flowing continuously 

Coming in through the window glass growing softly 

 

Gờn gợn nối nhau dạng bóng mờ 

Loáng qua khung kính tỏa như mơ. 
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To Announce 
 

Truyền Tin 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

With changing perspectives and continuous changes 

Watching the flashes of red flares standing next to the hill. 

 

Viển vọng luân lưu chuyển liên hồi 

Hỏa châu lóe sáng rạng chân đồi. 
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Horses Hinning on the Hill 

 

Đồi Ngựa Hý 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

Up on the hill the galloping of horses resounds in harmony 

And reach our ears in faint sounds. 

 

Đồi cao vó ngựa nhịp hòa vang 

Vọng lại âm thanh thoáng nhẹ nhàng. 
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Heart of softening Music 

 

Nhạc Trầm 
 

Oil on canvas 24”x 30” 

 

Under the moon the Oriental guitar is softly heard 

Its music is melodious with ups and downs 

 

Đờn reo rí rắc trăng mờ 

Du Dương trầm bổng vọng chờ gió bay. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Hoàng Vinh                                                                                                                                Art and Poetry 

59 

 

 



Hoàng Vinh                                                                                                                                Art and Poetry 

60 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Reverie  

 

Ảo Mộng      
                    

Oil on canvas 20”x24” 

 

Her beautiful eyes reflecting the age of springtime 

As well as shining into my joyful heart. 

 

Mắt huyền gieo mộng tuổi đầu xuân  

Ánh chiếu vào tâm dạ xôn xang. 
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Orchids 

 

Hoa Lan 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

Butleflies avoiding to land on the branches 

still floating around and even failing to move the trees 

 

Hoa xinh bướm chẳng đậu cành 

Nhởn nhơ bóng lộng không đành rung cây. 
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Creation of Universe 

 

Vũ Trụ 
 

Oil on canvas  20”x 24” 

 

Being brothers in this immense universe 

Facing the night sky and this panoramic view. 

 

Vũ trụ bao la cũng một nhà 

Trời cao đất rộng cảnh gần xa. 
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Chirping Happily 

 

Reo Vui 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

Vegetations and flowers in the garden vacillate under the winds 

And birds sing all over the branches. 

 

Vòm cây lá rủ lá nghiêng 

Tiếng chim reo hót liên miên trên cành. 
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Dance of Phoenix Beside Water Fall 

 

Phượng Vũ Bên Bờ Suối 

 
Oil on canvas 20”x 24” 

 

Mist is slowly floating away and at mid-hill 

Flowers are blooming and the waterfall singing is faintly heard 

 

Sương mù lãng đãng lững trôi 

Suối reo rí rách lưng đồi đơm hoa. 
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Back to Its Source 

 

Về Nguồn 

 
Oil on canvas 20”x 24” 

 

As fleeting as the sacred light 

Transforming your mind in the deepest manner 

 

Thoáng qua như ánh nhiệm mầu 

Tịnh tâm chuyển biến chiều sâu tỏa mờ. 
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Deer Gaze in Forest 

 

Ngơ Ngác Dưới Lá Vàng Rơi 

 
Oil on canvas 20”x 24” 

 

The erratic winds blowing through the 

deserted wild forest over the tranquility of vegetations 

 

Rừng hoang gió thoáng vu vơ 

Lá vàng nắng úa ngẩn ngơ hiền hòa. 
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Forest Scene 

 

Cảnh Rừng 
 

Oil on canvas 24”x 30” 

 

Sunlight does come over competing flowers and vegetations 

But when autumn comes golden leaves superimpose on its yellow glow 

 

Nắng lên hoa lá đua chen 

Thu về lá úa vàng xen lẫn vào. 
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Friendship 

 

Tình Bạn 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

Clouds are spreading to the end of the sky 

and impregnating me with deep wonderful feelings 

 

Mây bay biền biệt khắp cung trời 

Thắm đượm ân tình nghĩa nặng sâu. 
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Historical Ruins from War 

 

Di Tích Thời Lọan 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

As hardship after hardship comes upon life, 

it enables men to be submerged in darkness. 

 

Cơ hàn chịu cảnh vấn vương 

Chiến tranh lam lũ thảm thương đoạn trường. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoàng Vinh                                                                                                                                Art and Poetry 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoàng Vinh                                                                                                                                Art and Poetry 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under the Sea 

 

Dưới Lòng Đại Dương 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

White waves flapping over the troubled water 

fishes are swimming among green lights. 

 

Sóng dồn cá lội nước xôn xao 

Láp lánh vờn xanh ốc tỏa ngời. 
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Fleeting the Young Girl Has Come 

 
Một Thoáng Xuân Xanh 

 
Oil on canvas 20”x 24” 

 

Cloud Idly wanders in the sky, it seems as... 

the tide of thought suddenly became enamored. 

 

Chập chờn như ánh mây bay 

Từng cơn vọng tưởng chợt say men nồng. 
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The Quiet Primitive 

 

Yên Tĩnh 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

With packed luggage ready to go at the chosen direction 

Back to your origin to start the sacred mechanism. 

 

Hành trang định sẵn hướng đi 

Tìm về nguồn cội thực thi vận hành. 
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Valley of Hope 

 

Thung Lũng 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

                               Why feeling troubled in face of this deep 

view radiating shadows of mystery. 

 

Dờn dợn chiều sâu tỏa bóng mờ 

Vòm cây xoáy ốc dạ xôn xao. 
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       At first glance, the above "Toward Motherland" art work may seem like a curious amalgam of colors, but after prolonged 
introspection, would reveal what the painter really means to convey, in his arduous journey around half of the globe from   
Vietnam to America, as reflected in the two complementary views of the painting. 
   Viewed normally, one can envisage the painter deep in the smallish purple middle, embedded among famous images and a 
geographical sketch of his adopted land of America, gazing at the flower bed and longing for his forlorn, far away and lost 
motherland, which after so many years of separation has imprinted on his consciousness.  He has accordingly used the 
intertwined flower bed and the blend of blue and purple colors to communicate the melancholy of his exile.  Still, he and every 
one else, in fact the whole humankind, earnesly long for world peace, as symbolized by the peace birds, embedded in the 
fluttering bluish white colors gently spreading around the world, in line with the progressive rise of modern overseas 
civilizations. Viewed upside down, from the same perspective, one can envision the painter with his aged Navy hat, superimposing 
on a contour S-shaped map of Vietnam from the north to the Ca Mau point in the South, overlaid withhalf-hidden and light bluish 
images of famed Vietnamese scenes.  Sadly, peace in Vietnam has been unjustifiably denied, blocking the country’s promising 
progress along with the modern civilized world, pending an opportune time in theforseeable future.  The similarities and contrasts 
can only be discovered through deep retrospection of Hoang Vinh's art works. 
 
 

Towards Motherland 

Hướng Về Quê Ngoại 
Oil on canvas 20”x 24” 

Life perspectives burdened with 

Our love of the native land. 

Đã trót đa mang tình dân tộc 

Vọng về quê ngoại mỏi mòn trông. 

 

 
 

    Tác phẩm “Hướng Về Quê Ngoại” trên đây mới thoạt nhìn chúng ta chỉ thấy những khối màu, nhìn càng lâu mới 

thấy những gì mà tác giả đã gởi gắm, tác giả ngụ ý,  từ Việt Nam đến Mỹ Quốc nửa vòng trái đất, vì vậy mà chúng ta 

phải nhìn hai chiều, xuôi và ngược, hình theo chiều xuôi là những thắng cảnh của Mỹ  Quốc và bản đồ nước Mỹ đều 

có trong đó, với nhóm màu sẩm tím nhỏ ở giữa là hình của tác giả đang hướng đến giàn hoa để  vọng về quê ngọai xa 

ngút ngàn, mà trong lòng cảm thấy nao nao, hình như lưu luyến những gì đã mất đã qua theo thời gian, sau bao năm 

xa cách nổi nhớ niềm thương cứ lẽo đẽo theo nhau như hình với bóng, để biểu lộ về nét bút và màu sắc, tác giả mượn 

giàn hoa và hình bóng làm khởi điểm bằng những màu sắc đầy sự luyến tiếc,  nhớ thương, qua màu tím nhạt được 

hòa lẫn với những màu xanh lơ đủ dạng, trước những thắng cảnh, trên đất hãi ngoại, nhưng rồi chúng ta cũng như 

toàn thể nhân lọai đều ước mong hòa bình trên thế giới, thì đó là những cánh chim hòa bình, được diển tả qua dạng 

màu trắng xanh nhạt, nhấp nhô đang tung bay khắp thế giới, với chiều hướng tung lên một cách nhẹ nhàng thoải mái 

trên con đà tiến triển với nền văn minh tân tiến, của các nước hải ngoại. 

     Cũng cùng một tác phẩm trên, được xoay ngược lại, thì chúng ta sẽ thấy trên cùng chung một điểm màu tím sẩm 

đó, lại là một hình ảnh của tác giả với chiếc mủ Hải Quân mà tác giả đã dùng qua trong những ngày tháng nào đó, có 

bản đồ Việt Nam chạy dài từ Bắc đến mủi Cà Mau, với dạng màu xanh lơ nhạt, được bao phủ qua những lớp màn 

sương xa ngút ngàn, và được chuyển biến, ẩn hiện liên tục, với  những thắng cảnh của Việt Nam. Nhưng điễm đau 

buồn cho Việt Nam là những cánh chim hòa bình cố vươn lên để theo kịp đà tiến của thế giới, mặc dầu đôi cánh cố 

gắng vươn lên, nhưng đầu bị Trung Quốc chận, đuôi Cọng Sãn bám chặt, Đảng ta moi ruột. Thì thử hỏi làm sao vươn 

lên để theo kịp đà tiến của Thế Giới, tùy duyên chuyển biến. Tác phẩm trên khi khán giả thưởng ngoạn, một cách 

chăm chú đến độ nhập tâm, thì hình ảnh trong tranh không còn phải là tác giả, mà là khán giả trong tranh, đang 

hướng về quê hương của mình, với những nỗi niềm thương nhớ quen thuộc mà con người bẩm sinh đã có, ngoài 

những ý nghĩ trên còn có rất nhiều điểm tương đồng khác, mà chúng ta có thể khám phá trong thời gian thưởng 

ngoạn, qua tác phẩm nghệ thuật trên của Hoàng Vinh.                 
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Enjoying Freedom 

 

Tự Do 

 
Oil on canvas 20”x 24” 

 

With open mind and a sense of leisure 

Without any hesitations enjoying all life pleasures 

. 

Phóng khoáng luân lưu chẳng ngại ngùng 

Thanh nhàn lý thú vận ung dung. 
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Rock of Spreading Root 

 

Rễ Cây Loan Trên Đá 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

Hard rock’s seemed loaded with sorrows 

Causing hurt feeling with every passing moment. 

 

Đá cứng dây leo ẻo uột sầu 

Từng giây rí rắt chạnh lòng đau.          
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Nourishment from Dust to Dawn 

 

Giấc Ngủ Về Đêm 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

Under the fading moon 

A bright flash still lingers. 

 

Một chút ánh ngời le lói đọng 

Màn đêm lấp lánh lộng trăng mờ. 
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Blooming 

 

Bừng Nở 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

Scented flowers radiating bright lights 

And rose hues of nobly passionate shades nuances. 

 

Óng chuốt long lanh tỏa sáng ngời 

Hương hoa quý phái ửng hồng say. 
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Return from War 

 

Trở Lại Sau Cuộc Chiến 
 

Oil on canvas 20”x 24” 

 

White clouds are flowing over the desolate landscape 

Why feeling sad at the fortification’s gate. 

 

Mây trắng là đà cảnh tịch liêu 

Cổng thành hiu quạnh dạ đìu hiu. 
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Lake of Peace 

 

Cạnh Hòa Bình 
 

Oil on canvas 24”x 30” 

 

Sunlight is covering far away view with 

Shadows. 

 

Nắng thoáng xa xa phủ bóng mờ 

Lung linh đối ảng vọng chiều.  
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The Arts of Painting and Poetry: 

Painting and Poetry Works by Hoang Vinh 
 

Introduction in lieu of preface by 

Le Mong Nguyen, Ph.D., Composer, National Academy Professor  

Paris, France 

Text adapted and translated from Vietnamese into English 

by Pham Huy Trac  California  USA 

Poems translated by Duy Lam   California  USA 

 

 “Hoang Vinh’s painting is a blurry transformation … Unfathomable depths in a boundless universe, 

blended in time, space, and inner psyche, mirrored in bold painting strokes revealing fleeting glimpses off 

the reflective undulating water.  Like the moonlight peeping through space openings in the “Forest 

Wilderness,” touching blooming flowers in stony crevices.  Sensing the beauty of the untidy jumble of the 

forest wilderness, Hoang Vinh notices a certain perspective, submerges himself in and harmonizes his heart 

with the environment, bringing the connoisseurs passing moments of delight when viewing the art work.  

Turning to poetry, the sentiments of the expatriates during the long days on alien lands are echoed in the 

poem “Mirage.”  The myriad intermingling agony of sorrow and ecstasy, orchestrating through the 

vicissitudes of rains, falling leaves, snow storms, blossoming flowers, everything seems like a mirage, 

fogged up in the dew droplets in the poem “Dew Drops,” reflecting the sudden end of the drawn-out days.  

In the poem “Back to Its Source,” sojourning is interrupted as fate has determined life’s journey, how can 

anyone resist?  In “Sand Dust,” the flames of life are extinguished during the earthly conflagration, so are 

the passions.  Based on Hoang Vinh’s sharing of his inner thoughts and the several pictures of the paintings 

he sent me via the Net, I think Hoang Vinh the painter can be considered generally or at least partially as an 

expressionist (i.e., an artist whose impressions and mental images are imbued in his works) while Hoang 

Vinh the poet may be classified both as an expressionist and an impressionist, since as a poet, Hoang Vinh 

can awaken the reader’s emotions with a couple of short, broad, yet poignant, writing strokes full of 

imageries. 

For a long long time I’m waiting and looking up at the sky 

Why am I still living in exile in this strange land 

In a flash clouds are passing through 

and the snow continuously whitens 

the golden fallen leaves 

Even still plays wonderfully the guitar 

but the music falls on deaf ears 

Raising a glass of liquor to no friends 

Autumn seems to freeze itself and time still goes on 

The moon fades away and the water empties itself along. 

  

     In their work “Vietnamese Poets,” Hoai Thanh and Hoai Chan, when commenting on the poet Anh Tho, 

opine “poetry must be the light beam connecting reality and imagination: Earth and Heaven.  Poetry does 

not aim to describe, but to evoke images and passion …”  They bemoan the natural, unsentimental verses 

of the expressionists, but praise the style of poets, writers, and composers who clearly express the 

ephemeral feelings, the most magical transformations of inner emotion.  The following poem “Melancholy” 

reminds me of the dream-like atmosphere at the Luxembourg-Paris gardens, which the scholar Pham 

Quynh in 1922 described (in the Annals of Southern Winds, May-July 1922) as the place “where poetic and 

artistic-minded gentlemen and forlorn matrons frequent to while away their time…” and where one can sit 

on the stone bench listening to the echoes of the baritone voice of Yves Montand in 
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 “The Falling Leaves” or the fabulous soprano voice of the famous singer Thai Thanh in the song “Autumn 

Not Returning” of the late composer Pham Trong Cau. 

Autumn is here and I remember 

The time of separation 

Clouds are flying over the hills 

In exile and so far away 

From my distant motherland 

Such as an emit I keep living 

And floating over countless 

Sufferings and sorrows 

Tears are overflowing in my eyes 

Clip into the nigh 

I am resigned to my fate 

Through the clinging leaves of autumn. 

 

    As Hoang Vinh articulates, “the expatriates’ sentiments during their long days in unfamiliar lands as 

reflected in the poem “Mirages” (the English version of which is on page 1 of the International Library 

Poetry Society compendium “Touch of Tomorrow” and “The Best Poems and Poets”), with verses not only 

stirring up inner feelings and imageries, but also elucidating the observing environs, not like the French 

poet Lamartine stating his interactions with the surroundings in his poem “Le Lac” (The Lake): 

Oh time please suspend its flight 

So that this wonderful moment 

Will last forever 

So that we could enjoy fully 

All the happiness of this life. 

  

     In his exile on foreign soils, Hoang Vinh, like most of his compatriots, would stand day-by-day outside 

the back of his residence, glancing over the horizon in the direction of his motherland, his heart heavy with 

despondency, his mind drifting along with the wind and the clouds.,  

The fleeting mist hovers 

In the sky 

The streams are singing 

And flowers are blooming 

On the hills 

And the reflections of 

Phoenix feathers flowers 

Intermingled with yellow fishes 

Under the transparent water. 

“Dance of Phoenix Beside the Water Fall” 

like an errant bird flying home where there is everlasting happiness. 

I look up at the clouds passing by 

Joyfully playing with the wind, but my heart is sore 

Oh clouds! please congregate together 

Do not disperse lest my stomach miserably churn 

Tears flow from my eyes 

And my soul aches with a thousand sorrows 

Oh wind! bring gales in all directions 
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To lift and carry me far away 

Impregnate my soul in the wide space 

Until I free myself 

And from high above let the wind take me 

Back to my mother and ancestor’s land. 

Face to face with this incredible view 

That over whelms my emotions 

If by chance this sight exists 

Then I pray to stay nowhere, but there! 

 

   On his return to visit the old Vietnamese imperial capital of Hue after 25 years of separation, the two 

buddies Luu and Nguyen, after joyful periods in Paradise, no longer can find old acquaintances while the 

environs now looks completely different: 

Water surface of the perfume river is always tranquil 

Who is the sampan waiting for 

Musical sounds of the waves are resounding in my ears 

I’m still asking is this the old boarding station 

and who’s waiting for whom I’m not sure 

The winds are blooming aimlessly through the branches 

Shadows of the trees reflected seam to flow with the water 

I’m returning and watching the old familiar scenes 

But why have my longings and feelings not yet expressed themselves 

  

     During his lengthy days on distant land, while constantly reflecting on his motherland, Hoang Vinh 

always hopes for a brightest future for his homeland.  Despite the vicissitudes of life, despite the limits of 

time, the love for freedom remains entrenched in the heart, sharpening an unyielding spirit typical of the 

“Lac-Hong” Vietnamese race. 

What clouds are still passing over the sky 

I let my words be carried along with the clouds and the winds 

Tomorrow bright lights will shine all over 

And the Truong Tine bridge will set out the beauty 

of the perfume river 

Phoenix wings flowers will bloom on lined trees 

And then they still will fade away 

Poignantly I still will long for 

the river I wish forever will remember its source. 

 

     The poem “Back to The Source,” the basis of Hoang Vinh’s oil painting with the same title, and derived 

from the two verses “As fleeting as the sacred light, transforming the mind till the unfathomable depths,” 

includes 8 moving, compassionate verses: 

One step further and bringing thousands of ideas 
I stop and say to myself 

How could anybody know mist is all over my soul? 
I’ve made missteps and am getting lost 

Hope is at birth 
The sky is high and the sea immensely misty 

My intentions are to erase the shadows 
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But ephemeral illusions are all unreal 

I’ll have to come back to my initial reality. 
 

     Buddhism somewhat influences Hoang Vinh’s poetry because of its “tendency to consider living as 

fleeing or escaping from the tangles of life” (Hao Nhien Nghiem Toan), i.e., earthly existence is illusionary, 

and the road to Buddhism is open to everyone, via the Null gate” 

Reality and mirages fleetingly passed before my eyes 

Were those only dreams and illusions 

Sudden winters came and caused 

The shining flashing dew drop to disintegrate 

Awake from my dreams I faced a state of nothingness. 

 

   Likewise in the poem “Sand Dust,” where according to the poet, “the flames of life are extinguished during 

the earthly conflagration, so are the passions.” 

Smoke and clouds of dust carry everything away 

Who could be insensible to the ruins 

Reality and unreality flying with the dust and the winds 

Nothingness...! 

 

     Like Wassily in the early decades of the 20th century, the painter Hoang Vinh has entered the field of 

abstract art, and the poet Hoang Vinh quickly follows suit in his poem “Forest Wilderness,” which is short 

but has profound connotations. 

Sun lights have shined and 

Flowers and vegetations compete for 

colors and brightness 

But when autumn comes golden leaves are falling 

interwoven and superimposed 

All join in to highlight colors and shades 

But winds blowing through bring deep emotions 

and a perturbing surprise. 

   The author himself reveals that “his abstract painting, titled “Left Forlorn Under the Falling Leaves,” 

evokes the imagery of the forest wilderness with falling leaves at the onset of Autumn,” which is epitomized 

in the two topical verses. “The erratic winds blowing through the / deserted wild forest over the tranquility of 

vegetations” The painting “Flowers on Desolate Forest Peak,” has the notation “On the shoulder of forest 

wilderness hill, / dangling plants over rocky slabs germinate and bloom” to add spice and flavor to the art 

work, although the abstract cannot describe the world of reality (existence or imagery), and the artist only 

uses painting strokes, materials, and colors to evoke images or emotions. 

  

    In reference to the poetess Anh Tho, author of the poetic work “Countryside Landscape,” which includes 

the poem “Spring Evening,”  

A red dust rain was falling over 

The deserted sampan’s boarding station 

Some idle sampan was waiting 

For the flowing of the river 

And an unfrequented hut 

Was so silent and mute 
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Violet flowers are coming down 

Densely from the Xoan trees 

The trail along the levees radiated 

With the reflected lights over the green grass 

A flock of black crows were 

Landing to peek lazily 

Along with butterflies flying with the winds 

Here and there cows were eating 

Rain drenched grass. 

  

    I am reminded of Hoang Vinh and his poem “spring,” with the two ending meaningful verses, which 

convey a silent intimate communion between the Creature and the poet. 

Flowers are blooming all over the black yard 

When springs come sweetly 

Competing in gorgeous and bright colors 

 

Lilies cherry flowers and crysenmums 

And submerge everything with their scents 

Only the yellow cherry flowers show its 

Brightest shades with its engaging depth 

And the singing of birds floats in 

From far away places 

And overhead the monarch butterflies are 

Crowding the sky 

But how all these beautiful things with its 

Scents are passing so fast. 

  

     As Hoai Thanh and Hoai Chan have stated, once poetry “has liberated from its confines to view the 

environs more intimately, its verses become more freethinking and uninhibited, enlivening everyone.  

Under each verse, one vaguely senses something, perhaps the poet’s soul.”  There are many more beautiful 

works in Hoang Vinh’s Painting and Poetry Works, which I can hardly describe in words, and the readers 

and friends of Hoang Vinh can look forward to enjoying them during their leisure times, perhaps at Hoang 

Vinh’s residence in Santa Monica, California, USA, which is aptly described in the poem “My Residence,” 

with the ending verses revealing the beautiful cool summer garden and working residence of the poet-

painter: 

Among greeting yellow and violet flowers 

Covering entering driveways 

And red cherry trees 

Farther at the back garden 

With its bamboos trees 

Raising its peaks toward the blue sky 

And with exhibitions halls 

Where visitors could enjoy some leisure moments 

And pleasant conversations with friends 

Sharing together interesting ideas. 
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                                  Nghệ Thuật Hội Họa Và Thơ: 
                                                                Thi Họa Tập  Hoàng Vinh 

                                       Thay lời tựa Nhạc sĩ, GS. Hàn Lâm TS. Lê Mộng Nguyên 

 

''... Tranh của Hoàng Vinh là một chuyển biến lờ mờ...   Chiều sâu không định rõ trong vũ trụ bao la, mà 

được hòa hợp bởi không gian, thời gian và tâm linh, để ghi lại đôi nét khi bắt gặp trong giây phút lung linh 

của mặt nước. Cũng như ánh trăng xuyên qua khe hở của không gian trong Rừng Hoang, gặp phải khi hoa 

vừa hé nở bên kẽ đá. Lại thấy cái đẹp trong cảnh ngổn ngang của rừng hoang không thứ tự; thì Hoàng Vinh 

cắt xén một khía cạnh nào đó, lồng vào khung cảnh và bắt nhịp rung cảm với tiềm thức của mình, để đưa 

giới thưởng ngoạn một vài giây phút sửng sờ, một khi đối diện trước tác phẩm nghệ thuật.   

Về Thơ thì nỗi lòng của người viễn xứ trong những chuỗi ngày dài trên đất lạ được diễn đạt qua bài Ảo 

Ảnh. Bao nhiêu nghiệt ngã vui buồn lẫn lộn, qua những cơn mưa, lá đổ, tuyết rơi, hoa nở, được luân 

chuyển, nhưng tất cả đều là hư ảo, được ẩn hiện trong ánh sương qua bài Hạt Sương và nhìn lại trong 

những chuỗi ngày dài, đó cũng là một dấu chấm. Để dừng chân trong bài Về Nguồn, nhưng đời đã định 

sẵn, mấy ai mà thực hành được vì còn nặng đời quá phải không anh? Qua ý của bài Cát Bụi, đó là lửa của 

thế gian đã tiêu tan khi thần hỏa nổi lên, và lửa lòng cũng thế''. Với những lời tâm sự của tác giả Nghệ 

Thuật Hội Họa Và Thơ và một vài bức tranh ông gửi cho tôi trên mạng, tôi biết Hoàng Vinh (họa sĩ) có thể 

xếp (một phần nào và nói một cách tổng quát) vào hạng biểu hiện (expressionnisme), nghĩa là một hình 

thức nghệ thuật mà giá trị của miêu tả nằm hoàn toàn trong sự biểu lộ tâm tình cực điểm, và Hoàng Vinh 

(thi sĩ) có thể thuộc về cả hai thứ văn chương biểu hiện và ấn tượng (impressionnisme), lý do là thơ ông 

mặc dầu chỉ đôi nét chấm phá, nhưng luôn đậm đà, thấm thía, nhẹ nhàng, làm người đọc bâng khuâng, rung 

động:  

Bao lâu ước mộng ngóng nhìn trời  

Cứ mãi dừng chân ở xứ người  

Khoảnh khắc mây bay qua chớp nhoáng  

Liên miên tuyết đổ lá vàng rơi  

Đàn hay văng vẳng, theo mây gió  

Rượu quý lung linh, chẳng thấy vơi  

Đông lạnh Thu buồn luân chuyển mãi  

Trăng mờ nước cạn bạn hiền ơi (Viễn Xứ) 

 

Lúc giãi bày ý kiến trong ''Thi Nhân Việt Nam'' về Anh Thơ: ''... thơ phải là một tia sáng nối cõi thực và 

cõi mộng, mặt đất với các vì sao. Thơ không cốt tả mà cốt gợi, gợi cảnh cũng như gợi tình...'', Hoài Thanh-

Hoài Chân có ý trách móc những vần thơ thản nhiên... dửng dưng'' của phái biểu hiện, nhưng trái lại rất ca 

tụng bút pháp, cách viết của các thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ muốn diễn tả rõ ràng những cảm giác thoáng qua, 

những biến hóa mầu nhiệm nhất của tình cảm. Bài Ngậm Ngùi sau đây, đã làm tôi nhiều lần mơ mộng 

trong Vườn Hoa Luxembourg-Paris, mà theo nhà học giả Phạm Quỳnh ngày xưa (tháng 5-7 năm 1922) là 

nơi ''... phần nhiều là những hạng thi nhân họa khách cũng như những bậc thiếu phụ nhàn sầu, đến đây để 

tiêu sầu khiển hứng...'' (Nam Phong Tùng Thư), khi ngồi trên phiến đá văng vẳng nghe đâu đây giọng ca 

Baryton của Yves Montand qua Lá Vàng Rơi Rụng (Les Feuilles Mortes) và tiếng hát Soprano tuyệt vời 

của nữ danh ca Thái Thanh trong Mùa Thu Không Trở Lại của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu:  

Thu về chạnh nhớ cảnh chia phôi  

Mây trắng lang thang khắp đỉnh đồi   

Viễn xứ bao năm còn cách trở  
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Quê nhà ngàn dặm vẫn xa xôi   

Mỏi mòn ẩn dật theo ngày tháng 

Ngơ ngẩn sầu đau phận nổi trôi  

Dằn vặt thâu canh mi ướt lệ  

Tàn thu lá rụng cũng đành thôi.  

   

  Như Hoàng Vinh đã nói trên: ''... nỗi lòng của người viễn xứ trong những ngày dài trên đất lạ được diễn 

đạt qua bài Ảo Ảnh'' (chuyển Anh ngữ được hội ''The International Library Poetry'' tuyển lựa cho vào trang 

1 trong Thi tập Touch Of Tomorrow và The Best Poems and Poets), ở đây lời thơ không những gợi tình gợi 

cảnh mà tác giả còn nhờ vạn vật chứng minh, tương tự LAMARTINE trong LE LAC (Hồ Kỷ Niệm) lúc 

nhà thi hào Pháp diễn tả nỗi lòng mình với ngoại cảnh (Ô temps, suspends ton vol! Et vous, heures 

propices, Suspendez votre cours! Laissez-nous savourer les rapides délices, Des plus beaux de nos jours 

!...): Ôi thời gian, xin ngừng bay, đứng lại! Giờ phút thần tiên, xin cũng ngưng trôi cho chúng ta thưởng 

thức không ngần ngại những hạnh phúc tươi đẹp của cuộc đời!...  

  

   Trong kiếp lưu vong trên đất khách, Hoàng Vinh cũng như phần đông đồng bào hải ngoại, cứ ''Chiều 

chiều ra đứng cửa sau, Hướng về quê mẹ ruột đau chín chiều'', than thở với trời đất, mây gió... muốn làm 

thân con chim giang hồ. (Sương mù lãng đãng lững trôi /  

Suối reo rí rách, lưng đồi đơm hoa /  

Cá vàng lấp lánh từ xa /  

Phượng Hoàng vương vũ thoáng qua nhịp nhàng:  

(Phượng Vũ - thơ và bức tranh ''Phượng Vũ Bên Bờ Suối'') 

đặng bay về cố quận là nơi đã một thời gia đình hạnh phúc:  

Nhìn lên thấy áng mây bay  

Mây thời giỡn gió, đắng cay não nề  

Mây ơi kết lại gần kề  

Đừng bay tản mác trăm bề xốn xang  

Mắt xem như đã tràn lan  

Tâm can quằn quại thở than trăm chiều  

Gió đâu thổi đến càng nhiều  

Để cho cánh nhẹ nương dìu bay xa  

Tâm thời phảng phất bao la  

Lâng lâng vương vưởng thoáng qua theo về  

Trên cao mây gió bốn bề  

Bay qua hướng mẹ nhìn về tổ tiên  

Niềm mơ giấc mộng triền miên  

Cảnh này hiện đến tâm liền xuất ngay  

Phải chăng cảnh ấy thật đây  

Thì xin ở đó đừng bay phương nào. 

    

  Lúc trở lại thăm kinh thành Huế sau 25 năm xa cách, tương tự hai chàng Lưu, Nguyễn sau một thời vui 

sống nơi tiên cảnh... tìm lại người xưa nay không còn nữa mà ngay cảnh vật cũng đã nhiều đổi thay:  

Hương giang mặt nước lững lờ  

Thuyền kia lơ lửng đang chờ đợi ai  

Tiếng reo văng vẳng bên tai  

Người xưa cảnh cũ hỏi ai đợi chờ  
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Gió khua cành lá vu vơ  

Bóng mờ rũ xuống dật dờ nước đưa  

Người về nhìn lại cảnh xưa  

Niềm thương nỗi nhớ vẫn chưa tỏ bày...  

 

Trong những chuỗi ngày dài trên đất lạ, hướng về quê mẹ từng giây phút, Hoàng Vinh bao giờ cũng đặt 

niềm hy vọng trong tương lai huy hoàng của tổ quốc. Dù cuộc thế thăng trầm, dù thời gian hạn định, lòng 

yêu mến tự do nung nấu mãi tâm can, rèn luyện tinh thần bất khuất phục của con cháu Lạc Hồng:  

Trời cao đất rộng xa vời  

Nhìn mây theo gió chuyển lời đó đây      

Mai kia ánh nắng tràn đầy  

Trường Tiền bao nhịp tỏ bày Hương Giang  

Phượng thời vươn cánh từng hàng  

Đơm hoa nở nhụy vô vàn sắc hương  

Ngậm ngùi mà cảm mến thương  

Dòng sông cứ mãi vấn vương cội nguồn  

(Hương Giang Bến Cũ)  

 

Thơ Về Nguồn của thi sĩ Hoàng Vinh được họa sĩ Hoàng Vinh liên tưởng qua bức họa bằng dầu với chủ 

từ hai câu thơ: ''Thoáng qua như ánh nhiệm mầu, Tịnh tâm chuyển biến chiều sâu tỏa mờ'', gồm cả thảy tám 

câu rất Từ Bi:  

Một bước ra đi ngàn vạn ý  

Dừng chân lại, tự nhủ lòng mình  

Phong sương ấp ủ nào ai thấy  

Lỡ bước sa chân vọng nẩy sinh       

Trời cao biển rộng mịt mù khơi       

Ẩn dật từng giây chuyển bóng mờ       

Phù du ảo mộng đều là huyễn       

Trở về thực tại lúc ban sơ.  

 

    Đạo Phật ảnh hưởng một phần nào trong thơ Hoàng Vinh vì ''có khuynh hướng vào đời bằng cách thoát 

khỏi những dây ràng buộc của đời'' (Hạo Nhiên Nghiêm Toản), có nghĩa là cuộc thế toàn là hư ảo, cửa Phật 

ai cũng vào được ''cho nên cửa Phật cũng gọi cửa Không'' (cùng tác giả): ... Thực ảo loáng qua như ảo 

mộng. Gió se nhè nhẹ giữa mùa đông. Lập lòe bóng lộng, sương tan rã. Thức tỉnh bình tâm vốn tánh 

không! (Hạt Sương) Cũng như trong ''Cát Bụi''mà theo nhà thơ ''đó là lửa thế gian đã tiêu tan khi thần hỏa 

nổi lên, và lửa lòng cũng thế'': 

 ''Khói mây mù mịt phủ âm u /  

Cảnh ấy nào ai chẳng ngậm ngùi /  

Thực ảo tung bay theo gió bụi /  

Không!''  

  

   Tương tự Wassily Kandinsky trong những thập niên đầu thế kỷ 20, họa sĩ Hoàng Vinh đã bước vào lãnh 

vực của hội họa trừu tượng (peinture abstraite), và nhà thơ cũng theo gót người họa sĩ trong một bài ''Rừng 

Hoang'' tuy ngắn nhưng không kém phần ngụ ý, sâu xa:  
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Nắng về hoa lá đua chen  

Thu về lá úa vàng xen lẫn vào  

Đượm màu thắm sắc xôn xao  

Thoáng qua gió lộng mòn hao ngỡ ngàng.   

 

Chính ngay tác giả cho ta biết rằng ''bức tranh trừu tượng (lấy tên Ngơ Ngác Dưới Lá Vàng Rơi) đã vẽ 

rừng hoang lá đổ dưới độ thu về'', tượng trưng bởi hai câu thơ chủ từ ''Rừng hoang gió thoáng vu vơ, Lá 

vàng nắng úa ngẩn ngơ hiền hòa''. Bức tranh Hoa Trên Đỉnh Rừng Hoang với chú giải: Rừng hoang khấp 

khểnh lưng đồi, Dây leo phiến đá đơm chồi nở hoa làm tác phẩm được thêm nhiều thi vị, mặc dầu nghệ 

thuật trừu tượng không miêu tả thế giới hữu tình (hiện thực hay tưởng tượng) : người nghệ sĩ ở đây chỉ lấy 

nguyên liệu, đường nét và màu sắc làm vật dụng tả tình hay tả cảnh...  

 

  Trở lại nhà thơ nữ Anh Thơ, tác giả ''Bức Tranh Quê'' trong đó có bài Chiều Xuân: ''Mưa đổ bụi êm êm 

trên bến vắng / Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi / Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng / Bên 

chòm xoan hoa tím rụng tơi bời / Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ / Đàn sáo đen xà xuống mổ vu vơ / 

Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió / Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa...'', làm tôi nhớ lại  Hoàng 

Vinh trong Xuân, nhưng với tác giả Nghệ Thuật Hội Họa Và Thơ và hai câu cuối đầy ý nhị của bài thơ 

trích sau, ta có cảm tưởng ngay tạo hóa cũng đượm tình thi nhân trong vắng lặng:   

Xuân về hoa nở rộ vườn sau  

Óng ả đua chen đủ sắc màu  

Cúc đóa lung linh, theo ánh nắng  

Mai vàng lóng lánh, tận chiều sâu  

Chim reo văng vẳng từ xa lại  

Bướm lượn xôn xao khắp đỉnh đầu  

Nhụy tỏa hương loang, từng cơn gió  

Lập lòe bóng lộng loáng qua mau.   

   

  Thật đúng như Hoài Thanh-Hoài Chân đã nói, một khi nhà thơ''... chịu đi ra ngoài lối tù túng đó để nhìn 

cảnh vật một cách sâu sắc hơn, lời thơ bỗng trở nên rộng rãi không ngờ và ta thấy khoan khoái biết bao. 

Sau câu thơ ta mơ hồ thấy một cái gì: có lẽ là hồn thi nhân''. Còn nhiều bài rất đẹp trong Thi Họa Phẩm 

Hoàng Vinh, mà tôi không hết lời khen ngợi, xin quý độc giả thân hữu của nhà thơ đón đọc và thưởng thức 

trong giây phút thảnh thơi, hoặc tại tư thất của thi họa sĩ ở thành phố Santa Monica (California-Hoa Kỳ) mà 

ông miêu tả trong ''Nhà Tôi'', có đoạn cuối như sau về vườn hoa tuyệt mát mùa hè và nơi làm việc của nhà 

thi họa sĩ: ...  

Hoa xanh lẫn tím dàn chào  

Chen nhau đua sắc phủ vào lối xe  

Chung quanh cây trái lập lòe  

Hoa đào hoa mận loe xoe nở bừng  

Vườn sau bụi trúc cây tùng  

Vươn lên choáng cả một vùng trời xanh  

Gần bên lại có phòng tranh  

Gặp vui chấm phá đôi canh hưởng nhàn  

Bạn bè vui đến luận bàn  

Cùng nhau hí hả nhịp nhàng vui chơi. 

 

                                                                         Nhạc sĩ, GS Hàn Lâm TS Lê Mộng Nguyên  

                                                                                                                       Paris.   
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                                                         Văn Học Nghệ Thuật 
 

    Mỗi một nước đều có những đặc tính riêng biệt để nói lên tính cách thuần túy của đất nước, qua Văn Học 

Nghệ Thuật, văn học là sự đối tượng của con người với thiên nhiên trong các bộ môn Văn, Thơ, Họa, Ca, 

Nhạc, Kịch, được diễn tiến một cách truyền thống, và được chuyển biến theo thời gian, với sự nhận thức 

đời sống của con người, để diễn đạt những ước mơ, khắc khoải sầu thương vương vấn, qua những tâm tư 

tình cảm, vướng đọng bởi chiều sâu  bao la của niềm mơ ước khát vọng, để rồi hoàn thành những tác phẩm 

tuyệt tác đa dạng phong phú cho đời. 

   

    Về mặt văn chương là một ngôn ngữ  đã  thể  hiện trong lòng người bất tử với thời gian, mà văn học, 

được nhận thức qua những hình tượng của những tác phẩm nghệ thuật, sắc màu của cuộc đời với thiên 

nhiên, cụ thể hóa những sáng tác theo sự tưởng tượng qua tư duy, tình cảm khái quát hiện thực một cách 

thẩm mỹ, mà mọi người đã thể hiện cho đến lúc nào đó văn học mới là văn học đích thực, khi văn học thể 

hiện được sự khám phá, sáng tạo, có những kiến giải hay, vẻ đẹp về con người và đời sống xã hội, thì đó 

chính là sự thổ lộ tinh tế tư tưởng, tình cảm, ước mơ, khát vọng, qua những quan điểm lý tưởng thẩm mỹ 

của người Nghệ Sĩ đối với con người và cuộc sống, mỗi trang văn, vần thơ, mỗi tác phẩm, nốt nhạc, lời ca, 

đều tỏ bày tâm tư, vấn vương nỗi niềm thương nhớ, được chất chứa qua những diễn xuất mà tác giả làm 

nghệ thuật chuyển biến. của một quan điểm nhân sinh, hoặc ca ngợi tình yêu, đưa tới sự hướng thiện, cao 

cả, cái đẹp của thiên nhiên với con người. là một chiều sâu thăm thẳm, du dương trầm bổng, mà khán giả 

thưởng ngoạn đăm chiêu say đắm. 

  

  Khi chúng ta có cảm nhận được những nghệ thuật, mới thấy cái hay cái vui thích của nghệ thuật sáng tạo, 

trong các lãnh vực văn học nghệ thuật, đó mới chính là một niềm phấn khởi mà cuộc đời cảm thấy thú vị 

trong nếp sống hằng ngày mà chúng ta đang hiện diện.  

   Thơ là một ngôn ngữ thanh điệu tha thiết, một ý tứ xuyên thẳm, lộng lẫy của cảm giác, xúc động mơ 

màng, mang một nỗi niềm thao thức một tâm tư, của nỗi nhớ niềm thương, hay mang lại một hoài bão bâng 

khuâng, khắc khoải khi mong, khi chờ, của tâm trạng lưu luyến, mà tâm tư đang vương nặng nỗi sầu đau, 

rồi cứ miệt mài theo dòng thời gian, mà người thi sĩ hay vương vấn mang nặng trong những chuỗi ngày dài 

của đời nghệ sĩ.     

 

    Nhưng Họa lại là một bản năng sẵn có của người Họa sĩ, biết nhận dạng thiên nhiên mà chuyển hóa với 

tâm khảm của mình, qua nét bút đường nét và màu sắc huyền ảo, có chuyển có động, có thanh có đạm có 

âm có điệu, có tối có sáng, cứ ngỡ họa không lời, nhưng không đâu!  họa có lời có âm, điệu, có gió thì thào, 

có ong, bướm  nước chảy, mây bay, một chuyển động kỳ diệu và lý thú mà người họa sĩ đã mang sẵn trong 

tâm tư, nhưng còn đi xa hơn nữa, có quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nói những gì mà người đời không 

thấy, và chưa nghĩ đến, nhưng người họa sĩ đã thấy và nghĩ đến, có như vậy mới thực hiện ra những mô 

hình những đồ án, những tác phẩm cho tương lai, đó là mầm mống của sự sáng tác và sáng tạo, mà người 

họa sĩ theo đuổi, đôi lúc bất chấp những dị biệt của người đời, để tạo cho mình một lối riêng biệt, một con 

đường thênh thang rộng mở với ký ức sâu thẳm, trừu tượng, ấn tượng, để đi vào thế giới màu sắc huyền ảo 

mơ mộng, thật có và không thật có.  
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    Chúng tôi được mạo muội viết lên những vần thơ, khi mây đang vần vũ khắp cung trời làm ảm đạm cả 

vùng xa, cơn gió chuyển nhanh tạo thành khung cảnh âm u lạnh lùng. 

Chiếc lá vàng bay mưa chợt đến 

Hạt thì rong ruổi hạt lê thê 

     

     Hạt mưa rơi qua ánh mắt lúc trời chuyển gió, tạo cho chúng ta chứng kiến những hạt mưa cuốn theo 

chiều gió  

tạo thành nhạc khúc u buồn 

Âm giai từng điệu khá ê chề 

Trầm bổng du dương khắc khoải sầu 

Vọng tưởng luân lưu chừng ảo mộng 

Hư vô biến dạng chẳng ngừng đâu 

Dòng đời trôi mãi tự bao giờ 

Gió cuốn mưa bay dạ véo von 

   

    Thật thấm não nùng cho những người viễn xứ xa quê ngút ngàn, mà giờ đây vẫn lang thang trên xứ 

người. 

Viễn ảnh sầu thương nơi hải ngoại 

Nổi nhớ niềm thương cứ vấn vương. 

    Nhưng Họa, âm điệu lại mơ màng sâu vút tận đâu đâu!  

như 4 câu thơ dưới đây: 

Nhựa sống vươn lên từ cõi chết 

Rừng hoang nguyệt lộng ánh sương sa 

Đá cười hoa nở cây rơi rụng 

Heo hút đồi cao gió vận hành.    

  

    Đồi cao heo hút gió vận hành vô tình mang theo hạt giống, lại rơi rớt lúc khe đá đang rạn nứt, chung 

quanh bị tàn rụi nhưng trong khẻ đá có độ ẩm đủ cho mầm mống trỗi dậy đâm chồi nẩy lộc, vươn lên trong 

lúc màn đêm buông rủ ánh trăng xuyên qua, với làn sương đang vần vũ, nụ hoa lại bừng nở lấp  lánh  theo 

ánh trăng mơ màng tuyệt diệu, tác giả  liền bắt gặp, trong cảnh hoang vu, rồi từ từ biến chuyển thành tác 

phẩm nghệ thuật không tưởng mà người nghệ sĩ Hoàng Vinh, phóng tác để quý vị có cơ duyên thưởng 

ngoạn với chiều sâu thăm thẳm của cánh rừng hoang xa ngút ngàn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                      Hoàng Vinh 

                                                                                                      Huntington Beach California 
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                                              Some Thoughts on Poetry  

 
  Being away from the motherland, there is always a longing within oneself, always looking forward to one 

day visiting her again, where Hoang Vinh gently steps down from the ferry boat, admiring the motherland 

once again after being away for ages, in a fleeting moment of reality.  

Second by second of sorrow 

Thousands of miles away thousand fold longing 

--- 

Misty waves fluttering 

Around mossy stones water flows 

Charmingly a few boats ring out 

Melancholy fills my heart. (Back to the Old Ferry Station) 

 

  A quarter of a century passed by quickly; returning to the motherland for a visit, the author lets out his 

affection of his homeland:  

Poignantly I still will long for 

The river I wish forever will remember its source. 

(Old Sampan’s Boarding Station on the Perfume River) 

 

  How can one be indifferent, albeit being thousands of miles away, still one’s heart is filled with distress 

exacerbated through trying times; great pity to those who go astray, putting more burden on Motherland.  

Heavy sorrow fills the dark night sky 

A meteor passes through silver clouds. … (Distress) 

 

  Traversing life hither and thither, waiting longingly, when dusk settling in, the moon and stars shining, 

carrying a poignancy inside, as expressed by Hoang Vinh.  

Tears are overflowing in my eyes 

Clip into the night 

I am resigned to my fate 

Through the clinging leaves of autumn (Lightly Moved) 

  

  Life was trying and country in trouble, one had to take leave, with sorrow in his heart, not knowing of a 

returning day; now with advanced age and infirmity he’s still wandering in a foreign land.  

Autumn seems to freeze itself and time still goes on 

The moon fades away and the water empties itself along. (In Exile) 

   But we still forever remember the olden days, in our childhood, with friends engaging in lively, merry, 

rowdy games all over the school yard.  

Diary pages from olden days 

Leisurely we strolled at end of day. (Old School) 

 

    With every spring, looking at golden apricots blooming, the foreign dweller feels a longing to the home 

land far away through the dreamy mist, not knowing what will come of the future!  

Far away from home dwells the wanderer 

The love for his Motherland is forever. (Spring in Foreign Land) 
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  Under the early morning vast blue sky, admiring the flowers in the yard in a moment of serenity, suddenly 

spotting a morning dew drop on a rose petal, bathing in the sun rays, showing off myriad colors, the author 

brandishes his poetic pen to playfully express his soaring emotion.  

 

Deep valleys and hills here and there 

Myriad colors transform the sky 

Following one another moment by moment 

Winds blowing, clouds floating, magnificent mise-en-scène! 

--- 

Reality and illusion are fleeting dreams 

Gentle breeze in mid-winter 

In shimmering sunlight, the dews dissolve 

Awakening, mind is but emptiness. (A Dew Drop) 

   

   One still has to return to reality; form and emptiness are all illusion, just a dream.  

Yet human life is steeped in ignorance, drunken in the pursuit of name and fame, not knowing the futile 

effort, plunging into a perilous path in life.  

Woken from a dream, yet still longing 

Why not just let go, lest one is forever yearning? (Autumn Fades, Awakening) 

 

   Flowers blooming myriad colors and fragrance, together with green trees and beautiful foliage, 

welcoming friends into a happy home.  

Through the gentle breeze and falling flowers 

Beautiful butterflies flutter. (Fragrant Flowers) 

  

  Nature presents vast earth and sky, with the breeze and pretty flowers here and there, making a beautiful 

scenery; most poetry is smooth, with phrases of love, but often entangled; on the contrary, Hoang Vinh’s 

poetry is almost invisible, but equally pungent and passionate.  

The whispering grass gently comes 

From the sky, dews gracefully fall. (Colors and Scents) 

 

   Life is full of misery with no relief, one must bravely accept it, without complaints, and make it poetic.  

Looking up to the moonlight 

The half-moon is tilted, yet no laments 

---                        

                                                                           Life is so futile 

Withering autumns followed by chilly winters. (Mirage) 

  

   Now bright, now dim, the mystifying moon illuminates the green, leafy tree lines, as if being jolly with 

the winds, bothering no one. 

The fleeting, beautiful scene appears at once 

My heart is liberated, light as a dream. (Moon Light) 
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 Remember the olden days, with beautiful scenes flashing by like in a dream, one feels as if lost in the night 

forest among the winds and fog.  

Deeply touched by the winds and clouds 

I’m still longing for the autumn breeze. (Old Scents) 

  

  The morning dews linger in the hazy morning light, making one feel light-hearted with the poetic scene. 

The clouds are swirling like in a fairy scene, and all things are moving rhythmically as if being part of a 

dance in the sky.            Light pervades throughout the land 

Totally immersed in the universal dance. (Morning Dews) 

 

   The beautiful garden flowers radiate thousands of colors and fragrance all around. The author immerses 

himself in the magical palace of colors, realizing that if there is union then there must be dissolution.  

With utmost sincerity of heart 

Mind in meditation, incense clouds flow. (Offering Heart to Buddha) 

  

  The sky transforms with the arrival of autumn. When rain is about to fall, the scene seems to be spinning, 

with clouds swirling everywhere, turning the sky gloomy even in remote areas. Winds move swiftly, 

creating a cold, haunting atmosphere.  

Rain suddenly falls through the falling golden leaves 

Some drops drifting, some lumbering (Rain Over Strange Land) 

  

  Falling golden leaves signal the arrival of autumn. The atmosphere is soft and breezy, lifting one’s spirit 

after the long, hot summer days. Flowers and leaves transform, collecting the sap of life for a beautiful 

future, giving poetry an opportunity to join in.  

Adventures in the world of dreams and illusions 

Far away is the realm of beautiful colors. (Autumn Arrives) 

 

   White clouds paint the beautiful scene, like snow spread here and there, making the poet’s heart soft and 

sensitive. Enjoying the open, beautiful sky, the author records his feelings through a few verses.  

The clouds happily show off their colors 

Moving to and fro in mid sky. 

 

   But soon the clouds shift, transforming the sky into a dark atmosphere, signaling coming rains. 

The cold breeze flows by quickly                                          

Rain drops follow one another 

Flowers cascade everywhere 

Clouds move playfully in the sky (White Clouds) 

 

   Listening to a song, with rains sprinkling outside, how can one not feel sentimental and nostalgic for his 

homeland thousands of miles away?  

Softly, rain drops after rain drops fall 

Some are illusory, some spreading. (Rains Over Strange Land) 
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   Mountains, seas, and rivers everywhere; streams meander in the deep forest; life is an uphill struggle; 

return to the source to one’s true mind.  

All streams flow into rivers 

And ultimately to the vast oceans and sky (Truth) 

   

   Nothing is more romantic than two people joining in matrimony. The long dress flies softly in the winds, 

in the grand, magnificent ceremony. The elegant couple is gracious to everyone, showing the beautiful 

characteristics of the Vietnamese people.  

Her graceful curve full of colors 

Accentuating her elegant glamor (Elegance) 

  

    Charming, elegant, and gracious is she, gliding by the beautiful flowers, evoking thousands of wonders.  

Beautiful flowers yearning 

Sweet scent emanates from beautiful buds and leaves (Pretty) 

    

   The old paths are never forgotten in us, with rice paddies and bamboo groves; how we playfully bounced 

around all over the place.  

Green shadows linger on the porch 

A piece of sunset holding on 

--- 

The olden days flashing back 

A time of innocence and sparkling joy (The Way Back) 

 

   In the late night, soft music reverberates from far away, making one, alone under the cloudy sky, feel sad 

and lonesome.  

Sweet music touches even the clouds 

The gentle melody disperses sorrow 

--- 

Lost in the late night forest with the winds 

Immersing oneself in the pristine scene (Music) 

 

   What can be more beautiful than love for our homeland that created us? Although an ocean away, love 

for our fellow countryman is deep. There’s a union today; let’s come to meet and greet each other.  

Delectable wine warms us all 

Friendship pours forth from our hearts (Love For Homeland) 

  

   This poem expresses one’s longing for his far off Motherland, thinking  

of her every moment. However far away, he keeps her in his dreams always.  

Love for fellow countryman, one carries in his heart 

Forever longing for the Motherland. (Towards The Motherland) 

 

   The misty early morning dews are falling in the cool vast sky, making one feel serene. In the front yard, 

with a cup of hot tea, he absorbs the tranquil scenery, immersing in the mist, carried unobstructed to the hill 

side.  

Smoke swirling from the tea cup 

Drifting through the window, immersing in the sky (Hill Side) 
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    Mundane life is full of sorrow, with our attachments to relationships. Let’s shed this temporary world 

and return to the spiritual source, realizing the marvelous truth, and cultivating one’s mind to benefit all of 

life.  

Reality is not beyond illusion  

Virtue, stillness, insight bring supreme mind 

The vast universe is of one nature 

 Magical is the soft sun light 

--- 

Right mindfulness pervades stillness  

With unshakable mind is boundless peace. (Forever Still 

 

     Life is a temporary place, yet why are we clinging? Be determined to shed attachments to find the path 

of cultivation. One day wisdom arises, and mind and body are at peace. Life is magical, and one cultivates 

his mind from this moment. Time is short, so do not wait for tomorrow. Every moment, one’s mind turns to 

Buddha. With a smiling face, he is forever at peace.  

Living in delusion is enthralling 

Oblivious to the sea of sorrow 

--- 

Arising and passing, it’s all so fleeting 

Understanding life and death, wisdom pervades 

--- 

A lotus flower is waiting 

For inevitable lofty birth (Delusion) 

 

   The blooming lotus is waiting; why am I hesitating? Be determined to make the effort now to bring forth 

virtue. Paradise is one’s own home, forever in his mind. 

Graceful is the path to paradise 

With beautiful lotuses blooming everywhere (Grace) 

 

                                                                                    Original Vietnamese text by Hoàng Vinh                          

                                                                                               Huntington Beach California  

                                                                                                 Tranlation by Hoang Lang      
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Cảm nhận vài nét về thơ 
 

    Xa quê hương niềm thương nỗi nhớ cứ lảng vảng theo nhau, mãi mong chờ ngày về thăm lại quê hương 

trên chuyến đò ngang mà Hoàng Vinh nhẹ nhõm bước xuống rồi từ từ nhìn lại quê hương sau những chuỗi 

ngày dài xa cách, giờ đây thoáng qua trong thực tại. 

Rí rắc từng giây, ảo não sầu 

Viễn du ngàn dặm nghìn thương nhớ 

--- 

Gợn nước lao xao sóng phủ mờ 

Đá mòn rêu mọc nước vào ra 

Tiếng reo rảo rạt thuyền đôi chiếc 

                        Cảnh đó, giờ đây dạ xót xa. (Bến Cũ Đò Ngang) 

  

    Thời gian chóng qua trên một phần tư thế kỷ trở về thăm lại quê hương không tránh khỏi niềm xúc động 

mà tác giả đã buông thả. 

Ngậm ngùi mà cảm mến thương 

Dòng sông cứ mãi vấn vương cội nguồn.  

(Hương Giang Bến Cũ.) 

  

   Thử hỏi làm sao mà lửng lơ, dù cho cách trở muôn ngàn dặm, nhưng lòng người vẫn ôm nặng sầu thương 

luống qua những cảnh đoạn trường nghiệt ngã mà con người càng đớn đau, thương cho những kẻ sai đường 

lạc lối tạo cho quê hương trĩu nặng muôn chiều. 

Trĩu nặng u buồn trời u ám 

                               Đêm nhìn mây bạc luống sao băng… (Nghiệt Ngã) 

 

     Nhưng hỡi ôi ngang dọc đủ mọi bề, bóng xế chiều hôm đã phủ mờ, đành rằng ôm phận chờ mong, bao 

giờ trăng tỏa ánh sao rơi, với nỗi niềm ngậm ngùi mà Hoàng Vinh tỏ rõ. 

Dằn vặt thâu canh mi ướt lệ 

                        Tàn thu lá rụng cũng đành thôi! (Ngậm Ngùi) 

  

Đông lạnh Thu buồn luân chuyển mãi 

Trăng mờ nước cạn bạn hiền ơi.  (Viễn Xứ) 

 

    Nhưng rồi cứ mãi nhớ ngày xưa ấy, nhí nhảnh cùng nhau đùa giỡn chơi khi vui khi buồn lúc tuổi thơ, 

tranh nhau giỡn cợt tươi cười mãi bạn bè reo hò nhộn nhịp khắp sân trường. 

Nhật ký từng trang ngày xưa ấy 

                       Áo trắng hoàng hôn lững thững bay. (Trường Cũ) 

 

    Mỗi độ xuân về nhìn mai vàng đua nở, nhưng người viễn xứ lòng càng ảo não sầu thương cho quê hương 

trong màn sương mơ màng, chẳng biết tương lai về đâu ôi phận đành cam chịu. 

Lữ khách quê nhà xa cách biệt 

                                  Ân tình nợ nước vẫn sầu thương. (Xuân Tha Phương) 

 

   Cảnh trời lồng lộng với ánh sáng ban mai trong giây phút tĩnh lặng dạo bước thăm hoa trước cảnh nhà, 

với niềm cảm nhận bất chợt lại được nhìn ngắm hạt sương đang vướng đọng trên hoa cánh, trong lúc giọt 

nắng đang miệt mài long lanh óng ả như khoe sắc, được áp đượm vào hạt sương, tác giả liền mượn bút 

thoát ra đôi dòng nhí nhỏm, khi ánh chiếu làm chuyển động cả tâm can. 
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Vực thẳm đồi sâu cũng lắm nơi 

Sắc hương chuyển biến khắp vùng trời 

Theo nhau lũ lượt từng giây phút 

Đón gió đưa mây cảnh tuyệt vời 

--- 

Thực ảo loáng qua như ảo mộng 

Gió se nhè nhẹ giữa mùa đông 

Lập lòe bóng lộng, sương tan rã 

Thức tỉnh bình tâm vốn tánh không. (Hạt Sương) 

 

    Nhưng rồi cũng trở về thực tại, có có không không đều là vọng tưởng, giờ đây chỉ là ảo mộng. biết thế 

nhưng đời người lắm nỗi đam mê, đua nhau tìm được thế mới say, hoài công ảo vọng chẳng nào     

hay đường đời lắm nỗi chông gai sa vào lãnh hội một mai không còn. 

Tỉnh cơn ảo mộng mà thương 

    Sao không dứt bỏ, cứ vương vấn hoài? (Thu Bay Tỉnh Mộng) 

 

    Hoa nào mà chẳng vấn vương đơm hoa nở nhụy muôn ngàn sắc hương, vườn xanh lá thắm cảnh nhà xinh 

tươi bạn bè đón tiếp thảnh thơi trà trà rượu rượu mừng vui cả nhà. 

Làm sao tránh được bướm bay 

Khi cơn gió thoáng sa ngay cánh hồng (Hương Hoa) 

  

    Tạo hóa đã an bày trời cao đất rộng gió thênh thang cảnh đẹp hoa xinh khắp đó đây đua nhau khoe sắc tỏ 

bày vui thay thơ được mượt mà bởi những cụm từ yêu, em, thường hay vướng đọng, ngược lại thơ Hoàng 

Vinh hầu như không thấy, nhưng không kém phần mặn mà và say đắm.  

Cỏ nọ thì thầm song muốn đến 

              Sương trời phủ xuống cũng ngỡ ngàng. (Sắc Hương) 

 

    Chuyện đời lắm nỗi éo le khi chờ khi đợi chẳng vơi bóng sầu, đành rằng cam phận số trời khi vơi  

khi khuyết chẳng lời oán than một thân sừng sững với trời ai mà biết được cho đời nên thơ. 

Nhìn lên thấy ánh trăng trời 

Trăng nghiêng nửa mặt không lời thở than 

--- 

Đường đời lắm nỗi vu vơ 

                      Thu tàn đông lạnh, vẫn ngơ ngẩn sầu. (Ảo Tưởng) 
 

    Trăng huyền ẩn hiện lu mờ khi vơi khi đậm khi mờ khi xa, khắp nơi tỏa rỏ đường tơ cây xanh lá thắm ngập ngừng 

với trăng vui say với gió chẳng phiền đến ai.  

Cảnh đẹp phù du liền xuất hiện 

                     Lòng càng thanh thoát nhẹ như mơ (Ánh Trăng) 

 

    Nhớ cảnh ngày xưa mà mơ bao nhiêu cảnh đẹp loáng qua dịu dàng, tưởng chừng như đã lạc bước rừng 

khuya sương với gió trong màn sương heo hút ánh lơ thơ. 

Gió thoáng mây bay mi ướm lệ 

                       Tàn thu gió lộng vẫn mong chờ. (Hương Xưa) 
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    Ánh sáng lơ mơ sương mai đang vương vưởng lòng càng nhẹ nhõm cảnh nên thơ tưởng chừng như trên 

vòm trời mây đang vần vũ cảm như cảnh thần tiên mà vạn vật đang uyển chuyển theo vũ điệu của cung 

trời.  

Ánh ngời lưỡng lự từ đây 

                 Buông lung vũ điệu mà say ngất lòng (Sương Mai) 

 

    Vườn hoa lắm sắc lắm hương đua nhau tỏa nhụy muôn ngàn phấn hương, làm sao hái được nhánh hoa 

kia đang đua nhau diễn tiến cả khung trời, tác giả nhập du vào nơi huyền diệu của lãnh cung màu sắc đã 

bừng rõ có hợp thì ra phải chia lìa, nhưng không đâu đành cam phận quán tưởng để khỏi sa vào đường cắt 

chia dụng tâm quán tưởng là đủ.  

Kính cẩn lòng thành xin tỏ rõ 

     Dụng tâm quán tưởng khói phân chia. (Tâm Hoa Dâng Phật) 

 

    Mỗi độ Thu về cảnh trời thường chuyển động, trong lúc cơn mưa sắp nhả hạt bao nhiêu cảnh tượng quay 

cuồng, khi mây đang vần vũ khắp cung trời làm ảm đạm cả vùng xa, cơn gió chuyển nhanh tạo một không 

gian âm u lạnh lùng.  

Chiếc lá vàng bay mưa chợt đến 

Hạt thì rong ruổi hạt lê thê 

 

    Chiếc lá vàng rơi báo hiệu mùa Thu lại về cảnh trời dìu dịu cảm như không khí nhẹ loảng trở nên nhẹ 

nhõm, lòng người man mát dịu dàng sau những chuỗi ngày dài oi bức của mùa Hạ nóng nảy không còn 

nữa, hoa lá thay đổi tích lũy nhựa sống để rồi vươn lên cho tương lai tươi đẹp dòng thơ văn có cơ hội vươn 

vai nhập đề.  

Vọng ảo phiêu du chừng ảo mộng 

               Hương trời sắc thắm, bổng xa vời. (Thu Về) 

 

     Vẻ đẹp vừng mây trắng chẳng nào hay tịnh tâm cảm nhạy từng búp nở tưởng chừng như tuyết trắng lân 

loan phủ đầy vơi, cảnh trời lồng lộng ngắm càng vui tác giả xin ghi nhận qua những vần thơ khéo tỏ bày.  

Óng ả mừng vui khoe sắc trắng 

Dập dìu ẩn hiện giữa lưng trời 

  

   Nhưng chẳng bao lâu vừng mây chuyển nhẹ xao xuyến cả làn da rồi từ từ chuyển động âm u mưa lại đến. 

Gió lạnh loáng qua thắm đượm mau 

Hạt rơi từng hạt tiếp theo nhau 

Tràng hoa lốp bốp tỏa bày rơi 

              Nhí nhảnh tung tăng đùa giỡn chơi (Vừng Mây trắng) 

 

    Ngồi nghe khúc nhạc giữa cơn mưa xao xuyến làm sao cảm nhớ nhà, nuốt nghẹn vần môi thấm mặn 

nồng phương trời cách biệt xa ngàn dặm. 

Tí tách lan tràn từng hạt rơi 

                              Hạt thì hư ảo, hạt lưa thưa. (Mưa Rơi Xứ Lạ) 

 

    Núi sông biển rộng khắp nơi rừng sâu lá thắm nhiều nơi suối nguồn, đường đời lắm nỗi cheo leo tìm về 

nguồn cội hướng vào chân tâm. 

Suối nào chẳng chảy về sông 

                   Cuối cùng ra bể mênh mông biển trời (Chân Lý) 
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    Có gì lả lướt cho bằng hai thân kết lại thành hình nên duyên, nết na với chiếc áo dài thướt tha theo gió 

tung bay dịu dàng, lễ nghi cũng xứng trang hoàng tuyệt chiêu, ra đường kính nể có thừa nên duyên đẹp mặt 

cho người Việt Nam.  

Phô trương vài nét lả lơi 

Đường cong uốn lượn đầy vơi đủ màu (Thướt Tha) 

    Yêu kiều diễm mỵ nết na hoa xinh cảnh đẹp thiết tha dịu dàng, làm sao tránh khỏi muôn ngàn vấn 

vương. 

Hoa nào mà chẳng vấn vương 

                     Nụ xinh lá thắm tỏa hương ngọt ngào (Mỹ Miều) 

    Đường xưa lối cũ chẳng nào lãng quên đồng quê ruộng lúa vườn tre tung tăng khắp nẻo đường về bao 

dung quảng đại muôn bề đó đây.                       

Vờn xanh vướng đọng bên thềm cũ 

Một mảnh chiều tà cứ vấn vương 

--- 

Dập dìu ẩn hiện ngày xưa ấy 

                Nhí nhảnh đùa vui chẳng ai hay (Nẻo Về) 

    Đêm khuya văng vẳng từ xa lại rơi lạc cung đàn khắp đó đây khiến người ngớ ngẩn sầu thương, đến nỗi 

mây trời cũng vấn vương vọng tưởng lu mờ bóng tịch liêu.  

 

Nhạc nào xao xuyến cả vừng mây 

Yểu điệu du dương khắc khỏi sầu 

--- 
Lạc bước rừng khuya sương với gió 

                    Lững lờ vương vưởng cảnh ngây ngơ (Cung Đàn) 

    Có gì vui đẹp cho bằng quê hương vẫn mặn vẫn nồng quê cha đất tổ sinh thành, bỏ công vun quét cho 

tình đồng hương, tuy là cách biệt trùng dương niềm thương nỗi nhớ cứ vương vấn hoài hôm nay có hội 

đồng hương ta về họp mặt tỏ bày thân thương. 

Rượu nồng sưởi ấm ngọt ngào 

      Ân tình nghĩa bạn tay chào lời ra  (Đượm Tình Quê Hương) 

    Một tác phẩm đã nói lên tình dân tộc của người viễn xứ không một khoảnh khắc nào mà không thầm 

nghĩ đến quê hương xa ngút ngàn, dù cho cách trở phương trời niềm mơ giấc mộng cứ hoài ước mơ. 

Đã trót đa mang tình dân tộc 

       Vọng về quê ngoại mỏi mòn trông.  (Hướng Về Quê Ngoại) 

 

 

    Sáng sớm sương mai đang rũ rượi cảnh trời dịu mát rộng thênh thang lòng người đang man mát nhè nhẹ 

với làn sương mai đang vờn vợn trước sân nhà thoáng qua khung cửa, lại được đối diện ly trà nóng đang 

quyện khói bay, được hòa lẩn trong làn khói sương với tâm tư tĩnh lặng, không bị vướng mắt của tầm nhìn 

xa tận mãi chân đồi. 

Tách trà đang quyện khói bay 

                 Loáng qua khung cửa mà say cảnh trời (Thềm Đồi) 
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   Cõi Trần muôn mặt sầu thương ân tình nghĩa bạn cứ vương vấn hoài buông lung cõi tạm liền ngay hướng 

về nguồn cội tâm linh, tỏ ngộ chân lý nhiệm mầu tu tâm dưỡng tánh cho đời xứng danh. 

Hiện hữu không ngoài tầm ảo vọng 

Giới định tuệ sinh tâm vô lậu 

--- 

Vũ trụ bao la đồng nhất thể 

                                               Nhiệm mầu từng giọt nắng hiu hiu 

--- 

Niệm chân chính thấm nhuần thiền định 

Tâm bất loạn an lạc vô biên. (Thường Tịnh) 

 

Đời là cõi tạm mà sao ta cứ vấn vương mãi hoài  

cố công vứt bỏ tìm đường chân tu một mai ánh sáng tỏa ngời than tâm an lạc 

cảnh đời nên thơ, từ đây mới thấy nhiệm mầu tu tâm dưỡng 

tánh tạo ngay đời nầy, thời gian chẳng có bao lâu mau mau rời 

khỏi chẳng chờ mai sau, nhất tâm niệm Phật chẳng ngơi chút 

nào thân tâm tĩnh lặng ứng ngay, miệng mỉm cười ngày đêm an 

lạc tỏ bày niềm vui. 

 

                                                              Sống trong ảo vọng thế mà say 

Biển khổ trầm luân, chẳng nào hay 

--- 

Thành trụ hoại diệt, vô thường đến 

Thấu hiểu luân hồi, tự thấm nhuần 

--- 

Hoa sen ngự sẵn, đón liền ngay 

               Thượng phẩm hạ sanh tùy duyên khởi (Ảo Vọng) 

    Sen kia chớm nở đợi chờ mà sao ta cứ ngẩn ngơ ngập ngừng quyết tâm ứng báo hiện tiền mau mau 

chứng quả kết duyên phước điền, quê hương Cực Lạc đó mà cố tâm giữ lấy chẳng rời đi đâu. 

Đường về cực lạc ung dung 

                 Sen hồng rộ nở chập chùng khắp nơi (Ung Dung) 

                                                        Hoàng Vinh 

                                                    Huntington Beach California 
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Artist’s Life 
 

As joy comes inspiring creative landscapes 

The artist’s mood sometimes seems to be so different 

But his personality is shaped by Nature 

                   And that’s why he’s not rightfully classified by his peers 

He still involves himself in his passions, oblivious of 

The passing of time and worldly pleasures and bygone things 

Enjoying the leisure of his home with brushes in hands 

                           As joy comes inspiring creative landscapes. 

 

 

 

 

 

Đời Họa Sĩ 
 

        Niềm vui xuất hiện cảnh liền ra 

     Tánh nết đôi khi thấy khác xa 

Tạo hóa an bài như thế đó 

     Nhân sinh xếp hạng quá lơ là 

       Vui say chẳng kể thời gian đến 

              An lạc không màng chuyện đã qua 

    Hứng thú điền viên tay có cọ 

         Niềm vui xuất hiện cảnh liền ra. 

 

 

 

 

 

Seed of Life from Desolation 
 

The sap of life springs from the dead 

In the empty forest the moon shines through the dews 

Rocks smiling, flowers blooming, branches falling 

Winds pass through the desolate hill. 

 

 

 

Mầm Sống Trong Cằn Cỗi 
 

Nhựa sống vươn lên từ cõi chết 

Rừng hoang nguyệt lộng ánh sương sa 

Đá cười hoa nở cây rơi rụng 

Heo hút đồi cao gió vận hành 
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Delusion 
 

Living in illusion is enthralling 

Oblivious to the sea of sorrow 

Vast earth and high sky are just that 

The clouds and moon still flowing 
 

Through countless births we wander 

Building up ego, we suffer 

Arising and passing, it’s all so fleeting 

Understanding life and death, wisdom pervades 
 

Unfathomable karma due to ignorance 

With skillful cultivation, ceaseless suffering avoided 

Every moment, mind is void 

Serenity and peace in an instant 
 

Now the dream is clear 

Sorrow lightened, mind soaring 

With tranquil mind is realization 

Paradise near and far someday will appear 
 

A lotus flower is waiting 

For inevitable lofty birth 

Compassionate wisdom, no more bickering 

                                                      Serene and forever happy, mind is free. 
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Ảo Vọng 
 

Sống trong ảo vọng thế mà say 

Biển khổ trầm luân, chẳng nào hay 

Đất rộng trời cao cũng thế thôi 

Vừng mây bóng nguyệt cứ vờn bay 

 

Bao kiếp miệt mài trôi lăn mãi 

Mê mờ chấp ngã, cảnh trầm luân 

Thành trụ hoại diệt, vô thường đến 

Thấu hiểu luân hồi, tự thấm nhuần 

 

Nghiệp chướng mênh mông bởi lỗi lầm 

Khéo tu tránh khỏi, cảnh triền miên 

Tâm không vẳng lặng, từng giây phút 

Tự tại an vui chuyển biến liền 

 

Mộng ước giờ đây khéo tỏ bày 

Sầu vương nhẹ cánh, chuyển như bay 

Tịnh tâm tu tập chứng thành tựu 

Cực Lạc gần xa sẽ có ngày 

 

Hoa sen ngự sẵn, đón liền ngay 

Thượng phẩm hạ sanh tùy duyên khởi 

Trí tuệ từ bi khỏi luận bàn 

An nhiên thường lạc tâm thanh thới.         
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Forever Still 

 
Wondrous sun rays in the still afternoon 

Shadow in the yard, mind silent 

Rhythmically white clouds are floating 

Water waves surging, mind unmoved 

 

Reality is not beyond illusion 

Virtue, stillness, insight bring supreme mind 

Restraining the senses comes wisdom 

Mind opened and transformed, how marvelous 

 

Clouds drift to the end of the sky 

Pulsing sunshine in the quiet scene 

The vast universe is of one nature 

Magical is the soft sun light 

 

Insight brings forth mindfulness 

Equanimity is the true virtue 

Right mindfulness pervades stillness 

                                                   With unshakable mind is boundless peace. 
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Thường Tịnh 

 
Tịch mịch chiều hôm ánh nhiệm mầu 

Tâm tư tĩnh lặng thềm in bóng 

Lẳng lơ nhịp điệu vừng mây trắng 

Rặng nước lao xao, tâm bất động 

 

Hiện hữu không ngoài tầm ảo vọng 

Giới định tuệ sinh tâm vô lậu 

Ngự trị thiện căn thuyền bát nhã 

Tâm khai, chuyển hóa ánh nhiệm mầu 

 

Mây trời lãng đãng tận vừng sâu 

Ánh chiếu luân lưu cảnh tịch liêu 

Vũ trụ bao la đồng nhất thể 

Nhiệm mầu từng giọt nắng hiu hiu 

 

Duyên giác kết âm thành chánh niệm 

Định lực vững, mới là cơ duyên  

Niệm chân chính thấm nhuần thiền định 

Tâm bất loạn an lạc vô biên. 
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Tea Time 

 
My best friend has not yet arrived 

My joyous heart awaits longingly 

Sitting here, leisurely sipping fragrant tea 

I’m enjoying a heart-warming moment 

 

Steam rises from the boiling water 

Pouring into the pot, aroma softly blows 

Tea fragrance stirs up nostalgia 

Rinsing the tea cup, it feels wonderful 

 

Doorbell chiming, friend is here 

Smiling, handshakes, welcome in 

With warmest words we each other greet 

Everlasting is our deep friendship 

 

Tea is steeped, how sweet the first sip 

Pervasive fragrance fills the air 

Warming the heart thoroughly 

Our conversation smoothly flows 

 

The moon rising overhead 

Delighting in each other’s company at nighttime tea 

Relishing every happy moment 

Appreciation abounds with each sip. 
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                                                                      Đối Ẩm 
 

Bạn hữu giờ đây chưa thấy đến 

Tâm đồng ý hợp đang chờ mong 

Ngồi buồn nhấm chút trà hương vị 

Một chút ngân nga cảm ấm lòng 
 

Khói quyện nước sôi làn hơi bốc 

Chước vào bình, chạnh thấy vờn hơi 

Hương trà khởi đượm niềm lưu luyến 

Tách nhỏ tráng qua, cảm tuyệt vời 
 

Bạn vừa mới đến liền chào hỏi 

Sức khỏe an nhàn có vận may 

Thăm hỏi đôi lời cảm mến thương 

Ân tình nghĩa bạn thấm bền say 
 

Trà vừa điểm chén môi liền nhấm 

Hơi quyện hương trà tỏa ngây ngát 

Thấm đượm làn hơi ấm cả lòng 

Chuyện trò thoải mái từng giây lát 
 

Bóng nguyệt vừng trăng đã điểm đầu 

Trà khuya thấm giọng nghĩa chân tình 

Từng giây luyến tiếc cảnh mừng vui 

                                                        Tận hưởng chén trà, niềm cảm tính. 
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My Old School 

 
Reminiscing of my old school days 

Of beauty and charm in summer time 

Of teachers and friends of days gone by 

Losing myself in reverie of early ages 

 

School was filled with joyful play 

In groups small and large of unending fun 

Happiness and sadness, we shared them all 

Oblivious to the cares of future days 

 

Bright flamboyants adorned the streets 

Cheerfully welcoming the new school year 

Heartily we one another greeted 

Loving words poured out from our lips 

 

The time of our students’ days 

Who will remember our path? 

Of lovely diaries in curly pages 

Of happy roaming at end of day 

 

Our footsteps the old school ground trace 

Rain or shine, we treaded on 

Choking back tears of joy 

Oh the precious friendships of old school days! 
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Trường Cũ 

 
Nhớ về trường cũ ngày xưa ấy 

Một thoáng lân loan khắp nẻo hè 

Bóng vắng trường xưa thầy bạn cũ 

Bâng khuâng tưởng lại cảnh mà mê 
 

Vui đùa nghịch ngợm chẳng còn chê 

Cụm bảy cụm ba không ngớt lời 

Đủ dạng vui buồn đều tỏ rõ 

Thoáng qua tình cảm, chẳng trường đời 
 

Phượng hồng vũ điệu khắp lề đường 

Cảm mến hân hoan, đón tựu trường 

Niềm nở gặp nhau buổi ban sơ 

Chuyện trò đối mặt, chuyển tình thương 
 

Bước chân lưu niệm tuổi học trò 

Đường xưa lối cũ nào ai hay 

Nhật ký từng trang ngày xưa ấy 

Áo trắng hoàng hôn lững thững bay 
 

Dấu chân kỷ niệm trường xa vắng 

Từng bước lẻ, nhạt nhoà nắng mưa 

Cảm xúc niềm vui, thân uất nghẹn 

Nhớ về tình bạn, nghĩa trường xưa. 
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The Artist 
 

Being at ease with the open sky 

Of great treasures are good friendships 

Poetry and painting as companions in life 

His mind content with advancing years 

 

Instantly the skillful hands compose 

Absorbing himself in each movement 

From the heart flow the dexterous strokes 

On the canvas beautiful colors show 

 

Immersed in the brush each moment 

Poetry and painting pour forth 

Expressing inspiration from the heart 

A gift from the gods, embrace it 

 

Spring’s withering flowers, then the summer sun 

Followed by glum autumn and cold winter 

Thusly life cycles on 

The artist’s mind remains at peace. 
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Nghệ Sĩ 

 

      Trời cao gió mát cảnh thanh nhàn 

                                                              Nghĩa bạn ân tình cứ tới lui 

                                                              Nghệ sĩ tình đời thơ với họa 

                                                              Tuổi đời bóng xế vẫn an vui 

 

 Lão luyện từ tay diễn biến liền 

       Bút màu nguệch ngoạc, ấy mà say 

    Từ tâm chuyển nhẹ bàn tay khéo 

   Khung vải đượm màu, tỏ rõ bày 

 

        Từng phút từng giây theo bút, mực 

                                                              Tay thơ, tay cọ diễn qua vèo 

                                                              Niềm vui cảm nhận có từ đầu 

                                                              Ân đức trời cho, cứ việc theo 

 

 Xuân đến, hoa tàn, rồi nắng hạ 

               Thu buồn, đông lạnh, chuyền theo nhau 

     Cuộc đời cứ thế mà xoay chuyển 

      Thấy đủ bình tâm cảm nhạy mau. 
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Illution* 

 
I look up at the clouds passing by 

Joyfully playing with the wind, but my heart is sore 

Oh clouds! Please congregate together 

Do not disperse lest my stomach miserably churn 

Tears flow from my eyes 

And my soul aches with a thousand sorrows 

Oh wind! bring gales in all directions 

To lift and carry me far away 

Impregnate my soul in the wide space 

                       Until I free myself 

And from high above let the wind take me 

Back to my mother and ancestor’s land. 

Face to face with this incredible view 

That overwhelms my emotions 

If by chance this sight exists 

                   Then I pray to stay nowhere, but there 

The entrance leading to the rice field 

How sweet the golden rice under the sunshine looks 

How colorful and pleasant-scented it is 

How lovely the landscape immensely seems to be. 

 

 

 

*   This poem is published as the first poem in two compilations: 

“Touch of Tomorrow”, and 

“The Best Poems and Poets of 2004” 

books published by The International Library of Poetry. 

 



Hoàng Vinh                                                                                                                                Art and Poetry 

136 

 

 
 

 

 

Ảo Ảnh 

 
Nhìn lên thấy áng mây bay 

Mây thời giỡn gió, đắng cay não nề 

Mây ơi kết lại gần kề 

Đừng bay tản mác trăm bề xốn xang 

Mắt xem như đã tràn lan 

Tâm can quằn quại thở than trăm chiều 

Gió đâu thổi đến càng nhiều 

Để cho cánh nhẹ nương diều bay xa 

Tâm thời phảng phất bao la 

Lâng lâng vương vưởng thoáng qua theo về 

Trên cao mây gió bốn bề 

Bay qua hướng mẹ nhìn về tổ tiên 

Niềm mơ giấc mộng triền miên 

Cảnh nầy hiện đến tâm liền chứng ngay 

Phải chăng cảnh ấy thật đây 

Thì xin ở đó đừng bay phương nào 

                                                        Hương đồng bát ngát lối vào 

Ánh vàng lúa chín ngọt ngào luyến thương.  

Vườn quê lắm sắc lắm hương 

Cách xa trùng điệp vấn vương ngút ngàn. 
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                                                                          Unemployed 
 

Do not complain and feel desperate when unemployed 

Your heritage is getting smaller 

Are you unaware of your happiness! 

                  When you’re fired and must rest 

What’s the use of running around and feeling sorry for your self? 

You’d better cultivate your own virtues 

Money will be spent in no time 

                                                          You’ll feel happy with your enlightened heart. 

 

 
* This poem is published as the first poem in two compilations: 

“ The Colors of Life”, and    “Who’s Who in Poetry” 

books published by The International Library of Poetry. 

 

 

Thất Nghiệp 
 

  Ngẫm nghĩ làm chi lúc thất thời 

   Công danh phú quý cũng do trời 

        Phải chăng số sướng mà không biết 

  Cứ tưởng mình xui bị nghỉ ngơi 

                                                              Lặn lội bon chen thêm khổ não 

   Vun trồng công đức bớt giờ chơi 

                                                              Tiền tài mấy thuở mà tiêu hết 

  Thấy đủ bình tâm sướng cả đời. 
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 Back To Its Source 
 

One step further and bringing thousands of ideas 

I stop and say to myself 

How could anybody know mist is all over my soul? 

I’ve made missteps and am getting lost 

Hope is at birth 

The sky is high and the sea immensely misty 

My intentions are to erase the shadows 

But ephemeral illusions are all unreal 

                        I’ll have to come back to my initial reality. 

 

 

 

Về Nguồn 
 

Một bước đi ra ngàn vạn ý 

          Dừng chân lại, tự nhủ lòng mình 

     Phong sương ấp ủ nào ai thấy 

       Lỡ bước sa chân vọng nẩy sinh 
 

        Trời cao biển rộng mịt mù khơi 

             Ẩn dật từng giây chuyển bóng mờ 

     Phù du ảo mộng đều là huyễn 

                                                                 Trở về thực tại lúc ban sơ. 
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 A Dew Drop 
 

In the garden full of blooming flowers, I strolled 

Bathing in a sea of delicious perfumes 

and admired a dew drop shining on the petals of a rose 

In its short moment of bright exit tense 

Illuminating all corners of the horizon 

In serenity why did my soul seem so empty 

Lost deep in some far away jungle 

A fleeting landscape seemed to expand without any borders 

My blinking eyelids seemed to reach nowhere 

Abysses and deep ravines abounded everywhere 

And the scents reached up to the sky 

And minutes and hours came following each other 

To jointly welcome the winds clouds. 

Reality and mirages fleetingly passed before my eyes 

Were those only dreams and illusions 

Sudden winters came and caused 

The shining flashing dew drop to disintegrate 

Awake from my dreams I faced a state of nothingness. 
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Hạt Sương 
 

          Dạo bước thăm hoa trước cảnh nhà 

            Hoa thơm ngào ngạt ngát mùi hương 

         Hạt sương lắng đọng trên hoa cánh 

 Óng ả long lanh khắp cả vườn 

 

   Tĩnh lặng thân tâm như vắng vẻ 

    Mờ mờ thăm thẳm tận rừng sâu 

        Mông lung cảnh vật không bờ bến 

                                                               Chẳng biết cùng ai tỏ nỗi sầu 

 

   Vực thẳm đồi sâu cũng lắm nơi 

               Sắc hương chuyển biến khắp vùng trời 

      Theo nhau lũ lượt từng giây phút 

     Đón gió đưa mây cảnh tuyệt vời 

 

     Thực ảo loáng qua như ảo mộng 

  Gió se nhè nhẹ giữa mùa đông 

    Lập lòe bóng lộng, sương tan rã 

           Thức tỉnh bình tâm vốn tánh không. 
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Spring’s Return 

 

Flowers are blooming all over the black yard 

When springs come sweetly 

Competing in gorgeous and bright colors 

Lilies cherry flowers and crysenmums 

And submerge everything with their scents 

Only the yellow cherry flowers show its 

Brightest shades with its engaging depth 

And the singing of birds floats in 

From far away places 

And overhead the monarch butterflies are 

Crowding the sky 

But how all these beautiful things with its 

Scents are passing so fast. 

 

 

 

                                      Xuân 
 

                                      Xuân về hoa nở tận vườn sau 

                                      Óng ả đua chen đủ sắc màu 

                                      Cúc đóa tỏa hương, theo ánh nắng 

                                      Mai vàng óng ánh, cả chiều sâu 

                                      Chim reo văng vẳng từ xa lại 

                                      Bướm lượn xôn xao khắp đỉnh đầu 

                                      Nhụy tỏa hương loang từng cơn gió 

                                      Lập lòe bóng lộng thoáng qua mau. 
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Old Sampan’s Boarding Station  

On The Perfume River 
 

Water surface of the perfume river is always tranquil 

Who is the sampan waiting for 

Musical sounds of the waves are resounding in my ears 

I’m still asking is this the old boarding station 

and who’s waiting for whom I’m not sure 

The winds are blooming aimlessly through the branches 

Shadows of the trees reflected seam to flow with the water 

I’m returning and watching the old familiar scenes 

But why have my longings and feelings not yet expressed themselves 

What clouds are still passing over the sky 

I let my words be carried along with the clouds and the winds 

Tomorrow bright lights will shine all over 

And the Truong Tien bridge will set out the beauty 

of the perfume river 

Phoenix wings flowers will bloom on lined trees 

And then they still will fade away 

Poignantly I still will long for 

the river I wish forever will remember its source. 
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Hương Giang Bến Cũ 
 

Hương giang mặt nước lững lờ 

Thuyền kia lơ lửng đang chờ đợi ai 

Tiếng reo văng vẳng bên tai 

Người xưa cảnh cũ hỏi ai đợi chờ 

Gió khua cành lá vu vơ 

Bóng mờ rũ xuống dật dờ nước đưa 

Người về nhìn lại cảnh xưa 

Niềm thương nỗi nhớ vẫn chưa tỏ bày 

Trên đồi mây trắng vờn bay 

Dòng sông uyển chuyển chẳng hay chuyện đời 

Trời cao đất rộng xa vời 

Nhìn mây theo gió chuyển lời đó đây 

Mai kia ánh nắng tràn đầy 

Trường Tiền bao nhịp tỏ bày Hương Giang 

Phượng thời vươn cánh từng hàng 

Đơm hoa nở nhụy vô vàn sắc hương 

Ngậm ngùi mà cảm mến thương 

Dòng sông cứ mãi vấn vương cội nguồn. 
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                                                                                 Mirage 
 

Oh, that flower which is blooming strangely 

A sudden wind comes by and spreads its perfumes 

Our home’s gate shows no signs 

of guests coming in and out 

Stopping in my steps I ask what butterfly 

is flying around 

Or could my dream be becoming intoxicating 

Looking up at the moon in the sky 

she’s showing half her face without any complaints 

How could count 

the exact number of fallen leaves 

so that she will also knows 

All the shining stars above 

are highlighting the two of us 

perching on our shoulders 

as some discreet introduction 

to the minutest details are joining us 

In common communion 

Birds and fishes are finally congregating together 
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Ảo Tưởng 
 

Hoa kia chớm nở lạ thường 

Bỗng dưng cơn gió tỏa hương ngọt ngào 

Cổng kia chẳng thấy ra vào 

Dừng chân tự hỏi, bướm nào lượn bay 

Phải chăng cảnh mộng mà say 

Hoa thơm cỏ lạ người hay hỡi người 

Nhìn lên thấy ánh trăng trời 

Trăng nghiêng nửa mặt không lời thở than 

Ngỡ rằng phận số lang thang 

Vờn mây bóng nguyệt chẳng màng đến ai 

Trăng sao chuyển nhịp cả hai 

Cơ duyên cánh nhạn vươn vai nhập đề 

Đường tơ kẽ tóc mọi bề 

Chim bay cá lội chẳng hề lãng xao 

Ánh ngời tỏa rộng nao nao 

Mà sao cứ ngỡ như vào bóng mơ. 

Đường đời lắm nỗi vu vơ 

Thu tàn đông lạnh, vẫn ngơ ngẩn sầu. 
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 Creation 

 

Sunrise comes, radiating lights 

Illuminate through the garden the mist 

Vegetations and flowers in the garden vacillate under the winds 

And birds sing all over the branches 

With lights reflecting on surrounding scenery 

And through the half open door of the exhibition studio 

With handy colors and brushes 

His heart is moved. He starts painting immediately 

With layers of colors overlapping each other 

Through the curves and lateral lines the form of a bird 

                     Showing itself in most evident manner 

He starts to hear the birds singing 

And looking out at the real birds jumping from branches to branch 

Juxtaposing of lines, colors and birds 

The painting just begins? Is finished in an instant. 

 

Sáng Tác 

 

Bình minh vừa đã tỏa ra 

Xuyên qua sân cỏ sương sa phủ liền 

Vườn cây lá rủ lá nghiêng 

Tiếng chim reo hót liên miên trên cành 

Ánh ngời phản chiếu loanh quanh 

Cửa nhà hé mở phòng tranh tỏ bày 

Bút màu có sẵn kề tay 

Tâm vừa chuyển hướng vẽ ngay tức thì 

Nhiều màu chồng chất li bì 

Đường cong nét dọc thấy chim rõ ràng 

Tiếng reo ríu rít lan tràn 

Nhảy qua hót lại nhịp nhàng vang reo 

Nhìn ra con nhảy con leo 

Cùng nhau chuyển nét, hướng theo sắc màu  

Lướt qua điểm lại thật mau 

Bức tranh mới vẽ khắc sau hoàn thành. 
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 Back To the Old Ferry Station 
Small waves are bringing wrinkles 

To the river surface 

And the sampan is flowing along 

With the winds and the divided streams of water 

And causes the waves to sing sweetly 

To the side of the voyage 

With the passing of time 

Of a long travel I’m bringing along 

All my past sorrows as luggage 

But why my mind is fading intermingled 

With all my dreams and meditations 

Which are still transforming with time? 

How the mass shows its greenish colors 

Under the water 

When the sampan is boarding in moving water 

Each second is so important to the traveler 

And he suddenly finds that his longing 

Has started long ago 

The echoes of the past resound again 

At this place and at this particular moment 

When imminent separation will shed tears 

For the one who leaves and the one who 

Stays on the spot 

And both will feel desperate 

And in the absence of the familiar 

Sky and river they’ll disintegrate 

Into nothingness  

Ours minds are troubled by the turbulent water 

And the expanding of the moss 

And the erosion of the rock 

And the following of water 

Finally, our two sampans detach from each other 

And we feel hurt and sore facing the unchanging landscapes. 
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Bến Cũ Đò Ngang 

 

Mặt nước lăn tăn từng gợn sóng 

Lướt theo chiều gió thoáng qua vèo 

Thuyền trôi dờn dợn, thành đôi ngả 

Bọt tỏa tung tăng xập xõa xèo 
 

Rí rắc từng giây, ảo não sầu 

Viễn du ngàn dặm nghìn thương nhớ 

Mờ mờ ảo ảo trong tâm trí 

Biến chuyển theo nhau từng mộng mơ 
 

Loáng thoáng rong rêu lấp lánh mờ 

Thuyền vào cập bến nước xôn xao 

Đong đưa dõng dạc, từng giây phút 

Ngơ ngẩn sầu thương tự thuở nào 
 

Vọng lại âm vang từ bến đợi 

Người đi kẻ ở lệ tuôn rơi 

Giờ đây vắng bóng trời non nước 

Gió cuốn mây loang khắp cung trời 
 

Gợn nước lao xao sóng phủ mờ 

Đá mòn rêu mọc nước vào ra 

Tiếng reo rảo rạt thuyền đôi chiếc 

Cảnh đó, giờ đây dạ xót xa. 
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Rain over Strange Land 
 

The somber sky with passing dark clouds 

Warning of the coming of rain 

Swallows are flying and singing merrily 

All over layers of changing clouds. 

Lightly caressing my sensitive skin 

The cold air makes me shiver a bit 

Rain starts to fall through falling golden leaves 

Either intermittent or dense 

Oh, why all those melodious tunes 

Are enhancing my prolonged sadness and sorrows? 

But my aspirations are transforming 

Into illusions 

And nothingness is always changing into new forms 

Life for times has flown toward eternity 

Along turbulent winds and flying clouds 

I’m facing perspectives of future desolations 

In this strange land and forever 

Still long for my native land. 
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Mưa Rơi Xứ Lạ 
 

Trời cao ảm đạm gió mây bay 

Báo hiệu cơn mưa sắp nhỏ ngay 

Én lượn xôn xao reo ríu rít 

Âm u chuyển lộng khắp tầng mây 

 

Loáng qua khe khẽ nhẹ làn da 

Ướm lạnh lâng lâng cảm tái tê 

Chiếc lá vàng bay mưa chợt đến 

Hạt thì rong ruổi hạt lê thê 

 

Âm giai từng điệu khá ê chề 

Trầm bổng du dương khắc khoải sầu 

Vọng tưởng luân lưu chừng ảo mộng 

Hư vô biến dạng chẳng ngừng đâu 

 

Dòng đời trôi mãi tự bao giờ 

Gió cuốn mưa bay dạ véo von 

Viễn ảnh sầu thương nơi hải ngoại 

Hướng về nguồn cội với non sông. 
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 Lightly Moved 
 

Autumn is here and I remember 

The time of separation 

Clouds are flying over the hills 

In exile and so far away 

From my distant motherland 

Such as an emit I keep living 

And floating over countless 

Sufferings and sorrows 

Tears are overflowing in my eyes 

Clip into the night 

I am resigned to my fate 

Through the clinging leaves of autumn. 

 

 

 

Ngậm Ngùi 
 

        Thu về chạnh nhớ cảnh chia phôi 

             Mây trắng lang thang khắp đỉnh đồi 

   Viễn xứ bao năm còn cách trở 

   Quê nhà ngàn dặm vẫn xa xôi 

       Mỏi mòn ẩn dật thân chìm đắm 

      Ngơ ngẩn sầu đau phận nổi trôi 

                                                                Dằn vặt thâu canh mi ướt lệ 

     Tàn thu lá rụng cũng đành thôi! 
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                                                                                                 Fleeting 
The two shadows are fusing into one 

One harmonious communion 

And flowing along light winds 

Appearing before us with highlighted 

Magnificence 

And with some sensual denotations 

And harmonious curves 

And bright color 

Dancing with the butterflies 

Along the marvelous music 

Furthermore along sacred rituals 

Bringing pride and honor to the land of Viet. 

 

 

Thướt Tha 
 

Hai thân kết lại thành hình 

Nên duyên đẹp mặt tỏ tình thướt tha 

Thuận theo chiều gió thoáng qua 

Tung bay phất phới nguy nga tuyệt vời 

Phô trương vài nét lả lơi 

Đường cong uốn lượn đầy vơi đủ màu 

Chập chùng như bướm theo nhau 

Chuyển theo nhịp điệu trước sau dịu dàng 

Lễ nghi quý trọng cao sang 

Thơm danh nước Việt lại càng vẻ vang. 
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My Home  

 

The earth has come into being 

For centuries and on which 

I’ve lived since my birth 

The landmark of Donche is so picturesque 

With a river in front and the sea 

At it sides 

With high hill full of green vegetations 

And steep slopes looming above pagoda and Temple 

Sweet perfumes fill the four seasons 

And paddy fields undulating under the sun 

Watching the bird’s flight forward the horizon 

I welcome with joy and exhilaration 

All the tresh winds 

Along the very land trail to Tuy mountain 

How the peaks are so high and imposing 

With steep and rocky slopes but finally 

I could reach its peak and from that dominating 

Place admiring all surrounding landscapes 

Far beyond is the fascinating Ham Rong 

The blue sea exiling rising salty waves 

With Cua Hien standing between 

With communicating waters the sea 

In time of turmoil and stormy weather 

All the sampans had to sail deep into 

The calm water to seek refuge 

At the opening outlet of the river 

White waves would submerge its flow 

And at the coming and going of tides 

All access routes will be dimmed 

And such was and still is my home village 

Which I prefer to all seas and continents. 
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Nhà Tôi   
 

                                                              Căn nhà nho nhỏ mà hay 

 Kiến trúc phác họa tự tay làm liền 

 Trên tường lót gạch kẻ viền  

Dưới thời đá chẻ ngả nghiêng xen vào  

Cản ngăn làng nước phủ bao  

Tìm đường len lỏi rì rào phía trong  

Trước hiên có một bình phong  

Bốn loại giống khác nở bông tứ thời  

Kế bên hồ cá nước rơi  

Tầng trên điêu khắc đôi lời nói lên  

Nước phun hiển lộ cảnh tiên  

Thuyền buồm dang cánh lênh đênh biển mòi  

Nhìn sâu khía cạnh kia hoài  

Tưởng như phản lực đáp ngoài biển khơi  

Nước tung rải rác khắp nơi  

Trên cao phủ xuống rã rời như mưa  

Ngoài viền những cánh hường thưa  

Lại thêm hàng liễu đu đưa reo mừng 

Từ trên bước xuống lưng chừng  

Bôn-xa chào đón tưng bừng lao xao  

Đường đi chính giữa thì thào  

Hai bên sân cỏ thay vào loại hoa 

 Đến khi hé nở tràn ra  

Cả vùng đỏ thắm phủ xa đều hòa  

Khiến cho lữ khách viếng qua  

Dừng chân đứng lại ngắm hoa vui cười  

Nước phun dịu mát lòng người  

Thân tâm tĩnh lặng đôi lời mến thương  

Hai bên ranh giới tỏ tường  

Bờ ngâu thẳng tắp, chẳng vương chút nào  

Hoa xanh lẫn tím dàn chào  

Chen nhau đua sắc phủ vào lối xe  

Chung quanh cây trái lập lòe  

Hoa đào hoa mận sum suê nở bừng  

Vườn sau bụi trúc cây tùng  

Vươn lên choáng cả một vùng trời xanh  

Gần bên lại có phòng tranh  

Gặp vui chấm phá đôi canh hưởng nhàn 

 Bạn bè vui đến luận bàn  

Cùng nhau hí hả rộn ràng vui chơi.  
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Hometown 
 

The earth has come into being 

For centuries and on which 

I’ve lived since my birth 

The landmark of Donche is so picturesque 

With a river in front and the sea 

At it sides 

With high hill full of green vegetations 

And steep slopes looming above pagoda and Temple 

Sweet perfumes fill the four seasons 

And paddy fields undulating under the sun 

Watching the bird’s flight forward the horizon 

I welcome with joy and exhilaration 

All the tresh winds 

Along the very land trail to Tuy mountain 

How the peaks are so high and imposing? 

With steep and rocky slopes but finally 

I could reach its peak and from that dominating 

Place admiring all surrounding landscapes 

Far beyond is the fascinating Ham Rong 

The blue sea exiling rising salty waves 

With Cua Hien standing between 

With communicating waters, the sea 

In time of turmoil and stormy weather 

All the sampans had to sail deep into 

The calm water to seek refuge 

At the opening outlet of the river 

White waves would submerge its flow 

And at the coming and going of tides 

All access routes will be dimmed 

And such was and still is my home village 

Which I prefer to all seas and continents. 
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Quê Hương 

 
Đất kia đã có từ lâu 

Mà tôi ở đó từ đầu sơ sinh 

Địa danh Đơn Chế thật xinh 

Trước sông sau biển bến Đình kế bên 

Vườn xanh lá thắm vươn lên 

Đồi cao dốc thẳm, ở trên Đình, Chùa 

Hương thơm dịu ngọt bốn mùa 

Lúa vàng óng ả nô đùa leo reo 

Chim bay thẳng cánh vui theo 

Trời cao gió mát từng lèo thích ghê 

Đường về núi Túy dài thê 

Núi cao hùng vĩ nhiều bề thênh thang 

Đường lên dốc đá nhiều tầng 

Lên trên đỉnh tóp nhìn ngang cánh đồng 

Bên kia vĩ đại Hàm Rồng 

Biển xanh nước thẳm mặn nồng dâng lên 

Cửa Hiền ngăn cách đôi bên 

Nước qua hòa lại dập dềnh xôn xao 

Đến khi biển động sóng gào 

Thuyền bè cập bến đưa vào sông trong 

Nhìn ra trắng xóa cả dòng 

Hàm Rồng chuyển động phun bồng cát rơi 

Đến khi cửa lại đầy, vơi 

Cầu đưa bao nhịp các nơi trở về 

Cảnh ấy mới thật là quê 

Năm châu bốn biển cũng mê thích liền. 
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COLORS AND SCENTS 

 

The green vegetations with its sawing in unison leaves 

The caressing lights are shining through 

Light colors are also shining with the winds 

Scents are spreading wildly everywhere 

Competing in shades and showing off delicately 

Wonderfully flying all over the place 

Murmurs of the grass striving to join in 

Evening mist timidly starts to cover nature. 

 

 

 

                                           Sắc Hương 
 

                                      Vườn xanh lá thắm nhịp hòa vang 

                                      Nắng chiếu xuyên qua ánh dịu dàng 

                                      Sắc nhẹ long lanh theo gió thoảng 

                                      Hương thời phảng phất lộng thênh thang 

                                      Rung rinh óng ả như khoe sắc 

                                      Uyển chuyển lay bay quá nhẹ nhàng 

                                      Cỏ nọ thì thầm song muốn đến 

                                      Sương trời phủ xuống cũng ngỡ ngàng. 
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IN EXILE 

 

For along long time I’m waiting and looking up at the sky 

Why am I still living in exile in this strange land 

In a flash clouds are passing through 

and the snow continuously whitens 

the golden fallen leaves 

Even still plays wonderfully the guitar 

but the music falls on deaf ears 

Raising a glass of liquor to no friends 

Autumn seems to freeze itself and time still goes on 

The moon fades away and the water empties itself along. 

 

 

                                    Viễn Xứ 
 

                                   Bao lâu ước mộng ngóng nhìn trời 

                                   Cứ mãi dừng chân ở xứ người 

                                   Khoảnh khắc mây bay qua chớp nhoáng 

                                   Liên miên tuyết đổ phủ đầy nơi 

                                   Đàn hay văng vẳng, theo mây gió 

                                   Rượu quý lung linh, chẳng thấy vơi 

                                   Đông lạnh Thu buồn luân chuyển mãi 

                                   Trăng mờ nước cạn bạn hiền ơi! 
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Evening at the Sea 
 

Evening clouds mightily flow 

My mind traveling far and wide 

Foams-covered waves fill the vast blue sea 

Just like sentiments fill my mind 

Reminiscing about my homeland 

Of friendships I forever cherish 

In mid sky little birds flap their wings 

Flying happily toward their mother 

People go about merrily 

Along the continuously thrashing waves 

The sun gently falls 

Spreading warmth to all, except none 

Happily we carry on 

Until night comes, when we tenderly part 

Although the night sea is sparse 

But still I linger on 

Late night lights twinkle everywhere 

The cool breeze caresses me. 

 

                                                                                                  Translation by  Duy Lam 

                                                                                               and  Hoàng Lăng 
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Biển Chiều 
 

Mây bay dõng dạc về chiều 

Bâng khuâng tưởng nhớ muôn điều chơi vơi 

Biển xanh sóng vỗ bọt ngời 

Niềm thương nỗi nhớ muôn lời vấn vương 

Tưởng về xứ sở quê hương 

Ân tình nghĩa bạn nhớ thương ngập ngừng 

Chim bay én lượn lưng chừng 

Bay về hướng mẹ vui mừng biết bao 

Người qua kẻ lại xôn xao 

Sóng kia cứ vỗ dạt dào liên miên 

Ánh chiều rũ xuống dịu hiền 

Lân loang khắp cả, chẳng riêng vùng nào 

Mừng vui cứ việc ra vào 

Đến khi sẫm tối ngọt ngào đón đưa. 

Biển đêm dù có lưa thưa 

Nhưng người ở lại vẫn chưa chịu về 

Đèn khuya ẩn hiện bốn bề 

Gió lùa mát nhẹ chẳng hề lãng xao. 
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                                                         Mống Cầu 

 
Ô hay! Mống cầu đẹp lạ nhỉ! 

Cơ duyên chuyển biến chẳng chờ lâu 

Lung linh ẩn hiện muôn màu sắc 

Lũ lượt theo nhau điểm sắc màu 

 

Rong ruổi từng hạt theo gió cuốn 

Lập lòe bong bóng nở đầy vơi 

Lân loan đối ảnh tận chiều sâu 

Loáng thoáng mờ xa ẩn tuyệt vời 

 

Lắng đọng tâm tư theo hiện hữu 

Từng giây thắm đượm, ánh chiều tà 

bóng ngời sâu thẳm tận đâu đâu 

Cảm nhận đầy vơi thấm đậm đà 

 

Buồn vui tự tánh mờ xa vắng 

Bóng loáng lung linh thoáng như bay 

Ẩn hiện đèn khuya khéo tỏ bày 

Tâm tư vẳng lặng cảnh đẹp thay! 
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Thoải Mái 

 
Quê nghèo Giậu nứa phên đan 

Mành tre gió lộng lại càng thảnh thơi 
Tâm không vướng bận với trời 

Hè về sáng rực tuyệt vời lố loang 
Vọng như cánh cửa mở toang 

Tay cầm bút pháp hân hoan thảo liền 
Nào đâu ánh nắng ngả nghiêng 

Cửa nhà ấm áp mái hiên nực cười 
Ai vui cứ việc vào chơi 

Trà chung một chén tỏ lời vấn vương 
Tâm đồng ý hợp tỏ tường 

Bừng vui tâm đắc nhún nhường cho nhau 

Thời gian chuyển biến qua mau 
Ân tình nghĩa bạn trước sau nhịp nhàng. 
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Tỉnh Ngộ 

 

Ảo não sầu thương, bởi vọng tưởng, 

Đường trần nghiệt ngã lắm đoạn trường 

Bao phen giông tố cuốn đi vèo 

Vướng đọng vờn mây lắm nhiễu nhương 
 

Phủ kín âm u khắp cõi trần 

Luân lưu trĩu nặng mấy nào hay 

Thay ngôi đổi dạng trên đà tiến 

Bao kiếp miệt mài cứ ngủ say 
 

An bày số phận diễn theo nhau 

Thấu hiểu bừng tâm cảm nhận liền 

Bóng xế lu mờ vắng tịch luôn 

Tỏ ngộ vừng trăng ánh diệu hiền 
 

Tâm không vướng đọng cảnh lao xao 

Tự tại an vui chẳng âu sầu 

Huệ nhản lân loan sáng toả ngời 

Từ bi hiển lộ ánh nhiệm mầu. 
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      Nẻo Về 
 

Dạo bước lang thang khắp nẻo về 

Đường xa vắng nhịp ánh thùy dương 

Vờn xanh vướng đọng bên thềm cũ 

Một mảnh chiều tà cứ vấn vương 

 

Bóng xế lâm loe tỏa ánh ngời 

          Lân loan lũ lượt trên đà tiến 

Dịu dàng ẩn dụ cảnh gần xa 

Ảo ảo mờ mờ theo nhịp biến 

 

Khe khẽ từng giây tỏa bóng mờ 

Vương theo chiều gió lửng lơ bay 

Dập dìu ẩn hiện ngày xưa ấy 

Nhí nhảnh đùa vui chẳng ai hay 

Bướm lượn lao xao khắp cánh đào                                

   Mừng vui ríu rít cảnh thanh nhàn 

Tưởng về nguồn cội thấy mà thương 

Giấc mộng niềm mơ chẳng ngỡ ngàng. 
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                                                                             Hoa Xuân 

 
Hoa xuân nở rộ muôn màu sắc 

Nắng ấm lung linh thắm đượm mau 

Dạo cảnh thăm hoa mừng xuân mới 

Vườn xuân lắm sắc quyện theo nhau 
 

Niềm vui nhí nhảnh từng giây phút 

Cảm nhận muôn điều khó lẳng lơ 

Tung cánh lay bay, cảm vấn vương 

Lập lòe ánh nắng thoáng lơ mơ 
 

Cả vùng lắng dịu cảnh thanh nhàn 

Khoe sắc đơm hoa đủ mọi bề 

Lấp lánh từng cơn theo nhịp điệu 

Rung rinh uốn lượn thấy mà mê 
 

Ong bướm mượt mà theo gió thoảng 

Phấn hương tỏa rộng khắp vùng trời 

An nhiên tự tại hưởng vui say 

Rũ cánh lay bay cảnh tuyệt vời 
 

Xuân nầy thắm đượm cả vùng xa 

Mặc khách tao nhân đều viếng đến 

Thăm hỏi vườn hoa khéo tỏ bày 

Tiềm năng rực rỡ khó mà quên. 
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Tha Phương 

 
Cứ mãi dừng chân ở xứ người 

Niềm đau nỗi nhớ vẫn sầu thương 

Dù cho cách biệt muôn ngàn dặm 

Nghĩa nặng ân tình cứ vấn vương. 
 

Viễn xứ bao năm còn cách biệt 

Nỗi buồn sâu thẳm cảnh đìu hiu 

Nhớ về Cố, Quận từng giây phút 

Lặng lẽ trầm tư, bóng xế chiều 
 

Mặc khách tao nhân nơi xứ lạ 

Ân tình nợ nước vẫn sầu vương 

Tóc màu đã điểm, thời gian biến 

Đông lạnh thu buồn chuyển biến thường 
 

Nghĩa bạn ân tình cảm mến thương 

Năm châu bốn biển, tạm dừng chân 

Xây thành đắp lũy nơi con cháu 

Người Việt lừng danh tỏ rõ ràng 
 

Mai kia ánh sáng rạng huy hoàng 

Quảng đại ung dung khắp đó đây 

 Nhẹ nhõm từ tâm mà chuyển biến 

  Mừng vui thanh thản cảnh sum vầy. 
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Mỹ Miều 

 
 

Thu về gió quyện mây bay 

Ánh hồng chuyển nhẹ mới hay cảnh chiều 

Nhìn đâu cũng thấy mỹ miều 

Mênh mông sắc tím muôn điều mến thương 

Hoa nào mà chẳng vấn vương 

Nụ xinh lá thắm tỏa hương ngọt ngào 

Bến kia nước xõa rì rào 

Dòng sông cứ mãi lao xao bọt xèo 

Thuyền nan một chiếc leo cheo 

Ai về xứ ấy mải mê theo liền 

Mái chèo khoa nhịp liên miên 

Tưởng như tiên cảnh hiện xuyên cõi trần 

Loáng qua bóng nước tỏ dần 

Tâm thời chuyển động chẳng cần đắn đo 

Ngợi khen chiếc áo xám tro 

Điểm xanh hoa trắng nhỏ to mơ màng 

Dáng đi uyển chuyển dịu dàng 

Khoan dung thư thái nhẹ nhàng dễ thương 

Xuôi dòng thác đổ nhiễu nhương 

Hướng về bóng dáng tỏ tường ước mơ 

Dù cho cách trở xa mờ 

Vấn vương từng dặm, ngẩn ngơ ánh chiều. 
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Ung Dung 

 
 

Mây trời lãng đãng bốn phương 

Dừng chân thấu hiểu vấn vương cõi trần 

Đam mê lặn hụp muôn lần 

U minh che lấp từng phần chẳng hay 

Đời người như giấc ngủ say 

Tỉnh cơn mê loạn, đến nay am tường 

Bừng ra Phật Pháp dẫn đường 

Dụng tâm học hỏi phân lường trước sau 

Trần gian nặng nghiệp đớn đau 

Đời đời kiếp kiếp luống sâu đoạn trường 

Nhờ ơn Đức Phật chỉ đường 

Ăn chay niệm Phật, cho thường, thời gian 

Bỏ quên những chuyện lang thang 

Quy về một chỗ, tịnh, an, thực hành 

Chuyển qua ác nghiệp, làm lành 

Thành tâm tu học cho rành pháp môn 

Đêm ngày phải luyện phải ôn 

Đến khi tỏ ngộ ồn tồn khiêm cung 

Đường về cực lạc ung dung 

Sen Hồng rộ nở chập chùng khắp nơi 

Đón về cảnh giới thảnh thơi 

Từ bi hỷ xả trọn đời an vui. 
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Nghiệt Ngã 
 

Dòng đời trôi giạt khắp năm châu 

Cảnh biệt ly đành phải cách ngăn 

Trĩu nặng u buồn trời u ám 

Đêm nhìn mây bạc luống sao băng 

 

Tìm về phương hướng trời Nam Bắc 

Một mảnh hồn quê tình dân dã 

Mù mịt biển khơi thấm não nề 

Tình nhà nợ nước chưa đền trả 

 

Cõi lòng trĩu nặng thời chinh chiến 

Lắm kẻ ra đi đành số phận 

Gánh chịu ôm lòng, cùng trăng gió 

Nhìn đời phiêu bạt chẳng phân vân. 

 

Cờ vàng nguyên vẹn ba miền 

Nghĩa bạn ân tình thấu hiểu chăng 

Ngàn dặm nước non tình dân tộc 

Nhìn vào thực tế cảm băn khăn 

 

Cảnh đời ngang trái thấy mà thương 

Phận số cam đành khỏi thở than 

Nợ nước tình đời rồi phải trả 

Nghiệp oan gánh chịu chẳng than van 

 

Nước nhà khởi sự cảnh an nhàn 

Toàn dân mừng vui ngày phấn khởi 

Bình minh ló dạng buổi ban mai 

Hân hoan lãnh hội khắp vùng trời. 
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Thềm Đồi 
  

Sáng ra sương rủ mịt mù 

Đồi cao lơ lửng âm u suốt ngày 

Tách trà đang quyện khói bay 

Loáng qua khung cửa mà say cảnh trời 

Nhà cao đất rộng tuyệt vời 

Nhìn đâu cũng thấy cuộc đời mến thương 

Đường ngang nẻo dọc khó lường 

Xe qua kẻ lại chẳng vương vấn gì 

Nhịp nhàng theo hướng mà đi 

Đỉnh cao nhìn xuống, thầm thì ngợi khen 

Lầu cao lầu thấp trỗi lên 

Cây xanh vương vưởng loáng trên cả vùng 

Lập lòe óng ánh lẫy lừng 

Bóng ngời phản chiếu ngập ngừng đó đây 

Về đêm ánh sáng tràn đầy 

Tưởng như sao rụng, chẳng hay bầu trời 

Tâm như vẳng lặng thảnh thơi 

Chuyển theo làn gió vui chơi tuyệt vời. 
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Cung Đàn 

 
Nhạc nào xao xuyến cả vừng mây 

Yểu điệu du dương khắc khỏi sầu 

Vọng tưởng lu mờ bóng tịch liêu 

Nhịp nhàng âm hưởng tận đâu đâu! 
 

Trăng huyền lơ lửng, gác lưng đối 

Bóng xế vờn mây ánh diệu mờ 

Lạc bước rừng khuya sương với gió 

Lững lờ vương vưởng cảnh ngây ngơ 
 

Từng giây thấm đượm âm vang vọng 

Rơi lạc cung đàn cứ vấn vương 

Ảo não sầu thương khéo tỏ bày 

Ân tình nghĩa bạn, vạn niềm thương. 
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Vừng Mây Trắng 

 
Nhìn mây cứ ngỡ tuyết đầy vơi 

Giọt nắng xuyên qua ánh tỏa ngời 

Óng ả mừng vui khoe sắc trắng 

Dập dìu ẩn hiện giữa lưng trời 
 

Ngàn hoa đua nở cánh lững bay 

Vẻ đẹp vờn mây chẳng ai hay 

Tạo hóa vui buồn luân chuyển mãi 

Bao la vũ trụ cảm vui ngay 
 

Long lanh biến dạng chuyển lờ mờ 

Ảm đạm lay bay ấm sắc màu 

Gió lạnh loáng qua thắm đượm mau 

Hạt rơi từng hạt tiếp theo nhau 
 

Tràng hoa lốp bốp tỏa bày rơi 

Nhí nhảnh tung tăng đùa giỡn chơi 

Rí rách từng giây, suối chảy dài 

Vườn xanh lá thắm cỏ xanh tươi. 
 

Đua nhau chuyển biến lúc trời trong 

Tỏa rộng vòng cung khắp đó đây 

Dõng dạc từng cơn theo ánh nắng 

Nhẹ nhàng lướt gió cảnh tràn đầy. 
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  Đượm Tình Quê Hương 

 
Mừng vui khắp cả năm châu 

Tân xuân hội ngộ ở đâu cũng về 

Dù cho cách trở muôn bề 

Quê cha đất tổ chẳng hề lãng xao 

Nóng lòng chờ đợi nôn nao 

Mong ngày gặp mặt thân chào mến thương 

Hôm nay có hội Đồng Hương 

Ân tình nghĩa bạn vấn vuơng xóm làng. 

Bao lâu xa cách ngỡ ngàng 

Gặp nhau hải ngoại vô vàn nhớ nhung 

Giờ đây tay bắt mặt mừng 

Đón xuân mừng Tết tưng bừng vui ghê 

Tiệc vào thấm đượm mà mê 

Mừng vui ly rượu tràn trề nâng cao 

Rượu nồng sưởi ấm ngọt ngào 

Ân tình nghĩa bạn tay chào lời ra 

Chẳng ai biết được gần xa 

Bây giờ họp mặt mới là biết nhau. 
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Thiện Duyên 

 

Duyên trần lắm nỗi, vận lao đao 

Bao kiếp long đong cứ miệt mài 

Lặn hụp bôn chen theo tiếng vọng 

Tham sân si cứ việc theo hoài 
 

Nghiệp chướng sâu dày luân chuyển mãi 

U minh che lấp, cứ triền miên 

Trầm luân tiếp diễn chẳng ngừng đâu 

Phận số an bày bởi nghiệp duyên 
 

Thấu hiểu dừng chân cảm nhận ngay 

Cơ duyên Phật Pháp quá nhiệm mầu 

Tu tâm dưỡng tánh chân thành tựu 

Dứt sạch nợ trần chuyển hóa mau 
 

Hành thiền nhập định tâm thanh tịnh 

Trí huệ thành đạt chứng tỏ bày 

Tín nguyện lòng thành cơ duyên đến 

Nhiệm mầu đạo quả ứng liền ngay. 
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Bóng Xế Chiều 
 

Ánh chiều rũ nhẹ mờ xa thẳm 

Lãng đãng u buồn cảnh tịch liêu 

Bóng xế lơ thơ còn vướng đọng 

Hoàng hôn lũ lượt ánh liu riu 

 

Từng giây trĩu nặng thoáng qua vèo 

Lờ mờ vũ điệu cứ tỷ teo 

Vương vưởng theo nhau chuyển bóng mờ 

Dịu dàng biến nhịp tỏ bày theo 

 

Đèn khuya dờn dợn vờn sương sa 

Tỏa rộng tràn lan chóa sáng ngời 

Ẩn hiện muôn màu sắc thắm tươi 

 Ngỡ rằng gió lộng ánh sao rơi 

 

Tìm vui xứ lạ cảnh an nhàn 

Vẳng lặng trầm tư khéo tỏ bày 

Thao thức lân loan tự thấm nhuần 

Dòng đời phiêu bạt chẳng nào hay. 
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                                                          Tuyết Rơi 

 
                                Đông về tuyết phủ cả vùng sâu 

                                Trắng cả mây trời lẫn thế nhân 

                                Hoa tuyết đượm tình theo sương gió 

                                Liễu xanh trĩu nặng tận cành thân 

                                Lững lờ gió cuốn, hạt rơi rớt 

                                Nẻo vắng đường trơn lạnh bến trần 

                                Quê cũ sầu vương chạnh nhớ thương 

                                Ánh ngời rộ nở khắp vườn sân. 
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Gởi Gió Ngàn Mây 
 

Đã bao lâu! mây giăng sầu ảm đạm 

Tà dương vương vấn, dưới áng mây bay 

Ngọn nước triều dâng, sóng cứ tỏa tràn 

Dòng đời phiêu bạt, tâm thời xốn xang. 

Sao ta cứ mãi dừng chân xứ người? 

Hỏi đến mây, mây vẫn cứ lờ trôi 

Hỏi gió, thông reo vi vút lưng đồi 

Ta hỏi với trăng, mây vờn bóng nguyệt 

Thế thôi ta đành cam phận số trời 

Dừng chân tự hỏi ân tình xa xôi!  
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Xuân Tha Phương 
 

Hồng đào rộ nở, cảnh vườn sau 

Khoe sắc đơm hương, ánh đượm màu 

Óng ả đua chen từng giọt nắng 

Dập dìu bóng lộng chuyển theo nhau. 
 

Chồi xanh nụ búp trổi lê thê 

Đón gió đưa xuân, cánh vỗ về 

Lấp lánh từng cơn theo gió thoảng 

Lập lòe ẩn dụ đủ mọi bề. 
 

Lung linh chuyển cánh nhụy ửng bày 

Hương phấn, quyện loang thể hiện bay 

Ong bướm lân la vũ nhịp đều 

An nhiên tự tại hưởng vui say. 
 

Mừng vui xứ lạ, nhớ quê hương 

Khoe sắc muôn màu cứ vấn vương 

Lữ khách quê nhà xa cách biệt 

Ân tình nợ nước vẫn sầu thương. 
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Thấm Nhuần 

 

Rạng đông ánh hồng ửng 

Bừng tâm rộ nở liền 

Thiên thu ngàn muôn thuở 

Bóng xế vượt triền miên 

 

Rủ bỏ trần gian thế 

Nghiệt ngả đa đoan quá 

Trần ai hoài trăn trở 

Thấm nhuận cảnh gần xa 

 

Thấu đáo tâm tư chuyển 

Chẳng vương cõi lụy phiền 

Bềnh bồng theo trăng gió 

Luống đọng thấu vô biên 

 

Bụi vắng chiều phai nhạt 

Lắng trong tự rỏ bày 

Ung dung quảng đại có 

Rực sáng rạng liền thay. 
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                                        THE SAMPAN OF LEISURE 

 

           Water is running 

                        The sampan is moving along 

                                                               I stand 

                  Washing my face 

                               Cleaned by the wind  

                                                          Great pleasure 

                     The Clouds are flying 

                                  The trees seem to run away 

                                                Time is Disappearing 

                                                                          Pleasure! 

- 

 

Du Thuyền 
 

                                                        Nước chảy 

                                                            Thuyền trôi 

                                                                   Tôi đứng 

                                                                 Rửa mặc  

                                                                               Gió lau 

                                                                                        Khói chí tử 

                                                                Mây bay  

                                                                            Cây chạy 

                                                                                   Thời gian biến 

                                                                                                 Ha… ha…!!! 
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Đề Đốc Hồ V. Kỳ Thoại đón tiếp 

Trung Tướng Hoàng X. Lãm đến  

cắt băng phòng tranh Hoàng Vinh  

tại Đà Nẵng 1972.     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đô Đốc Trần V Chơn TLHQ cắt băng phòng tranh Hoàng Vinh.     

Trong ngày đại lễ Hải Quân tại Sài Gòn 1973. 

 

                                             Ông Bà Giám Đốc Hội Việt Mỹ cắt băng        

                             phòng tranh Hoàng Vinh tại Hội Việt Mỹ, Sài Gòn 1973. 

 

 

 

 

               
                  Hoàng Vinh triển lãm tranh   tại Continental, Sài Gòn 1973.                                   
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                                            Trung Tướng Trần Văn Trung 

                                đến thưởng lãm tranh Hoàng Vinh tại    

                          Thư Viện Sài Gòn trong giải Danh Dự do 

                          Tổng Thống VNCH sáng lập năm 1973. 

      Tâm không vướng bận  

  chén trà an vui   Hoàng Vinh  
 

 

 

 

 

     Studio:  Hoàng Vinh tại Mỹ 1975 

                    và đã triển lãm tranh tại  

                              Pacific Palisades,      

                 California vào năm 1975. 
 

 
 

 

 

               

              

 

 

           Đài Truyền Hình -TV. 

                   phỏng vấn  

          Thi, Họa sĩ Hoàng Vinh, 

             Trưởng ban tổ chức 

                  Trong buổi 

    Đại Hội Thi Ca Quốc Tế kỳ X 

                   tại thành  phố  

      Westminster California 2016. 
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Hoàng Vinh triển lãm tại Thư Viện Santa 

Monica,California 1982. 

 
 
      Cựu Tướng Hải Quân  
     và bác sĩ ở Beverly Hill  

       Giáo Sư, Nhà Văn, 

     cắt băng phòng tranh                   

     Hoàng Vinh tại gallery  

  Việt Báo, Westminster, CA 2007.                                  

                                                    

                      Hội Thơ Quốc Tế kỳ VI 

      Hoàng Vinh đang nhận Tưởng Lục 

                       của Tiểu Bang trao tặng 

                    tại thành phố Westminster 

                                    California 2008. 

 

  

 

                                  

 

   

 

 

   Đại Hội Thi Ca Quốc Tế kỳ X 

Hoàng Vinh Trưởng Ban Tổ Chức 

        đang nhận Tưởng Lục của  

     Thượng Nghị Viện trao tặng 

        tại thành phố Westminster       

                California 2016.                      
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                          Họa sĩ Hoàng Vinh 

                                      Triển Lãm Tranh                   

                                         tại Viet Hereald 

                           Westminster, CA   2011.  

                                  

 

 

 

 

  
      Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, 

 TS Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, và quý cơ quan  

cắt băng Phòng Triển Lãm Hoàng Vinh                     

 

 
                                                                 

                                                                                 

                 Thượng Nghị Sĩ  

                 Lou Correa trao 

                 Certificate  

                 of Recognition                              

                       To   Hoàng Vinh  

California 2011. 
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                                                  HT. Thích Tâm Châu 

Đức Đạt Lai Lạt Ma Đang ban                                          TT/GHPG/VN/TTG 

                    Pháp Nhủ tại Chùa Điều Ngự CA                                           & Họa sĩ Hoàng Vinh 

           Họa sĩ Hoàng Vinh ban Nghi Lễ & tiếp tân                                      

 

 

 HT. Thích Viên Lý                                                                                                                                             

Chủ Tịch 

TĐGHPGVN                                                    

Viện chủ chùa 

Điều Ngự & Họa sĩ 

Hoàng Vinh  

 

 
 

                        Lạt Ma Tulku Neten Rinpoche vị Lạt Ma                       

                       hóa sanh đời thứ 9 của Tu Viện Jungpa Tây 

Tạng & Họa sĩ Hoàng Vinh, tại Đài VBS                                                                                                                              

Huntington Beach, California 2014 & Họa sĩ Hoàng Vinh 

 

 

 

H. T. Thích Chơn Trí  

Viện chủ cùa Pháp Vân &  

 Họa sĩ Hoàng Vinh. 

 

 

 

    TT. Thích Huyền Châu Viện chủ 

              Bồ Đề Phật Quốc &  

               Họa sĩ Hoàng Vinh. 
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                 Mr. Alan F. Harvard  &                                                                 Bác Sĩ Sterling Mutz & 

                   Họa Sĩ Hoàng Vinh                                                                       Họa sĩ Hoàng Vinh,  

                                                                                                      Đại Tá chỉ huy trưởng bệnh viện VN. 1960. 

 

                               
                 Vinh Danh các Quân Chủng                                   Member of Congress Alan Lowenthal 

                  QLVNCH & Đồng Minh.                                                   & Hoa si Hoang Vinh     
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           Nhạc Sĩ Tiến Sĩ 

       Lê Mộng Nguyên  
       &Họa sĩ Hoàng Vinh tại tư gia  
       Lê Mộng Nguyên PARIS 2009 

            NS LMN tác giả 

       Trăng Mờ Bên Bờ Suối 

 

  

                         .        Giáo sư Tiến Sĩ Khoa Học Gia 

                     .                     Nguyễn Xuân Vinh  &  

                                             .                       Thi, Họa sĩ Hoàng Vinh                                                                                       
 

 

             Đài Truyền Hình VHN-TV.  phỏng vấn  Họa sĩ Hoàng Vinh , 

                   Sáng lập Hội Đồng Hương Vinh Lộc Thừa Tiên Huế. 

 

                                                        Chiểu Văn Học Nghệ Thuật Hội Họa & Thơ Văn  

                                                                     tại Tư Gia Hoàng Vinh 

E-Mail   artisthoangvinh@hotmail.com  

      www.artisthoangvinh.org        TeL: (310) 804-6461. 

mailto:artisthoangvinh@hotmail.com
http://www.artisthoangvinh.org/

