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GÁNH MẮM NGƯỜI 

 

Chuyến tầu Yên Bái về hôm đó cũng như mọi hôm, chật ních. Đầu toa, mấy lồng gà mùi 

hôi sặc sụa. Cuối toa, mấy con heo hổn hển trên đám bẩn dơ. Trong toa, mùi mồ hôi, mùi 

nước mắm trong những thùng không rửa kỹ pha lẫn với mùi thuốc lá của mấy bà đứng tuổi 

ngồi gần những đám quết trầu, hay mùi thuốc lào của mấy ông lái heo, bô bô cười, nói. 

Bỗng một người lớn tiếng: 

“Quái, các ông các bà có ngửi thấy mùi gì thối khắm ở đây không?" 

Một bà nhà quê vẻ mặt láu lỉnh, quay ngang quay ngửa làm ra bộ đánh hơi. Mấy bà 

ngừng hút thuốc lá, chờ đợi.  Các ông lái heo cũng ngừng nói; riêng một người đàn bà ở cuối 

toa co ro ngồi bó gối, mặt gục xuống hình như đã ngủ say. 

“Chắc mùi nước mắm chứ gì?" 

“Không phải, mùi nước mắm sao lại khắm gớm thế; chắc có thùng mắm tôm." 

“Không, thối ở cái kia kìa." 

Một ông quyền khố xanh làm ra vẻ hiểu biết vừa nói, vừa trỏ vào cái buồng nhỏ ở giữa 

toa, cửa khép không chặt. 

Vài người khạc nhổ, mấy người nữa thò mặt ra ngoài cửa sổ. Có người khó tính hơn 

đứng dậy, ra ngoài đầu toa đứng. Nhưng phần đông lại hút thuốc lá, hút thuốc lào, hay 

chuyện trò huyên thuyên như ban nẫy. 

Ga Hương Canh. Tầu dừng lại giây lát. Một người Pháp, hai người Nam, nhân viên sở 

Thương Chánh, lên tầu tìm bắt thuốc phiện lậu. Họ cầm cái thuôn sắt xiên vào những kiện 

hàng:  họ bắt mở những va-li ra để khám xét, họ lật ngửa những thùng nước mắm vô tình 

người ta để úp. Họ nắn lưng, nắn đùi, họ nhìn chằm chặp vào mặt từng người hành khách 

để làm cho những người này luống cuống. Cả tầu nhốn nháo, duy chỉ có người đàn bà ở góc 

toa vẫn gục đầu lặng im không nhúc nhích. 

Một người lính đoan lấy chân đạp một đôi thùng sắt tây đậy kín bằng hai cái mẹt nứa 

buộc thùng chằng chịt: 

“Cái này của ai đây, mở xem mau!" 
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Người đàn bà giật mình ngẩng đầu lên, mặt nhợt nhạt, nói không ra hơi: 

“Bẩm ... quan ... của con ạ." 

“Đứng dậy, mở ra xem." 

“Bẩm quan lớn, thùng mắm cá đấy ạ. Quan tha cho con, đừng mở." 

Bốp!  Một cái tát của người đội Đoan nổi cáu. 

Người đàn bà mặt tái mét như một xác chết, đứng dậy, run lên cầm cập, tần ngần cởi 

đầu giây buộc. 

Càng thêm nghi ngờ, người lính Đoan móc túi lấy con dao con, đưa một nhát cắt đứt 

dây, rồi lấy tay hất mạnh cái nắp đậy, bác thọc tay vào đám mạt cưa phủ ở trên, lôi lên một 

vật nhưng bác lại vội vàng buông tay xuống ngay, mặt tái xanh. 

Hai người cùng bọn đứng cạnh cũng biến sắc: đó là một cái đầu lâu đã xanh tím, da 

nhũn nát, giữa đám dòi bò lổn nhổn lẫn mạt cưa. Người đàn bà lúc nãy bây giờ chỉ còn là cái 

xác nằm xoài trên sàn tầu, ôm lấy đôi thùng òa lên mà khóc. 

Theo lệnh người Pháp, bác lính Đoan miễn cưỡng lấy cái thuôn xâu rồi giơ lên một cái 

tay người và một mảnh chân người thịt tím bầm. 

Cả tầu nhao nhao lên. Hai ba bà ngất đi. Mấy người can đảm xúm quanh nghển cổ nhìn, 

lắc đầu le lưỡi. 

Người đàn bà kia bị người ta lôi dậy, chỉ còn biết chắp tay lạy lia lịa: 

“Con cắn rơm cắn cỏ lạy các quan. Con khổ lắm." 

“Nhưng xác kia là xác ai?" 

“Bẩm ... xác chồng con." 

“Chồng mày!  À quân giết chồng. Nhưng sao mày lại đang tay giết chồng mày ...?" 

“Con không giết. Con thương chồng con." 

Rồi mụ ngất đi. 

Toa tầu bấy giờ vắng ngắt, hành khách đã tháo sang những toa khác, chỉ còn để lại 

những hàng hoá cồng kềnh. 
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Cũng có nhiều người ở toa khác tò mò muốn đến tận nơi xem, nhưng hai người lính 

Đoan đứng hai đầu toa, cấm không cho ai qua lại nữa. 

Cả tầu bấy giờ ai cũng xôn xao bàn tán về chuyện người đàn bà đã lớn gan giết chồng 

mang xác chồng làm mắm để ăn. 

Người trẻ tuổi thì cho đó là một án mạng vì ghen tuông. Người đứng tuổi thì bảo là vì thù 

hằn. Các cụ già biết suy nghĩ hơn thì cho rằng người khốn nạn đó đã thành điên dại. 

Khi tầu đến Phúc Yên, vì được điện tín ở Hương Canh đánh về, nên ga đã có ông cẩm 

cùng cảnh-sát và lính khố-xanh đứng đón để điệu, hay nói đúng hơn là để khiêng, người đàn 

bà khốn nạn và tang vật về bóp. 

 

Tòa án Phúc Yên hôm ấy xử phiên bất thường. Họ xô vào xem mặt người đàn bà đã ăn 

thịt chồng. 

Phòng tòa án ồn ào. Người ta bàn tán; mỗi người giải thích cách hành động của người bị 

cáo một cách khác nhau; nhưng phần nhiều họ không ngờ rằng tên sát nhân lại là một người 

đàn bà hiền lành như thế kia, từ lúc bị bắt đến bấy giờ chỉ ôm mặt khóc hoài, không chịu nói 

năng ăn uống gì cả. 

 

Quan tòa đã tới. Trong tòa bấy giờ im lặng, đầy vẻ trang nghiêm. 

Quan Chánh-án hôm nay không có cặp mắt nghiêm khắc như mọi phiên: ngài nhìn bị 

cáo một cách hiền từ và thương hại. 

Tội nhân khai tên tuổi xong, ngài cất tiếng hỏi: 

“Thị bị cáo đã ám sát, rồi hủy hoại thi hài chồng. Duyên do thế nào phải nói thực, rồi tòa 

sẽ lượng xử cho." 

Thị Tuấn vừa nói vừa khóc: 

“Bẩm cụ lớn, chồng con và con là người vùng xuôi, mang nhau lên Yên Bái làm đường 

từ tháng ba. Chẳng may chồng con không quen nước độc, bị ốm rồi chết. Con không muốn 

chôn cất ở chốn ma thiêng, đất khách, vì con sợ hồn vía chẳng biết đường về, rồi thành ra 

ma đói ma khát ở nơi ngã đường xó núi. Con định mang xác chồng về để chôn vùi ở nơi quê 

cha đất tổ, nhưng con nghèo, đường thì xa, không làm thế nào được, đành phải chặt xác ra 
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làm từng mảnh gánh về cho tiện. Con cắn rơm cắn cỏ lạy cụ lớn tha cho con về. Chồng con 

mồ yên mả đẹp rồi con xin đem đầu lên chịu tội cửa cụ lớn. Đến nỗi nước này, con không 

còn mong sống làm gì nữa. 

Nói đến đấy, hết sức, hết can đảm, Thị Tuấn ngồi sệp xuống đất, ôm mặt nghẹn ngào. 

Thương hại như một làn gió lạnh làm rùng mình tất cả những người trong phòng xử. 

Mấy thiếu nữ cảm-động ứa nước mắt. 

Trong gian phòng im phăng phắc, người ta chỉ nghe thấy những tiếng sụt sùi, ông 

Chánh-án hơi run run, tuyên án: 

“Theo Hình luật điều ... những người nào hủy hoại thi thể một người đã mất thì phải phạt 

tù từ ba tháng đến sáu tháng, nhưng vì có trường hợp giảm khinh, tòa phạt Thị Tuấn một 

tháng tù và cho hưởng án treo. Còn tội mang xác người qua các địa hạt mà không xin phép, 

tòa miễn nghị cho bị can. Bị can có mười ngày để chống án lên tòa trên..." 

Người đàn bà kia không để cho ông hết lời, chị ngơ-ngác hỏi: 

“Tôi ở tù ra, các quan có trả chồng tôi cho tôi không?" 

Viên lục sự phải giảng cho thị biết là thị không phải ở tù và thị có thể về quê ngay lúc ấy. 

Còn thi thể chồng thì người ta đã chôn cất tử tế từ hôm trước rồi. 

Nhưng thị nhất định không hiểu cứ một mực thê thảm hỏi hoài: 

“Chồng tôi đâu?  Chồng tôi đâu?" 

Ông chánh án gọi người đội khố-xanh lại gần bảo nhỏ. Người đội sai dắt Thị Tuấn ra 

khỏi phòng rồi bảo rằng: 

“Quan lớn cho phép chị ra thăm mộ chồng rồi phải về quê ngay. Đây ngài cho tiền lộ phí, 

tiền còn thừa chị mang về cúng lễ cho chồng." 

Lúc bấy giờ người trong tòa cũng theo ra hết. Kẻ một hào, người năm xu, người ta đưa 

tiền cho Thị Tuấn với những lời an ủi ân cần. 

Thấy mình còn có người thương xót, thị cố sức đứng dậy cảm ơn những người có lòng 

trắc-ẩn, rồi theo người lính ra viếng mộ chồng. 
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Tối hôm ấy dưới bóng trăng mờ, những người đi chợ xa về tưởng như thấy trong nghĩa 

địa bên đường một người đàn bà chít khăn ngang, phủ phục trên một nấm mồ mới đắp. 

Và sáng hôm sau, lúc trời vừa gà gáy sáng, có người thấy từ trong nghĩa địa đi ra, một 

người đàn bà gánh đôi thùng sắt tây, rảo bước trên con đường về Hà-Nội. 

 

 

Trần Văn Tuyên 
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THE CONTAINERS OF HUMAN PRESERVES 

(Gánh Mắm Người) 

 

The train ride from Yên Bái that day was as crammed as usual. From the coops of poultry 

in the front-end of the wagon emanated unbearable odors. At the opposite end, pigs were 

panting and wallowing in mud and dirt. In the center, smells of sweat, odors of fish-sauce in 

dirty tin containers; scents of betel nuts being chewed by some middle-aged women, merged 

with cigarettes and tobacco smokes coming from a group of loud-voiced merchants of pigs. 

Suddenly, a voice asked: 

“Does anybody smell something awfully rotten around here?” 

A female peasant with an impish look, pretended to sniff around left and right. Some 

cigarette smokers stopped puffing and waited. Merchants of pigs also halted their loud 

conversations. Only one woman at a corner of the wagon, with her face buried against her 

knees, remained motionless as if in a deep sleep. 

“Smells like fish-sauce!” 

“Not really; it smells so rotten, more like some preserves of shrimp.” 

“No, the rotten smell comes from over there,” said a militia guard to show off his 

knowledge, as he pointed to the ajar door of a small compartment in the middle of the wagon. 

Some folks spit out; others craned their necks outside the windows; still others moved to 

the front of the wagon. The majority remained in place, resuming their conversations, their 

smoking or their chewing. 

At Hương Canh station the train made a stop for a few minutes.  

A Frenchman and two Vietnamese, staff of Customs Agency, boarded the train to search 

for illegal opium trafficking. They used pointed metal rods to poke inside crates of 

merchandise. They ordered passengers to open up their suitcases; they turned over tin 

containers of fish-sauce. They did body-search on all passengers while staring at these 

people’s faces to detect revealing signs of guilt and fright. The entire wagon was in big 

commotion except for the woman who squatted in the corner with her head against her 

knees. She remained motionless. 
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A customs agent kicked one of the tin containers covered with a lid made of bamboo 

lattices, tightly bound by strings: 

“Who’s the owner of this container?  Open it quick!” 

The woman startled; she lifted up her head; her face was ashen. She barely had a voice: 

“Sir…  It’s mine.” 

“Get up; open it.” 

“Sir, it’s fish preserves. Please Sir, don’t make me open it.” 

Smack!  The angry customs agent struck her face. 

The woman turned green and looked like a corpse. All shaken, she stood up and started 

to untie the strings. 

Taken by suspicion, the agent took out a small knife from his pocket, slashed at the 

strings and snapped open the bamboo lid. He dipped one hand inside the sawdust-covered 

container and pulled out an object at the sight of which he instantly dropped down. His face 

turned white like a sheet.  

The faces of the other two agents standing near by also turned pallid: that object was a 

purplish-color human skull teemed with maggots. Its skin had already decayed.  

The woman flopped on the floor, hanging on to the tin containers, crying and wailing. 

By the order of the French agent, the Vietnamese agent grudgingly took the metal pick 

and pulled out from the container a human hand and foot - both purple in color. 

The entire wagon was mayhem. Three women fainted. Bolder men craned their necks to 

take a look, then shook their head or pulled their tongue out as a sign of fright. 

The woman on the floor was pulled upright. With the palms of her hands in praying 

position, she bowed left and right, repeating breathlessly: 

“Sirs, I beg of you…. I beg of you… I am miserable… I am suffering…” 

“Whose body parts are those?” 

“Sirs, my husband’s.” 

“Your husband’s!  Murderer, why did you kill your husband?” 
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“I did not kill my husband. I loved my husband.” 

Then she lost consciousness. 

The wagon was now empty. Passengers had escaped to other cars, leaving behind bags, 

luggage and crates of merchandises in a big shamble. 

Curiosity-seekers from other wagons wanted to take a look at the scene; however, they 

were stopped by the customs agents who stood guard at the entrances. 

The entire train ride was now filled with gossip about the woman who had killed her 

husband and had made preserves of his body for food. 

Younger people speculated it might have been a murder of passion. Older ones believed 

it might have been for revenge. Elderly folks, wiser and more sympathetic, thought it was 

caused by a mental sickness. 

By the time the train arrived at the Phúc Yên station, police and gendarme officers had 

already received a telegram informing them of the crime. They were waiting there to arrest 

the criminal and take charge of the evidence. 

 

The Phúc Yên court house was holding a special session. People came in throngs to 

watch the trial of the female who had allegedly eaten her husband’s flesh. 

The court room was a big tumult. Everybody speculated: each had his or her own theory. 

But no one could have believed how mild-mannered a woman the alleged killer was, and that 

since her arrest, she did nothing else but crying.  She refused to eat and remained mum. 

The judge entered. A solemn silence enwrapped the court-room. 

Today, somehow, the judge seemed to have lost the stern expression he always wore on 

his face. He looked at the accused with sympathy and compassion. 

After the accused had stated her name, age, and other personal information, he started: 

“You are charged with the crime of having murdered your husband and destroyed his 

remains. You are required to tell the truth, nothing but the truth, so that the court could 

determine an appropriate verdict.” 

The accused – Thị Tuấn – spoke between sobs: 



 

9/10 

“Your honor, my husband and I are natives of the lower delta region. In March this year, 

we obtained jobs working on road construction up North near Yên Bái. Not long after, my 

husband fell ill with jungle diseases and died. I did not want to bury my husband far away 

from home, in an area unfamiliar to him, because I was afraid his soul would get lost and 

turned into a famish and errant ghost in those eerie mountains and jungles. So I decided to 

take his body home for burial in our own ancestral village. But we are poor, and I have no 

means to pay for proper transferring his corpse home. The only way was to cut him up into 

pieces for easy transportation. I am begging you to let me take him home and bury him first, 

after that I will come back here to serve any sentence. As it is now, I really don’t want to live 

any longer.” 

At this point, the woman squatted down on the floor, exhausted and sobbing. 

Compassion was like a gale of chilly wind blowing through the courtroom, shivering the 

audience.  

The women couldn’t hold their tears. 

In the large room shrouded in silence, one could hear a sporadic whimpering among the 

spectators. The judge, his voice quivering, declared: 

“In compliance with our penal code article number …, any person who illegally destroyed 

a dead body would be jailed from three to six months. But there are extenuating 

circumstances where exceptions can be applied as this case of Thị-Tuấn. The court hereby 

declares her guilty and sentences her to one month of jail - suspended. As to the crime of 

transporting a dead body across province lines without permit, the court acquits her. The 

accused has ten days to appeal….” 

Before the judge had finished his sentence, the woman haggardly asked: 

“After I serve my jail time, will you return my husband to me?” 

The court clerk had to explain that she did not have to serve time, and that she was free 

to leave for home, that very moment if she wanted. As to her husband’s body, it had already 

been properly buried a few days earlier. 

But she did not want to listen, instead she kept insisting: 

“Where’s my husband?  Where’s my husband?” 
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The judge beckoned the court bailiff over and whispered something to him. The bailiff 

took Thị-Tuấn outside the courtroom and told her: 

“His honor the judge allows you to visit your husband’s grave; then you will have to go 

home right away. Here’s a stipend for your journey and some more to hold a praying mass for 

his soul at the temple.” 

The attendees started to leave the court room. Each expressed his or her warm 

sympathies or condolences to Thị-Tuấn and chipped in a little donation here and there to help 

her get home safely.  

Deeply touched by people’s compassion, she thanked everyone, then followed the bailiff 

to the cemetery where her husband had been buried. 

 

That night, under a faint moonlight, late travelers seemed to have seen the shadow of a 

woman in mourning garb, prostrating in front of a new grave in the cemetery. 

At the crack of dawn the next morning, a woman was seen exiting the cemetery with two 

tin containers, hurrying in the direction of Hanoi City. 

 

 

(Translated from "Gánh Mắm Người", Chapter 9 of “Người Khách Lạ,“ a collection of 

short stories by the author Trần Văn Tuyên, published in 1967, Saigon, Vietnam) 

 


