
COÛ THÔM 

 
 CHUÛ NHIEÄM 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

PHOÙ CHUÛ NHIEÄM NOÄI VUÏ   

PHAN KHAÂM 

PHOÙ CHUÛ NHIEÄM NGOAÏI VUÏ 

PHAN ANH DUÕNG 

ÑOÀNG CHUÛ BUÙT 

TRAÀN BÍCH SAN  
NGOÂ TAÈNG GIAO 
PHAÏM VAÊN TUAÁN 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

TOÅNG THÖ KYÙ 

ÑOÃ TRAØNG MYÕ HAÏNH 

WEBSITE 

PHAN ANH DUÕNG  
NGUYEÃN VAÊN BAÙ 

THUÛY SENSER 
www.cothommagazine.com 

TRÌNH BAØY 

DZUNG SENSER 

TOØA SOAÏN 

11623 CHAPEL CROSS WAY 
RESTON, VA 20194, USA 

TEL. (571) 926-8962 
FAX: (571) 926-8962 

Email:  dsenser@yahoo.com 

THAÙNG 9, NAÊM 2011 

BAN BIEÂN TAÄP 

HOÀ TRÖÔØNG AN. YÙ ANH.  VIEÄT BAÈNG.  
HAÛI BAÈNG H.D.B.  ÑOÃ BÌNH. 

NGUYEÃN NGOÏC BÍCH. ÑINH CÖÔØNG.  
HOAØNG DUNG. PHAN ANH DUÕNG.  

VUÕ HOÁI. VUÕ THAÙI HOØA. VI KHUEÂ. 
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG. HUY LAÕM. 
PHAN KHAÂM. NGUYEÃN LAÂN. VUÕ NAM.  
PHAÏM TROÏNG LEÄ. NGUYEÃN PHUÙ LONG. 
PHAÏM THÒ NHUNG. ÑAÊNG NGUYEÂN.  

ÑOÃ PHUÙ. KIM VUÕ. TRAÀN BÍCH SAN. 
NGUYEÃN SÔN.  DIEÄU TAÀN.  

MYÕ PHÖÔÙC NGUYEÃN THANH.  
NGUYEÃN VAÊN THAØNH. PHONG THU. 
TIEÅU THU. HOÀNG THUÛY. LEÂ THÖÔNG.   

TRÖÔNG ANH THUÏY.  BUØI THANH TIEÂN. 
THANH TRANG. PHAÏM VAÊN TUAÁN.  

 
ÑAÏI DIEÄN 

TRAÀN BÍCH SAN: New Orleans, LA 
VUÕ MAÏNH PHAÙT:  San Jose, CA 
HAÛI BAÈNG HDB:  Chandler, AZ 

VAÊN T. KIEÀU ANH:  Minneapolis, MN 
VÖÔNG AÙNH HAÈNG: W. Seneca, NY 
LAM ÑIEÀN NGUYEÃN THÖÛ:  Charlotte, NC. 

VUÕ LANG:  Anaheim, CA. 
TIEÅU THU: Queùbec, Canada 

VUÕ NAM:  Germany 
NGUYEÃN MAÂY THU: France 

 

SỐ 56 3 



MUÏC LUÏC 

Trang 
VAÊN 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG:     6 
 Taâm Thö Muøa Thu 
HAÛI BAÈNG HDB & BAÏCH CUÙC NTN  8 
 Moái AÂn Tình Cuûa Nguyeãn Gia Thieàu 
ÑAØO ÑÖÙC CHÖÔNG:  Böôùc Nhaåy Voït  16 
 Trong Neàn Vaên Hoïc Coå Vieät Nam 
PHAÏM THÒ NHUNG: Tieáng Ñaøn Thuyù Kieàu 28 
NGUYEÃN VAÊN NHIEÄM:  Quan Nieäm Veà  36 
 Thôøi Gian Qua Tuïc Ngöõ  Ca Dao 
PHAÏM VAÊN TUAÁN:  Miguel de Cervantes 45 
NGUYEÃN QUYÙ ÑAÏI:  Meøo Trong Khoa Hoïc... 53 
HOÀ TRÖÔØNG AN:  Tröông Anh Thuî vôùi  60 
 truyeän daøi “Chuyeån Muøa” 
ÑOÃ BÌNH:  Möa Ñôøi Keõm Gai    69 
TOÂN NÖÕ MAËC GIAO:  Noãi Loøng Ngöôøi Ñi  71 
VUÕ NAM:  Nôi Choán Muø Söông    77 
NGUYEÃN THUYØ:  Tröôøng Phaùi Laõng Maïn... 86 
MYÕ PHÖÔÙC NGUYEÃN THANH:  Haø Noäi  92 
 Buoåi Ñaàu Thôøi Phaùp Thuoäc 
NGUYEÃN  MAÂY THU:  Coâng vieân Caùc Thi Só 103 
ÑAÊNG NGUYEÂN:  Xöù Troài, Queâ Höông Toâi 109 
NGUYEÃN LAÂN:  Xin Cho Toâi Ñöôïc Soáng  113 
NGUYEÃN QUOÁC KHAÛI:  Nhöõng Tieáng Bom 118 
  Noå Giöõa Thôøi Bình 
VAÊN QUANG:  Ngheä Só Öu Tuù Buoàn Hay Vui? 126 
THANH TRANG:  Veà Baøi Haùt    132 
  “Ngaøy Möa Treân Phoá” 
YÛ NGUYEÂN:  Anh Toâi      133 
PHAN VAÊN BÌNH:  Tieáng Vieät Hay   144 
DUY AN ÑOÂNG:  Tình Yeâu Chaân Thaät  147 
PHAÏM TROÏNG LEÄ:  YÙ Nghóa Töï Do Trong   159 
 Ñoaïn Tröôøng Taân Thanh 
ÑOÃ PHUÙ:  Ñöôøng Naøo Leân Thieân Thai   164 
NGUYEÃN BAÙ HAÄU:  Ñaïo Trôøi Cuûa  168 

 Nguyeãn Du Trong  Truyeän Kieàu  
NGUYEÃN NGOÏC BÍCH:  Ñoïc Saøi goøn   172 
 Möa Vaãn Rôi cuûa Phong Thu 
COÛ THÔM:  Töôøng thuaät buoåi ra maét saùch   176 
 Saøi Goøn Möa Vaãn Rôi cuûa Phong Thu 
PHAN ANH DUÕNG, THAÙI ÑAÉC NHAÕ  186 
ÑAØM XUAÂN LINH, LEÂ VAÊN KHOA 
 Kyû Nieäm Moät Naêm Buoåi Hoaø Nhaïc 
 Ca Ngôïi Töï Do – Ode to Freedom 
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG:  Khi Gia Ñình 193 
 Toâi Sum Hoïp 

 

THÔ 
NGUYEÃN KINH BAÉC:  Löu Vong Haønh 15 
HAØ THÖÔÏNG NHAÂN:  Qua Lam Sôn  27 
HOÀ COÂNG TAÂM:  Bình Ngoâ    27 
HAÏ THAÙI TRAÀN QUOÁC PHIEÄT:   27 
UYEÂN PHÖÔNG MINH NGUYEÄT:    44 
 Ñeâm Nay Beân Em 
BUØI THANH TIEÂN: Suoái Toùc Em, Cuoái Thu 44 
NGOÂ TAÈNG GIAO:  Böùc Töôøng    51 
JULY GORMAN KING:  The Wall   52 
ÑOÃ BÌNH:  Möa Nguoàn     70 
CHUÙC ANH: Thu Nhôù      91 
THANH THANH:  Nostalgic Autumn  91 
DÖ THÒ DIEÃM BUOÀN:  Nhôù Meï   99 
THIEÂN ÑÖÙC:  Ru Em Khaép Neûo Quan Haø 99 
RABINDRANATH TAGORE: Lotus  102 
TAÂM MINH NGOÂ TAÈNG GIAO:  Hoa Sen 102 
HOÀ COÂNG TAÂM: Ñaïi Vieät Phuïc Höng  127  
NGUYEÃN PHUÙ LONG:  Khi Rôøi Beänh Vieän 141 
LYÙ HIEÅU:  Gaùi Hoang      141 
VUÕ LANG:  Chuyeän Ñôøi     141 
PHAN KHAÂM:  Vaãn Laø Muøa Thu   141 
HOAØNG SONG LIEÂM:  Luaân Hoài   149 
LAM ÑIEÀN NGUYEÃN THÖÛ:  Giaác Thu  154 
XUAÂN BÍCH:  Beân Naøy Beân Kia   154 
 
 

                                                                                                                 COÛ THÔM 4 



  NHAÏC 
Chieàu Nhaïc VUÕ ÑÖÙC NGHIEÂM   35 VUÕ ÑÖÙC NGHIEÂM:  Sao Ñeâm Lung Linh 34 
Buoåi Ra Maét Saùch Unforgettable Kindness 59 HUY LAÕM:  Em Laø Muøa Thu                 100 
cuûa Cung Thò Lan vaø Dieäm Traân Kratzke THANH TRANG:  Ngaøy Möa Treân Phoá 130 
Phoøng Maïch BS NGUYEÃN QUOÁC QUAÂN 76 UYEÂN PHÖÔNG MINH NGUYEÄT &        142 
Phoøng Maïch BAÙC SÓ VOÕ ÑAÏM    125 TAÏ BÌNH:  Töø Daïo Em Ñi 
PHAN THANH BÌNH:  Ñôøi Ta,     146  
 Naêng Löïc Lôøi Noùi TRANH HOÏA NHIEÁP AÛNH 
 SOVEREIGN REALTY, INC.    158 TRÖÔNG HOÀNG SÔN:  Autumn Soul     01 
Thi Taäp Taâm Linh cuûa TÖÔØNG LÖU:  171 NGUYEÃN SÔN:  Naéng Thu (bìa sau)  208 
NGUYEÄT SAN ÑÆNH SOÙNG    199 NGUYEÃN QUOÁC KHAÛI:  Farmland  208 
HARVEST MOON RESTAURANT   202 Blue Ridge Mountain Foothill (bìa sau) 
DANH SAÙCH MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN  203  
PHIEÁU MUA BAÙO      204   HÌNH AÛNH SINH HOAÏT 
 Hoïp Maët Taïi Toaø Soaïn Coû Thôm 6/26/11  155 

PHAÂN ÖU Buoåi Giôùi Thieäu Saùch, 7/30/11    179   
Cuï OÂng Dominico  PHAÏM XUAÂN NHAÂN  200  Saøi Goøn Möa Vaãn Rôi 
Cuï Baø NGUYEÃN VAÊN ÑÖÙC     200  
Tieán Só  CHÖÛ TAM ANH     201 GIÔÙI THIEÄU 
 BS NGUYEÃN THÒ KIM DUNG   33 

-------------------------------------------- 

Taâm Thö Muøa Thu 
 

oät ñeà taøi laøm baän loøng ngöôøi Vieät quoác 
noäi cuõng nhö quoác ngoaïi töø vaøi naêm nay 

laø vieäc nhaø caàm quyeàn Việt Nam cho Trung 
coäng thueâ daøi haïn nhieàu vuøng ñaát roäng lôùn  ñeå 
thieát laäp nhöõng cô sôû vó ñaïi vaø tröôøng kyø.  
Trung coäng ñaõ ñem xuoáng ñaát Vieät haøng ngaøn 
daân thaày thôï ñeå  xaây thaønh ñaép luyõ nhö theá giôùi 
rieâng cuûa hoï.  Söï baän loøng cuûa chuùng ta caøng 
trôû neân soâi suïc vì nhieàu ngö thuyeànVieät Nam bò 
haûi quaân, haûi taëc Trung coäng taán coâng, baét giöõ 
vaø saùt haïi gaàn quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng 
Sa. Trung coäng ngang nhieân  tuyeân boá haûi phaän 
cuûa hoï chaïy daøi xuoáng taän quaàn ñaûo Nam 

Döông, Phi Luaät Taân.   Nhieàu cuoäc bieåu tình 
cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi vaø quoác noäi noåi daäy, 
choáng ñoái söï vieäc naøy.  Ñaõ töôûng söï xaâm laêng 
cuûa quaân Taøu chæ coù trong lòch söû.  Nhöng caùi 
nöôùc Taøu coäng vaãn hoáng haùch, luoân luoân aùp 
ñaûo queâ höông nhoû beù cuûa chuùng ta.   

M 

 Ngöôøi Vieät töø haûi ngoaïi ñeán quoác noäi 
keâu goïi nhau baøi tröø saûn phaåm cuûa keû thuø 
Trung coäng, khoâng ñi du lòch Trung coäng, 
khoâng duøng bieån ngöõ, chöõ Taøu trong nhaø 
haøng hay tieäm thöïc phaåm neáu khoâng phaûi laø 
ngöôøi Hoa, khoâng duøng thieäp chuùc Teát vôùi 
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chöõ Taøu, hình aûnh Taøu, khoâng duøng chöõ Haùn 
neáu chuùng ta coù chöõ Vieät thay theá.   
 Nhöng choáng ñoái theá naøo thì cöù choáng 
ñoái, Nhaø Nöôùc Vieät coäng cöù kyù giao keøo 
nhöôïng ñaát, cho thueâ ñaát vaø baùn ñaát cho Taøu 
coäng, cuùi ñaàu, quî luïy ñaøn anh khoång loà 
phöông baéc.  Trong khi ñoù  vô veùt tieàn cuûa 
vaøo tuùi rieâng maëc cho daân tình ngu doát, 
ngheøo khoå, thì chuùng ta laøm ñöôïc gì ñaây?    
Daân nhöôïc tieåu laïi ñaønh phaûi döïa vaøo ngöôøi 
anh em Hoa Kyø thoâi! 
 Cuõng trong tinh thaàn traân troïng chöõ Vieät 
giaûn dò, trong saùng, baùo cuûa chuùng toâi ñaõ 
khoâng duøng teân Phöông Thaûo (ñöôïc ví cho 
nhöõng baøi vaên, baøi thô hay) vaø ñaõ duøng teân 
Coû Thôm.  Chuùng toâi cuõng khoâng laáy teân 
Caûo Thôm (chöõ Haùn laø phöông caûo coù nghiaõ 
luùa thôm vaø ñöôïc ví cho nhöõng aùng vaên thô 
tuyeät taùc).  Quyù vò haún cuõng nhaän thaáy caùi 
teân Coû Thôm vöøa thanh tao vöøaø nhuõn nhaën 
nhö ngöôøi Coû Thôm, khoâng töï nhaän nhöõng 
danh xöng to lôùn maø khoâng thöïc hieän ñöôïc.    
  Gaàn ñaây treân Internet , OÂng Ñaëng Baûo 
neâu yù kieán “Moät Haøn Laâm Vieän cho Chöõ 
Vieät vaø Ngoân Ngöõ Vieät raát caàn thieát”.  OÂng 
keâu goïi caùc vò thöùc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc 
neân thaønh laäp: 
 - Moät uyû Ban ôû haûi ngoaïi, muïc ñích baûo 
toàn vaø phaùt huy ngoân ngöõ Vieät, duøng tieâu 
chuaån vaø saùch giaùo khoa cuûa boä Giaùo Duïc 
Vieät Nam Coäng Hoaø laøm neàn taûng.  
 Chuùng toâi cuõng thaáy teân Nhaø vaên Haûi 
Baèng Hoaøng Daân Bình cuûa Coû Thôm kyù teân 
ñoàng yù.   Nguyeãn Thò Ngoïc Dung cuõng raát 
hoan ngheânh yù kieán coù moät tieâu chuaån veà 
caùch vieát chöõ Vieät nhö ngöôøi Phaùp, Anh, Myõ 
saün coù.  Khi ñaõ coù moät quy luaät, caùc nhaø vaên, 

nhaø thô seõ khoâng duøng chöõ hoa, chöõ thöôøng 
tuyø höùng, tuyø thích; khoâng duøng daáu chaám, 
daáu phaåy, gaïch ngang, gaïch noái baát cöù ôû chöõ 
naøo; sau moät daáu chaám, hay hai daáu chaám, 
sau daáu phaûy, daáu hoûi, daáu chaám than neân 
coù maáy “spaces” hay khoâng coù “space” naøo 
v.v...  Vaø, neân vieát “uí” hay “uyù” sau chöõ 
“q”?  Ngay trong taäp baùo Coû Thôm, ngöôøi 
ñoïc cuõng nhaän thaáy caùch vieát “töï do” cuûa 
nhieàu taùc giaû.  Theo thieån yù cuûa toâi, ngöôøi 
Vieät ñaõ duøng vaàn a, b, c... cuûa Taây Phöông, 
chuùng ta neân theo quy luaät vieát chöõ cuûa Taây 
Phöông laø hôïp lyù vaø thöùc thôøi nhaát. 
 Baây giôø chuùng ta noùi ñeán sinh hoaït vaên 
chöông trong coäng ñoàng muøa heø noùng böùc 
vöøa qua.   Nhaø vaên Phong Thu ñaõ cho ra maét 
taäp truyeän ngaén song ngöõ ñaëc saéc:  The Rain 
Still Falls in Saigon – Saøi Goøn Möa Vaãn Rôi, 
taïi Hoäi Tröôøng James Lee, Falls Church, 
Virginia.  Giaùo sö Nguyeãn Ngoïc Bích laø dieãn 
giaû chính giôùi thieäu Saøi Goøn Möa Vaãn Rôi raát 
trung thöïc vaø haøo höùng.  Ngheä só Ñeøo Vaên 
Saùch ñaõ giôùi thieäu moät chöông trình vaên 
ngheä haáp daãn.  Xin quyù vò xem chi tieát vaø 
hình aûnh buoåi ra maét saùch cuûa Phong Thu töø 
trang172 ñeán trang 183. 
 Sinh hoaït vaên ngheä vaø vaên hoïc ñaõ ñem 
laïi khoâng khí laønh maïnh, töôi maùt cho ñôøi 
soáng voán dó caêng thaúng vì caùc tin töùc chieán 
tranh, khuûng boá, thieân tai, beänh hoaïn, tai naïn 
cheát choùc xaûy ra haèng ngaøy chung quanh 
chuùng ta vaø treân theá giôùi.  Xin môøi quyù vò vaøo 
thaêm vöôøn vaên hoïc trong soá baùo Coû Thôm 
Muøa Thu naøy.  Ñeà taøi lyù thuù trích daãn töø 
Truyeän Kieàu vaãn ñöôïc nhieàu bieân khaûo gia 
khai thaùc nhö quyù vò Giaùo sö:   Phaïm Thò 
Nhung, Phaïm Troïng Leä, Nguyeãn Baù Haäu.  
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Nhöõng baøi thô choáng Trung coäng cuûa Nhaø thô 
Hoà Coâng Taâm,  nhöõng baøi thô ca tuïng muøa 
thu cuûa quyù thi, nhaïc só:  Buøi Thanh Tieân, 
Chuùc Anh, Thanh Thanh, Phan Khaâm, Lam 
Ñieàn Nguyeãn Thöû, Huy Laõm.   Bìa tröôùc cuûa 
Coû Thôm laø tranh “Naéng Thu” cuûa Hoïa só 
Tröông Vuõ.  Biaø sau coù aûnh cuûa Nhieáp aûnh 
gia Nguyeãn Sôn vaø Nguyeãn Quoác Khaûi.   
  Chuùng toâi raát haân haïnh ñöôïc tieáp ñoùn 
hai vò ñoäc giaû môùi ñeán vôùi Vöôøn Coû Thôm laø 
OÂng Phaïm Vaên Tieán ôû Seattle vaø Baø 
Nguyeãn Song Phöôïng ôû Santa Ana.  Danh 
Saùch Maïnh Thöôøng Quaân, trang 203,  ñaõ voäi 
ghi teân hai vò ñeå caûm ôn taám thònh tình ñoù. 
 Trong ba thaùng vöøa qua Coû Thôm ñaõ 
nhaän ñöôïc saùch taëng cuûa Nhaø vaên Muïc sö  
Phan Thanh Bình, Nhaø thô Töôøng Löu vaø 
Nguyeät san Ñænh Soùng.  Xin chaân thaønh caûm 
taï quyù taùc giaû vaø giôùi thieäu cuøng quyù ñoäc giaû. 
 Coû Thôm xin caûm taï quyù vaên thi höõu ñaõ 
göûi saùng taùc ñeán sôùm suûa, ñeå ngöôøi trình baøy 
baùo coù thôøi giôø thong thaû laøm vieäc hoaøn haûo 
hôn.   Ñaëc bieät trong soá baùo naøy coù baøi thô 
“Khi Rôøi Beänh Vieän” cuûa Thi só Nguyeãn Phuù 
Long, sau khi naèm nhaø thöông hai thaùng 
cuõng khoâng queân göûi tôùi vöôøn Coû Thôm cuûa 
anh.  Xin chuùc anh Nguyeãn Phuù Long söùc 
khoeû doâài daøo ñeå coù nhöõng doøng thô ñaày caûm 
xuùc chia seû vôùi vaên thi höõu boán phöông.   
   Chuùng toâi cuõng xin caûm taï quyù vaên thi 
höõu vaø ñoäc giaû caùc bang xa ñaõ goïi hay göûi 
ñieän thö thaêm hoûi veà chuyeän ñoäng ñaát 5.8  
chieàu ngaøy 23 thaùng 8, caùch Thuû Ñoâ Hoa 
Thònh Ñoán 80 daëm ñöôøng chim bay, coø bay.  
Ngöôøi Coû Thôm ôû vuøng naøy tuy bò moät phen 
kinh ngaïc, vì hôn 100 naêm môùi coù moät traän 

ñoäng ñaát lôùn nhö vaäy, nhöng may maén 
khoâng bò thieät haïi gì.    
 Traän hoàng thuûy Irene cuõng laøm caùc vaên 
thi höõu ôû Canada, Phaùp, Ñöùc lo ngaïi cho 
nhöõng ngöôøi giöõ Vöôøn Coû Thôm vuøng Hoa 
Thònh Ñoán.  Nhöng ôû caùch xa bôø bieån, neân 
chuùng toâi chæ bò möa gioù maïnh qua moät ñeâm, 
caây ñoå laøm maát ñieän, khoâng duøng ñöôïc 
computer, khoâng email ñöôïc trong vaøi ngaøy.  
Chæ toäi nghieäp cho nhöõng ngöôøi vuøng bieån, 
gioù baõo laøm luït loäi, ñoå nhaø, ñoå cöûa, maát heát 
taøi saûn, boãng choác hai baøn tay traéng.  Chuùng 
toâi thaät may maén.  Caûm ôn Thöôïng Ñeá. 
 Thöa quyù vò, Tam Caù Nguyeät San haân 
haïnh thoâng baùo veà Buoåi Ca Nhaïc Thính 
Phoøng Vuõ Ñöùc Nghieâm, chieàu Chuû nhaät 20 
thaùng 11, vaøo cöûa mieãn phí.  Xin quyù vò xem  
Thö Môøi trang 35 vaø mong söï hieän dieän cuûa 
quyù vò.  Ñoù laø moät phaàn thöôûng tinh thaàn cao 
quyù  cho ngöôøi nhaïc só ñaõ moät ñôøi tha thieát 
vôùi neàân aâm nhaïc Vieät Nam.   
 Neáu yeâu vaên hoïc, quyù vò cuõng seõ khoâng 
boû qua buoåi ra maét saùch cuûa hai nhaø vaên nöõ 
treû Cung Thò Lan vaø Dieäm Traân Kratzke vôùi 
taäp “Hoài Kyù Tìm Töï Do – Unforgettable 
Kindness”, song ngöõ Vieät-Anh. Xin quyù vò 
vaøo trang 59 xem thö môøi. Söï hieän dieän cuûa 
quyù vò laø nieàm khuyeán khích quyù baùu cho 
caùc taøi naêng môùi. 
 Kính chuùc quyù ñoäc giaû, vaên, thi, ngheä só 
boán phöông vaø gia ñình ñöôïc moïi söï bình an 
vaø moät muøa thu haïnh phuùc.   
 Xin caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân chieán 
tranh, thieân tai, ngheøo khoå, hoaïn naïn treân 
theá gian naøy. 

COÛ THÔM 
 



 
ác nhà Nho thuở trước khi viết truyện 
thường dùng thể thơ lục bát hay song 

thất lục bát.  Ðó là hai thể văn vần của riêng 
dân tộc Việt rất gần gũi với giới bình dân.  
Các nhà Nho lại cũng thường viết truyện với 
mục đích gửi gấm tâm sự hay khuyên răn 
đời vì vậy có câu “văn dĩ tải đạo”.   

Cuốn Cung oán Ngâm Khúc là một 
khúc ngâm viết bằng thể thơ song thất lục 
bát vào thời Chúa Trịnh Sâm, cuối thế kỷ 
18.  Trong thời kỳ này, cuộc sống trong các 
Phủ Chúa càng ngày càng sa đọa.   Cốt 
truyện là lời oán thán của một thiếu nữ đẹp 
được tuyển làm cung phi sống trong nhung 
lụa nhưng lại không được tận hưởng hạnh 
phúc vợ chồng suốt đời vì nhà vua thường 
chiếu cố tới cung phi một vài lần rồi không 
đoái hoài nữa.  Tác giả lồng vào cốt truyện 
những tư tưởng của Ðạo Phật và Ðạo Lão 
như là những lối thoát cho những nỗi buồn 
khổ của người cung phi.  Ðó cũng là đặc 
tính “tải đạo” của Cung Oán Ngâm Khúc.  
Tuy nhiên, cũng còn những câu hỏi như: 

1. Tại sao tác giả đã chọn đề tài này và 
người cung phi oán thán kia là một nhân vật 
đại biểu cho các cung phi thời đó hay là người 
yêu của tác giả đã bị tuyển vào cung?   

2. Cung Oán Ngâm Khúc và Chinh 
Phụ Ngâm có những đặc điểm gì khác biệt 
đáng kể?  

 
 

 

 

CUNG OÁN NGÂM KHÚC 
Mối Ẩn Tình của Nguyễn Gia Thiều? 

Hải Bằng.HDB & Bạch Cúc.NTN 

Trước khi trả lời các câu hỏi này, hãy 
tìm hiểu về tiểu sử của tác giả và hoàn cảnh 
của các tì nữ và cung nữ.   

 
Tiểu Sử Ôn Như Hầu Nguyễn Gia 

Thiều (1741-1798) 
Nguyễn Gia Thiều sinh ngày 6 tháng 2 

năm Tân Dậu (1741), người làng Liễu 
Ngạn, Bắc Ninh; mất ngày 9 tháng 5 năm 
Mậu Ngọ (1798) dưới thời Chúa Trịnh 
Sâm.  Ông là con của Quận Chúa Quỳnh 
Liên Trịnh Ngọc Tuân, con gái của Trịnh 
Cương.  Như vậy ông là cháu của Trịnh 
Doanh và là anh em con cô con cậu với 
Trịnh Sâm.   

Cha của ông là Ðạt Vũ Hầu Nguyễn Gia 
Cư, một võ quan, và vì thế ông xuất thân 
cũng là một võ quan.  Vợ ông là con của Ðại 
Tư Ðồ Bùi Thế Ðạt.  Ông có công đánh giặc 
nên được phong tước Ôn Như Hầu vào tuổi 
30 (1771).  Nhưng đến năm 33 tuổi, có lẽ có 
một điều gì bất đạt khiến ông xin lui về 
cuộc sống dân giả.  

Ông là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, vẽ, 
và biên soạn nhạc.  Sáng tác của ông còn để 
lại: tranh Tống Sơn Ðồ, ca khúc Sơn Trung 
Âm và Sở Từ Ðiệu.  Ông cũng tỏ ra là người 
có tâm Ðạo: lấy tên là: Hy Tôn Tử” và Như 
Ý Thiền”.  Năm 39 tuổi, ông lại được Chúa 
Trịnh Sâm vời ra giữ việc binh và xây dựng 
Chùa Thiên Tích.  Năm 1782, ông được 
Trịnh Sâm phong chức Lưu Thủ Hưng Hóa.  

 C
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Năm 1786, Tây Sơn ra đánh Bắc Hà, ông đi 
lánh ở vùng Hưng Hóa.  Năm 1789, ông về 
Thăng Long trình diện Nhà Tây Sơn rồi cáo 
bịnh lui về quê. 

Tác phẩm:  Ông để lại hai tập thơ chữ 
Hán Ôn Như Thi Tập.  Về văn Nôm, ông 
viết Cung Oán Ngâm Khúc,  Tây Hồ Thi 
Tập, và Tứ Trai Thi Tập. 

 
Ông là người 

thuộc hoàng thân, 
quốc thích, lại đa tài 
nên con đường công 
danh rất thênh thang 
đối với ông.  Nhưng 
tại sao ông lại sớm 
tìm cách rút lui?   Tại 
sao ông chọn tình 
cảnh của một cung nữ 
bị bỏ quên để viết 
Cung Oán Ngâm 
Khúc?  Người cung nữ đó có liên hệ gì với 
ông không hay chỉ đơn thuần muốn nói lên 
một khung cảnh của xã hội đương thời?  Bút 
pháp của ông mô tả nỗi lòng của người cung 
phi trong Cung Oán Ngâm Khúc so với bút 
pháp của Ðặng Trần Côn mô tả nỗi lòng của 
người chinh phụ trong Chinh Phụ Ngâm có 
gì khác biệt?  Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời 
những điểm này. 

* 
Tì Nữ và Cung Nữ  
Chế độ đa thê vốn là một nhu cầu của 

xã hội trong đó các gia đình giầu có và uy 
quyền đều muốn có nhiều con trai để gìn 
giữ dòng tộc và củng cố thế lực.  Dân gian 
có câu: 

Trai năm thê, bẩy thiếp  
Ðêm năm canh, năm vợ ngồi hầu 
Vợ cả quạt nước têm trầu 

Vợ Hai săn sóc nhà ngoài nhà trong 
Vợ Ba chải chiếu quạt mùng ... 
 
Trong cuốn Hồng Lâu Mộng (Trung 

Hoa), cốt truyện cho thấy những nhà đại 
quan cách ngày xưa đã nuôi cả trăm nô tì.  
Mỗi cậu con trai có thể có tới 5 nô tì hầu 
hạ.  Các nô tì này được mua từ lúc tuổi 

chừng 12 hay 13, rồi 
hầu hạ cho tới trên 20 
thì có thể được cho 
về để lấy chồng.  Có 
người xin ở suốt đời, 
được coi như con 
cháu trong nhà, và 
được dựng vợ, gả 
chồng.   

Trong nơi cung 
cấm, các cung nữ 
được tuyển chọn từ 
các gia đình khá giả 

trong dân gian.  Riêng các cung phi thì 
tuyển trong số các con cháu của các vị 
hoàng thân, quốc thích hay các vị đại thần.  
Hoàng Hậu thường là do mẹ của Vua chọn 
và Vua tấn phong.  Dưới Hoàng Hậu là các 
thứ phi.  Con số thứ phi nhiều hay ít tùy 
mỗi đời vua.  Sử sách nói số cung phi có 
khi lên tới cả vài ngàn trong đó có thể có 
một số cung phi chẳng bao giờ được vua 
biết tới.  Tỉ như truyện Chiêu Quân Cống 
Hồ sau đây: 

Sử Tầu chép rằng: Vào đời Vua Hán 
Nguyên Ðế cách nay trên 2000 năm, số 
cung nữ được tuyển chọn có tới vài ngàn, 
nhà vua không sao nhớ hết mặt.  Nhà vua 
bèn truyền lịnh cho họa sĩ Mao Diên Thọ 
cho vẽ hình những cung phi treo trong nội 
điện để hàng ngày vua chọn.  Các cung phi 
muốn cho hình của mình vẽ đẹp, phải hối lộ 
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cho Mao Diên Thọ.  Riêng có nàng phi tên 
Vương Tường, còn gọi là Minh Phi hay 
Chiêu Quân là người dung mạo rất đẹp, 
biết thơ phú, giỏi nghề ca hát và gẩy đàn tì 
bà, nhưng lại không chịu hối lộ cho họ Mao 
nên nàng không có hình treo trong nội điện 
và tất nhiên ngày tháng trôi qua, nàng 
chẳng một lần được vua vời tới.  Hằng đêm, 
Chiêu Quân buồn bã buông những tiếng 
đàn thật não nùng và may mắn sao tiếng 
đàn đó lọt vào tai Lâm Hoàng Hậu.  Hoàng 
Hậu cho vời Chiêu Quân 
vào yết kiến, mới hay một 
trang quốc sắc thiên hương 
đã bị bỏ quên và bà cho 
Chiêu Quân vào yết kiến 
Hán Ðế.  Nhà vua biết 
chuyện Chiêu Quân không 
chịu hối lộ đề có hình vẽ; 
ông đã khiển trách họ Mao 
nặng nề.  Chiêu Quân từ 
đó được phong làm Tây 
Phi (đứng thứ nhì, sau 
Hoàng Hậu).   

Thời đó thường có rợ 
Hung Nô quấy phá làm 
cho Nhà Hán rất lo ngại.  
Mao Diên Thọ muốn trả thù Chiêu Quân 
nên hiến kế dâng Chiêu Quân cho Chúa 
Hung Nô để cầu hòa.  Chúa Thiền Vu nhìn 
thấy hình của Chiêu Quân đâm ra mê mẩn 
và chịu rút binh.  Thế là vua Hán buộc phải 
cho Chiêu Quân qua với rợ Hồ.  Chiêu 
Quân cũng đành phải gạt lệ để ra đi cứu đất 
nước và cứu muôn dân khỏi nạn binh đao.   

Trong Hán Thư chép: trong đêm li biệt 
cuối cùng nơi quan ải, Chiêu Quân vừa gẩy 
đàn tì bà vừa hát khúc tạ từ:  
Ai ơi xin chớ sai lời 
Sai lời thệ nguyện 

Duyên nợ ba sinh 
Giấc mộng năm canh 
Trách hẳn với trời xanh 
Sao khéo vô tình 
Bâng khuâng nhớ thuở tơ đào 
Ra vào dưới gối 
Duyên cớ đâu dẫn đến cách xa? 
Ôi, đau đớn lòng ta 
Tự cổ hồng nhan bạc mệnh 
Mong sao cho sông núi an hòa 
 

Cũng từ tích này mà có 
hai chữ “Hồ cầm” để chỉ 
tiếng đàn tì bà vô cùng não 
nùng, ai oán của Chiêu 
Quân bị cống Hồ.  Trong 
Truyện Kiều, Nguyễn Du tả 
tài đàn tì bà của Vương 
Thúy Kiều qua hai câu: 
Cung thương lầu bậc ngũ 
âm 
Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm 
một chương 

* 
Từ đó, cảnh ngộ đáng 

thương của những cung phi 
bị bỏ quên đã trở thành 

nguồn hứng cho các văn nhân, thi sĩ trong 
đó có Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều.  Tuy 
nhiên, nếu nói tới những cung phi trong 
điển tích thì cũng không thể không nói tới 
một vị thiên hương, quốc sắc trong thực tế 
đã được tuyển làm Hoàng Hậu.  Ðó chính 
là Nam Phương Hoàng Hậu, một vị 
Hoàng Hậu cuối cùng của lịch sử Việt trước 
1945.  Ðây cũng một cuộc tình đẹp đầy 
những thử thách rất cam go khó xử nhưng 
tất cả đều được giải quyết êm thắm nhờ tinh 
thần dung hòa đặt trên nền tảng “Tình Yêu 
là Trên Hêt”. 
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  Tuyển Hoàng Hậu dưới Triều 
Hoàng Ðế Ðảo Ðại 

Dưới triều đại Họ Nguyễn có một điều 
khoản gọi là “Tứ Bất Lập” tức là (1) 
Không lập Hoàng Hậu.  (2) Không lập Thái 
Tử.  (3) Không lập Tể Tướng.  (4) Không 
lập Trạng Nguyên.  Nhưng đến khi Vua 
Bảo Ðại đi du học ở Pháp về vào năm 1932 
thì mọi sự đều đảo lộn hết: ông không muốn 
cuộc hôn nhân của ông không do tự ông 
sắp đặt. 

Nam Phương Hoàng Hậu

  
Hoàng Ðế Bảo Ðại (1913 – 1997) 

Cưới Vợ Như Thế Nào? 
Theo cuốn Nội Cung 

Cựu Hoàng Bảo Ðại của 
Nguyễn Ðắc Xuân (Huế 
1998): sau khi Bảo Ðại về 
nước (1932), mẹ của Bảo 
Ðại là bà Từ Cung chọn cô 
Bạch Yến con của ông 
Thượng Nguyễn Ðình 
Tiến (Huế) để làm vợ.  
Nhưng việc sắp xếp này 
bất thành vì viên Khâm Sứ 
Trung Kỳ, ông Charles, đã 
dàn xếp để Bảo Ðại cưới 
cô Nguyễn Hữu Thị Lan 
Sinh năm 1914, con của 
ông Nguyễn Hữu Hào, 

một đại điền chủ ở Gò 
Công.  Cô Lan cũng học ở 
Pháp nhưng lại là người 
công giáo và cô đưa ra điều kiện: 

4. P

là 

1. Cô phải được tấn phong Hoàng Hậu 
ngay trong ngày làm lễ cưới. 

2. Ðược giữ Ðạo Thiên Chúa và các con 
sinh ra đều được rửa tội theo đạo Thiên 
Chúa. 

3. Bảo Ðại được tự do giữ Ðạo Phật. 
hải được Tòa Thánh La Mã cho phép. 
Ðây rất có thể là những điều kiện mà 

Nguyễn Hữu Thị Lan đặt ra để thử thách 
tình yêu của Bảo Ðại, nghĩa là ông sẽ phải 
chon lựa: một bên là ý của mẹ và của triều 
đình; một bên là của người yêu.  Hoàng Ðế 
Bảo Ðại dường như chẳng phải suy nghĩ lâu 
vì ông đã có tinh thần Tây phương và vì 
ông đã yêu cô Nguyễn Hữu Thị Lan, hơn 
nữa, mẹ cũng như triều thần đã không còn 
đủ uy thế nữa để khuất phục ông.  Vua Bảo 
Ðại chấp thuận những điều kiện kể trên và 

còn tuyên bố công khai là 
chống lại tục đa thê của 
vua chúa Việt Nam, cụ thể 

các vua Nguyễn có tới 
chín bậc phi tần.                    

Ông Bảo Ðại ghi lại 
chuyện thành hôn này trong 
cuốn hồi ký Le Dragon 
D'Annam.  Ðại ý ông kể 
khi ông mới ở Pháp về ông 
nghe phong thanh về việc 
mẹ ông và triều đình tính 
chuyện nạp phi tức tuyển 
lựa cho ông một người vợ, 
nhưng ông không quan 
tâm.  Trong một dịp lên Ðà 
Lạt nghỉ mát, ông và cô 

Marie Thérèse Nguyễn Hữu 
Hào gặp nhau và tình cảm 
thương yêu chớm nở.  Mẹ 

ông và các quan Tứ Trụ Triều Ðình đều 
ngăn cản nhưng ông vẫn nhất quyết cưới cô 
Marie, phong cô làm Nam Phương Hoàng 
Hậu.  Hai chữ Nam Phương ý nói là

                 

 Hương 
Thơm của Phương Nam.  Ông viết: 
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Lễ tấn phong được cử hành ở ngay đại 
sảnh trong Ðiện Cần Chánh.  Trước sân 
chầu trải thảm đỏ và vàng để cho Hoàng 
Ðế ngự qua.  Triều thần tập họp đủ mặt.  
Hai hàng quan chức triều đình nghinh đón.  
Hoàng Hậu vận triều phục, đầu đội mũ cửu 
phượng, chân đi hia mũi nhọn, tay cầm hốt 
ngà, từ từ tiến vào 

 

phía tôi đang ngồi chờ 
trên

hụ nữ tiến 
vào cung như vậy.  

 ngai vàng.  Ðây là lần đầu tiên trong 
lịch sử Việt Nam có một người p

Sự kiện trên cho thấy Bảo Ðại có cá 
tính độc lập và đầu óc tiến bộ.   

* 
Trở lại với Cung Oán Ngâm Khúc của 

Nguyễn Gia Thiều, một câu hỏi chưa từng 
được nêu ra là phải chăng tác giả đã đem 
lòng thầm yêu trộm nhớ một cung phi mà 
ông đã có dịp quen biết trước khi nàng 
được tuyển vào trong Phủ Chúa Trịnh?  
Câu hỏi này được đặt ra là bởi vì trong tác 
phẩm có đoạn tả một thiếu nữ sắc nước 
hương trời và trước khi được tuyển làm 
cung phi, nàng đã từng được nhiều vương 
tôn

 đa tình và đa tài 
Ngu

ng không thiết 
tha

úc để nói lên nỗi oán than 
chí  mình? 

 bài 
thơ

ng vào 
iếng tình nghẹn mãi nuốt làm sao? 

tài liệu nào bàn tới cả.  Có phải 
đó 

n, tác giả Văn Ðàn Bảo 
Giám ( ư 
Hầu, tr .  Bài 
này

là của Nguyễn Gia 
Thi ng Dương 
Quả à của Vua Tự 
Ðứ được viết là: 

ần Trung 

, công tử lui tới ngấm nghé, trong đó tất 
không thể thiếu chàng trai

yễn Gia Thiều.   
Cung Oán Ngâm Khúc: Lòng Oán 

Thán của Một Cung Phi 
Như chúng ta đã biết, tác giả Nguyễn 

Gia Thiều là người có họ hàng với các 
Chúa Trịnh nên được tự do nơi Phủ Chúa.  
Tất nhiên, ông rất rành những chuyện xẩy 
ra nơi cung cấm như các sinh hoạt của các 
cung nữ.  Thường thì những chuyện nơi 
cung cấm đều tuyệt đối cấm tiết lậu ra 
ngoài.  Nhưng ông đã không tôn trọng điều 
cấm này và ông lại sớm rút lui khỏi con 
đường công danh lúc tuổi mới 33.  Tại sao 
ông lại rút lui sớm thế?  Tất nhiên ông phải 

có điều bất mãn lớn.  Ðiều đó chắc chắn 
không phải là danh lợi hay thời cuộc.  Vậy 
thì chỉ còn lý do là tình yêu: ông hẵn đã có 
một người yêu rất đẹp bị chọn làm cung 
phi và đó là lý do khiến ô

 gì đến sự nghiệp nữa và viết lên Cung 
Oán Ngâm Kh

nh của trái tim
Trong một thi tập khác của ông có
 đặt tên là: 
Miếng Tình 
Khạc chẳng ra cho, nuốt chẳ
M
Muốn kêu một tiếng cho to lắm  
Rằng: Ối ai ôi, nó thế nào! 
 
Vậy, miếng tình này là miếng tình nào?  

Không thấy 
là “miếng tình” ông đã ăn phải khi gặp 

nàng cung phi lúc nàng chưa chọn đưa vào 
Phủ Chúa?  

Hơn nữa, còn những bài thơ thất ngôn 
bát cú dưới đề tài là “Cung Oán Thi” được 
Trần Trung Viê

Nam Ký, 1934) ghi là của Ôn Nh
ong đó có bài “Khóc Bằng Phi”

 có hai câu:  
Ðập mảnh gương ra tìm lấy bóng 
Xếp manh áo lại để dành hơi 

Bài này cũng được nhà phê bình văn 
học Ðặng Tiến viết trong Thế Kỷ 21 (số 
tháng 6.2005) cho 

ều.  Tuy nhiên, trước đó, ô
ng Hàm cho hai câu này l

c và 
Ðập cổ kính ra tìm lấy bóng 
Xếp tàn y lại để dành hơi 
 
Nếu hai câu thơ trên là của Nguyễn Gia 

Thiều như hai nhà biên khảo Tr
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Viên và Ðặng Tiến nêu ra thì sự kiện 
Ngu àng 
cun

hinh Phụ Ngâm 124 câu.  
Mở nh ước 
lệ c  thường 
gặp

ảnh vũ y lạnh ngắt như đồng 

từ má đào, 
g, cầm, 

iến ai 

h thành 
nh 
ưa 

 sa 

iật mình 

 âm 

Ðịch lầu thu đọ gã Tiêu Lang 
Dẫu

 tăm đó 
đã  
lòng chiếm đoạt nên tác giả mới hạ bút: 

i không thể không có chàng 
ễn Gia 

 đổi thi 

Ngu
Hồn
Thâ thành 

Khách công hầu gấ mong sao 

ả viết 
lên nhữ t 
khỏi vò iả 
hơn là c

Liệu thân này với cớ thiền phải nao 

i tả chính thức từng 
bướ ng phi 
trải tiên là 
đượ

ỗng tơ tình vướng gót cung phi 

 trà mi trập trùng 

yễn Gia Thiều có tình với một n
g phi bị bỏ quên là có căn cứ. 

* 
Nội Dung Cung Oán Ngâm Khúc 
Tác phẩm gồm 354 câu thơ song thất 

lục bát, ít hơn C
 đầu, tác giả đưa ra một nhận đị
ủa Nhà Nho rằng “người đẹp
 gian truân”: 
Trải vách quế gió vàng hiu hắt 
M
Oán chi những khách má hồng 
Mà xui phận bạc nằm trong má đào 
 
 Nàng cung phi này được trời phú cho 

những vẻ đẹp thật là thu hút 
khóe mắt, tới tài ăn nói văn chươn
kỳ, thi, họa, tất cả đều toàn bích kh
nhìn thấy cũng phải ngây ngất: 
Áng đào kiển đâm bông não chúng 
Khóe thu ba dợn sóng khuyn
Bóng gương lấp loáng trong mà
Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây m
Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn 
Lửng da trời nhạn ngẩn ngơ
Hương trời đắm nguyệt, say hoa 
Tây Thi mất vía, Hằng Nga g
Câu cẩm tú đàn anh họ Lý 
Nét đan thanh bậc chị chàng Vương 
Cờ tiên, rượu thánh ai đang 
Lưu Linh, Ðế Thích là làng tri
Cầm điểm nguyệt phỏng tầm Tư Mã 

 mà tay múa miệng xang 
Thiên Tiên cũng ngảnh, Nghê Thường trong trăng 

* 
Chắc hẳn con người tài sắc tiếng
khiến cho Chúa Trịnh Sâm phải động

Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn 
Bệnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng 
 
Thuở chưa được tiến cung, người đẹp 

đó, đóa hoa xuân còn đương phong nhụy đó 
đã được nhiều khách công hầu ngấp nghé 
trong đó sao lạ
công tử trẻ tuổi, đa tài, đa tình Nguy
Thiều tìm đến chiêm ngưỡng, trao
văn, ca nhạc? 
Hoa xuân nọ còn đương phong nhụy 

yệt thu kia, chưa hé hàn quang 
g lâu còn khóa then sương 

m khuê còn giấm mùi hương khuynh 
Làng cung kiếm rắp ranh bắn sẻ 

m ghé 
Vườn xuân bướm hãy còn rào 
Thấy hoa mà chẳng lối vào tìm hương 

* 
Sau đoạn thơ này, có lẽ thất vọng vì 

không sao tới gần được mỹ nhân, tác gi
ng câu thơ đầy tiêu cực, ý muốn thoá
ng tục lụy cho chính bản thân tác g
ho thân phận người cung phi.  
Mùi tục lụy dường kia cay đắng 
Vui chi mà đeo đẳng trần duyên? 
Cái gương nhân sự chiền chiền 

Thà mượn thú tiêu dao Cửa Phật 
Mối thất tình quyết dứt cho xong 

 
Sau đó, tác giả mớ
c kể từng giai đoạn mà người cu
 qua từ khi được tiến cung.  Ðầu 
c nhà vua sủng ái: 
Tay Nguyệt Lão khờ sao có một 
B
Cái đêm hôm ấy đêm gì? 
Bóng dương lồng bóng
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ng cung 

ắp song song đôi lứa nhân duyên 
Hoa

 
sán có khổ 
đau  có thể 
chín n cách xa: 

Nguồn cơn kia chẳng tát mà vơi 

àng sống với cảnh 
“ho ười 
cun c 
ngà

hốn phòng không như dục mây mưa 

iấc 
mà cạn” và 
cũn ào, 
nàng e sợ hương sắc óng tàn phai: 

 động đến cửu trùng 

 được 
coi 

Nhà vua tỏ ra rất say mê và nà
phi cung rất mãn nguyện: 
Mày ngài lẫn mặt rồng lồ lộ 
S

 thơm muôn đội ơn trên 
Cam công mang tiếng thuyền quyên với đời 
 

Nhưng rồi sự đời không thể mãi mãi 
không thay đổi: cái gì đến sẽ đến.  Ðó là 
ngày của định mệnh của kiếp con người “có

g thì có tối; có hạnh phúc thì 
”.  Nếu không phải là nhà vua thì
h là nàng cung phi nghĩ đế
Ai ngờ bỗng một năm một nhạt 

Thôi đi đâu biết cơ trời 
Bỗng không mà hóa ra người vị vong 

 
Sau khi bị nhà vua quên lãng, nàng 

cung phi buồn bã thở than.  Ðoạn ca thán 
kéo dài 160 câu: khởi đầu là oán trách nhà 
vua bằng những câu như “cá no mồi cũng 
khó nhử lên” hay “chơi hoa cho rữa nhụy 
dần lại thôi”.  Rồi than cảnh cô đơn bóng 
chiếc: “Một mình đứng tủi, ngồi sầu.  Ðã 
than với nguyệt lại rầu với hoa!”  Rồi nhớ 
lại những ngày còn được quân vương thăm 
viếng: “Nào lối dạo vườn hoa năm ngoái” 
hay “Nào lúc tựa lầu Tần hôm nọ”.  Nhưng 
tất cả chỉ còn là dĩ vãng mới đây mà dường 
như đã quá xa xôi và n

àng hôn thôi lại hôn hoàng”. Ng
g phi cũng không thể không mơ ướ
y Cửu Trùng trở lại: 
Tình rầu rĩ khôn khuây nhĩ mục 
C
Giấc chiêm bao những đêm xưa.   
Giọt mưa cửu hạn còn mơ đến rầy 
 

 Cuối cùng, tác giả cho thấy nàng cung 
phi không có thể nhắm mắt ngủ yên g

“Mắt chưa nhắp, đồng hồ đã 
g như bất cứ người con gái đẹp n

sẽ ch
Phòng khi
Giữ sao cho được má hồng như xưa 

* 
Kết luận 
Cung Oán Ngâm Khúc được nhiều độc 

giả thích thú sau Truyện Kiều và Chinh Phụ 
Ngâm nhờ cốt truyện dính líu tới nơi cung 
cấm, lời thơ trang trọng và truyền cảm.  
Lời oán than của người cung phi trong tác 
phẩm không thể coi như là tiếng nói chung 
các cung phi bởi vì vào thời đó, được tuyển 
chọn vào cung để được hầu hạ Vua

là một đặc ân nhiều người đẹp ao ước 
cũng như được làm hoạn quan để hầu hạ 
các cung phi cũng là do tự nguyện.   

Khác với Truyện Kiều hay Chinh Phụ 
Ngâm; Cung Oán Ngâm Khúc không có 
một câu nào của người cung phi cô đơn nói 
đến tình cảm thương nhớ về cha mẹ hay 
quê cũ.   Sự thiếu sót này làm cho nhân vật 
cung phi không sống động bằng nhân vật 
Kiều hay Chinh Phụ.  Ðó là một điểm khác 
biệt giữa Cung Oán Ngâm Khúc và Chinh 
Phụ Ngâm Khúc.  

Và, người viết bài này tin rằng Nguyễn 
Gia Thiều thực sự đã yêu một cung phi, 

iến ông vô 
 

 

Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu 
Mà người gieo thảm như hầu không hay 
(Khái Hưng phỏng theo bài Sonnet d’Arvers) 

người này bị tuyển vào cung kh
cùng đau khổ và đã tìm nơi Cửa Thiền để
quên đi mối ẩn tình tuyệt vọng:
Lòng ta chôn chặt một mối tình 
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu 



Löu Vong Haønh  

 
Đất mẹ còn xa cách vạn trùng 

Ta còn phiêu bạt – đã mười đông 
Mười đông – vật vã vì cơm áo 

Lòng vẫn chưa nguôi, nhớ chẳng cùng ! 
Ta nhớ một thời chinh chiến cũ 
Học làm tráng sĩ luyện đao cung 
Bút nghiên xếp lại, yêu đời lính 

Theo gót người xưa sống vẫy vùng 
Quân đội trưởng thành trong khói lửa 

Dựng cờ đại nghĩa, diệt thù chung 
Tình dân đã quyện theo tình nước 

Thề quyết xông pha, vượt bão bùng 
Bao địa danh ngời trang chiến sử 
Đã làm khiếp vía giặc tàn hung 

Kontum, Quảng Trị, ...cùng An Lộc 
Phất phới cờ bay rợp khí hùng 

Rồi đến một ngày kia, súng gãy 
Ôi, trời nghiêng ngửa, đất đang rung 
Tướng quân tuẫn tiết ngoài biên ải 

Sĩ tốt điêu linh giữa khốn cùng 
Một lũ bất tài lo tháo chạy 

Những vì sao bạc rụng như sung 
Bao năm chễm chệ ngồi vơ vét 
Bỏ nước ra đi chẳng thẹn thùng 

Ta cũng như trăm nghìn chiến hữu 
Nổi trôi cùng vận nước long đong 

Sa cơ mắc bẫy vòng lao cải 
Rừng thẳm rào ngăn vó ngựa hồng 
Ôi những ngựa hồng nay chiến bại 

Cơ trời chuyển hóa, có thành không! 
Đòn thù giáng xuống đâu thương tiếc 
Oán hận triền miên mãi chất chồng 

Lao động khổ sai, thêm đói rét 
Mỗi ngày hai bữa bát ngô lưng 
Thân phơi gió lộng đồi heo hút 
Xác bỏ đìu hiu giữa mịt mùng 

Nhớ lại những ngày đi chiến đấu 
Lòng hằng giữ vững chữ kiên trung 

Dù cho đã ở trong tay giặc 
Đầu ngẩng lên cao, gối chẳng chùng 

 

 
Đất nước tuy còn, như đã mất 

Người người mang một nỗi đau chung 
Hỡi ơi, hăm tám năm rồi nhỉ ? 

Mà vẫn không chung một chữ “đồng” 
Tự buổi lên đường, xa tổ quốc 

Làm người tị nạn, sống lưu vong 
Những ai nếu vẫn còn tâm huyết 

Thấy cảnh nhiều khi cũng nản lòng 
Chiến hữu một thời, nay cấu xé 
Bạn tù quên hết thuở lao lung 

Cai thầu chống Cộng nhân danh hão 
Chụp mũ cho nhau chẳng ngại ngùng 

Một lũ túi cơm, phường giá áo 
Như bầy ngan ngỗng khoác lông công 

Học làm con rối lăng xăng múa 
Đã nát càng thêm nát cộng đồng 

Báo bổ dăm ba tờ lá cải 
Tập tành chữ nghĩa viết bung xung 

Bôi tro trát trấu người thiên hạ 
Vẫn sống dằng dai mới lạ lùng 
Văn sĩ nửa mùa khoe múa bút 

Phơi bày dâm dật, cũng văn phong! 
Xênh xang áo gấm về quê mẹ 
Đú đởn ăn chơi cốt thỏa lòng 

Chính khứa trở cờ khoe ái quốc 
Ngồi chờ đón gió giữa sa lông 

Nhìn quanh cũng một phường xôi thịt 
Miệng lưỡi còn đang bốc rượu nồng 
Đâu xót dân lành đang thống khổ 
Đêm ngày rên xiết dưới xiềng gông 

Những cô ca sĩ về ăn Tết 
Hát “Hậu Đình Hoa”chẳng ngượng ngùng 

Ôi, biết bao điều, sao nói hết 
Nói càng thẹn mặt với non sông 
Gươm cùn, súng gãy từ bao thuở 
Bút mực này đây trải mấy giòng 

Mái tóc xanh xưa giờ đã bạc 
Thù nhà, nợ nước trả nào xong 
Chiều nay lặng lẽ nhìn mây phủ 
Đất mẹ còn xa cách vạn trùng 

Nguyeãn Kinh Baéc 
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BÖÔÙC NHAÛY VOÏT 
TRONG NEÀN VAÊN HOÏC COÅ VIEÄT NAM 

 
 

ÑAØO ÑÖÙC CHÖÔNG  
 

yù Hueä Toâng laøm vua ñöôïc 14 naêm, ñeán 
thaùng 10 naêm Giaùp Thaân (1224) truyeàn 

ngoâi cho con gaùi uùt laø Chieâu Thaùnh coâng 
chuùa roài vaøo tu ôû chuøa Chaân Giaùo. 

Lyù Chieâu Hoaøng leân ngoâi môùi coù 7 tuoåi, 
laáy nieân hieäu laø Thieân Chöông Höõu Ñaïo. 
Traàn Thuû Ñoä laïi tö thoâng vôùi ngöôøi em hoï laø 
Traàn Thaùi Haäu (vôï vua Hueä Toâng, meï ruoät 
cuûa Chieâu Hoaøng), ngaøy ñeâm tìm möu ñoaït 
cô nghieäp nhaø Lyù. Baáy giôø, moïi quyeàn chính 
ñeàu vaøo tay Ñieän tieàn Chæ huy söù Traàn Thuû 
Ñoä, oâng cho chaùu laø Traàn Caûnh vaøo cung 
laøm chöùc Chính thuû. Thaùng chaïp naêm Giaùp 
Thaân (1224), Thuû Ñoä gaû Chieâu Hoaøng cho 
Traàn Caûnh roài ngaøy 21 thaùng 10 naêm AÁt Daäu 
(1225) eùp Chieâu Hoaøng ban chieáu nhöôøng 
ngoâi cho choàng, chaám döùt cô nghieäp nhaø Lyù 
sau 215 naêm trò vì vaø truyeàn ñöôïc 9 ñôøi. 
Trong tôø chieáu nhöôøng ngoâi coù ñoaïn:  

“Nay Traãm suy ñi tính laïi moät mình, duy 
coù Traàn Caûnh laø ngöôøi vaên chaát ñuû veûû, thöïc 
theå caùch quaân töû hieàn nhaân, uy nghi ñöôøng 
hoaøng, coù tö chaát thaùnh thaàn vaên voõ, duø ñeán 
Haùn Cao Toå, Ñöôøng Thaùi Toâng cuõng khoâng 
hôn ñöôïc. Sôùm hoâm nghó chín, töø laâu nghieäm 
xem, neân nhöôøng ngoâi baùu, ñeå thoûa loøng trôøi, 
cho xöùng loøng Traãm, mong ñoàng loøng heát 

söùc, cuøng giuùp vaän nöôùc, höôûng phuùc thaùi 
bình. Vaäy boá caùo thieân haï ñeå moïi ngöôøi ñeàu 
bieát” [1].  

Traàn Caûnh leân ngoâi, laäp ra trieàu ñaïi Traàn 
Thaùi Toâng, laáy nieân hieäu laø Kieán Trung 
trong 7 naêm ñaàu. Nhaø Traàn môû moät trang söû 
môùi. Trang söû oai huøng cho neàn ñoäc laäp vaø 
choáng ngoaïi xaâm cuûa nöôùc ta. 

Veà maët vaên hoïc ñôøi Traàn, OÂng Ngoâ Taát 
Toá ñaõ vieát:  

“Ñoïc heát taäp Vaên Hoïc Ñôøi Lyù, coù leõ 
nhieàu ngöôøi phaûi ngôø trình ñoä vaên hoïc cuûa 
ñôøi Traàn hay ít nhaát cuõng ngôø trình ñoä vaên 
hoïc cuûa hoài Traàn sô. Phaàn vì vieäc hoïc chöa 
thaät phaùt trieån, phaàn vì taøi lieäu ñaõ bò mai 
moät, vaên chöông nhaø Lyù ñaõ ñeå laïi cho chuùng 
ta moät moái thaát voïng. Nhaø Traàn noái lieàn nhaø 
Lyù, phaùt tích töø ngheà thuyeàn chaøi, caùi ngöôøi 
caàm caân naåy möïc, laøm möa laøm gioù trong 
luùc ñaàu tieân laïi laø moät ngöôøi tuyeät nhieân 
khoâng bieát hoïc vaán laø gì, theá thì trình ñoä vaên 
hoïc ñôøi aáy khoù maø vöôït qua trình ñoä vaên hoïc 
ñôøi tröôùc. Ai chaúng ngôø vaäy? 

“Söï thöïc laïi traùi haún theá. 
“Chaúng nhöõng ñeán hoài trung dieäp, nhaø 

Traàn ñaõ saûn xuaát nhieàu tay ñaïi nho thaïc hoïc 
nhö Chu Vaên An, Tröông Haùn Sieâu, Nguyeãn 
Trung Ngaïn, Phaïm Sö Maïnh, v.v... maø ngay 
môùi döïng nöôùc, oâng vua thöù nhaát - Traàn Thaùi 
Toân - ñaõ laø moät nhaø hoïc uyeân baùc, tö töôûng 

 L
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thuaàn tuyù, xöùng ñaùng goïi laø baäc hoïc giaû. Sau 
ñoù, nhöõng vieân voõ töôùng Traàn Quang Khaûi, 
Traàn Nhaät Duaät, Traàn Quoác Tuaán, Phaïm Nguõ 
Laõo... ñeàu coù ñoïc nhieàu saùch vôû, bieát laøm vaên 
thô, coù nhieàu taùc phaåm khieán cho ngöôøi ñôøi 
sau truyeàn tuïng. Cuoái cuøng laïi coù moät ngöôøi 
khaùc thöôøng hôn nöõa, aáy laø Hoà Quí Ly... OÂng 
ta soaïn ra möôøi boán thieân Minh Ñaïo, daâng 
Vua Thuaän Toâng... OÂng ta coøn laøm ra cuoán 
Quoác Ngöõ Thi Nghóa, duøng tieáng baûn quoác 
chua nghóa Kinh Thi ñeå cho caùc nöõ sö ñem 
daïy haäu phi vaø caùc cung nhaân... 

“Ñoù laø chöa keå nhöõng baäc vaên chöông 
coù taøi, nhö Nguyeãn Thuyeân, Nguyeãn Só Coá, 
baét ñaàu duøng quoác aâm laøm vaên thô. 

“Xeùt veà söï nghieäp tröù thuaät, ñôøi Traàn 
cuõng phaùt ñaït...” [2].  

 
Thaät vaäy, theo Phan Huy Chuù, Lòch 

Trieàu Hieán Chöông Loaïi Chí, suoát caû chieàu 
daøi hôn hai theá kyû cuûa trieàu Lyù chæ voûn veïn 7 
taäp saùch goàm: 2 quyeån thi vaên laø Ngoä Ñaïo 
Thi Ca Taäp vaø Vieân Thoâng Taäp (thô vaø phuù), 
3 quyeån thuoäc loaïi hieán chöông laø quyeån 

Hình Thö, Lyù Trieàu Ngoïc Dieäp, Nam Baéc 
Phieân Giôùi Ñòa Ñoà vaø 2 quyeån thuoäc loaïi 
phöông kyõ laø Döôïc Sö Thaäp Nhò Nguyeän Vaên, 
Tham Toøng Hieån Quyeát [3] hai quyeån naøy 
cuûa Thieàn sö Vieân Chieáu. Nhöng, lòch söû vöøa 
sang trang nhaø Traàn, ñaõ thaáy khuoân maët môùi 
cuûa neàn hoïc thuaät. Cuõng theo Lòch Trieàu 
Hieán Chöông Loaïi Chí, naêm Nhaâm Thìn 
(1232), nieân hieäu Thieân ÖÙng Chính Bình thöù 
1, töùc chæ môùi taùm naêm Thaùi Toâng leân ngoâi 
(1225-1258), nhaø Traàn ñaõ môû khoa thi Thaùi 
hoïc sinh vaø chia vò thöù caùc taân khoa Tieán só 
laøm ba caáp: Ñeä Nhaát giaùp, Ñeä Nhò giaùp vaø 
Ñeä Tam giaùp. Leä Tam giaùp trong pheùp thi cöû 
cuûa

aùm hoa. Nöôùc ta 
coù 

ñòn

 nöôùc ta baét ñaàu töø ñoù. 
Möôøi laêm naêm sau, nhaân khoa thi Ñinh 

Vò (1247) Thaùi Toâng ñaët ra Tam khoâi, nghóa 
laø chia Ñeä Nhaát giaùp laøm ba haïng: Traïng 
nguyeân, Baûng nhaõn, Th

Traïng nguyeân töø ñoù. 
Ñeán naêm Quang Thaùi 9 (1396) ñôøi 

Traàn Thuaän Toâng (1388-1398) laàn ñaàu 
tieân trong lòch söû khoa cöû nöôùc ta phaân 
caáp thi Höông vaø thi Hoäi, goïi nhöõng 
ngöôøi ñaäu höông khoa laø Cöû nhaân vaø aán 

h cöù naêm tröôùc môû thi Höông naêm sau 
thi Hoäi. 

Neáu chæ tính rieâng khoa thi Thaùi hoïc 
sinh, toång hôïp töø caùc taøi lieäu cuõ veà khoa 
baûng, trieàu Lyù vôùi 215 naêm trò vì (1010-
1225) chæ môû ñöôïc 8 khoa thi Tam 

tröôøng, laáy ñoã 38 ngöôøi, bieát roõ teân 11 vò 
(thôøi aáy chöa coù danh hieäu Traïng nguyeân). 
Ñôøi Traàn, thôøi gian trò vì coù 175 naêm (1225-
1400) ñaõ môû 21 khoa thi Thaùi hoïc sinh 
(khoâng keå caùc Höông khoa) laáy ñaäu 383 
ngöôøi, bieát roõ teân 51 vò, trong ñoù coù 9 Traïng 

H 1: Ñeàn thôø nhaø Traàn ôû Töùc Maëc, nay thuoäc Tp 
N  Ñònh. AÛnh cuûa Nguyeãn Huy Tröïc, 1993. am
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nguyeân [4], 8 Baûng nhaõn, 9 Thaùm hoa, 6 
Hoaøng  giaùp, 19 Tieán só.  Thôøi Hoà laïi phaùt 
trieån hôn nöõa, trò vì chæ coù 7 naêm (1400-
1407) ñaõ môû 2 khoa thi Thaùi hoïc sinh, laáy 
ñaäu 190 ngöôøi, bieát roõ teân 13 vò, trong ñoù 1 
Ñeä Nhaát giaùp [5], 6 Hoaøng giaùp, 6 Tieán só. 
Coù theå caùc soá lieäu treân chöa chính xaùc vì coøn 
thie  ñöôïc vieäc thi cöû 

áp möôøi laàn so vôùi 

ên ñeán möùc 
neàn 

vaên hoïc cuûa thôøi Traàn hình thaønh caùc söï kieän 
sau ñaây maø ôû thôøi Lyù chöa heà coù:  
 THI TAÄP TRANH NHAU ÑUA NÔÛ 

 

ai 
öôïng caùc saùch tröôùc taùc. Theo 

baøi keä [6] 
Huy Chuù, taùc giaû boä Lòch Trieàu 

áu soùt, nhöng vaãn thaáy
thôøi aáy phaùt trieån hôn ga
thôøi Lyù. 

Caùc vua chuùa nhaø 
Traàn phaàn lôùn laø nhöõng 
nhaø thô noåi tieáng, hoïc 
giaû uyeân baùc. Naêm ñôøi 
vua lieân tieáp töø Thaùi 
Toâng (1225-1258), 
Thaùnh Toâng (1258-
1278) Nhaân Toâng 
(1279-1293), Anh Toâng 
(1293-1314), Minh Toâng 
(1314-1329), roài sau naøy 
coù Ngheä Toâng (1370-
1372) ñeàu coù thi taäp. 
Theo Lòch Trieàu Hieán 
Chöông, Traàn Nhaân 
Toâng coù ñeán 5 taùc phaåm, goàm 3 truyeän kyù laø 
Thaïch Thaát Mÿ Ngöõ, Thieàn Laâm Thieát Chuûy 
Ngöõ Luïc, Trung Höng Thöïc Luïc, vaø 2 thi taäp 
laø Ñaïi Höông Haûi AÁn vaø Nhaân Toâng Thi Taäp. 

aàn
phaàn ba soá l
Lòch

ñaëc saéc. Phan 

Tr  Thaùi Toâng coù 3 taùc phaåm laø Khoùa Hö 
Luïc (truyeän kyù), Quoác Trieàu Thoâng Cheá (Hieán 
chöông) vaø Thaùi Toâng Ngöï Taäp (thi ca).  
 Traàn Thaùnh Toâng coù Cô Caàu Taäp, Di 
Haäu Luïc (ñeàu truyeän kyù) vaø 1 thi taäp. Traàn 
Anh Toâng coù Coâng Vaên Caùch Thöùc (hieán 
chöông) vaø Thuyû Vaên Tuyø Buùt (thi ca); Traàn 
Ngheä Toâng coù Baûo Hoaø Dieän Dö Buùt (truyeän 

kyù) vaø 1 thi taäp; coøn Traàn Minh Toâng cuõng coù 
1 thi taäp. Nhöõng coâng trình bieân soaïn vaø saùng 
taùc treân, ñuû thaáy caùc vò vua nhaø Traàn daán thaân 
vaøo vaên nghieäp, yeâu chuoäng thô va
ñoä naøo. Vaø cuõng töø yù höôùng thuaän lôïi ñoù, 

Töø vua ñeán quan, khoâng nhöõng quan vaên 
vaø caùc quan voõ ñeàu saønh ñieäu laøm thô, daáy 
leân phong traøo thaønh laäp caùc taäp thô. Thi ca 
thònh haønh ñeán noãi caùc taäp thô chieám h

 trieàu hieán chöông vaø toång hôïp caùc taøi 
lieäu khaùc, thôøi Traàn coù 21 thi taäp sau ñaây: 

 
1. Traàn Thaùi Toâng Ngöï Taäp cuûa Traàn 

Caûnh (1218- 1277), ñaõ thaát laïc, nay chæ coøn 2 
baøi thô. Ngoaøi ra, oâng coøn nhieàu 

 
aùch Khoùa Hö Luïc cuûa Traàn Thaùi Toâng.  

Hieåu, Töø Ñieån Vaên Hoïc, sau trang 1824. 
H 2: Hình bìa vaø 

Trích: Ñoã Ñöùc
trang s
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Hieá

laïc. Theo Thô Vaên 
Lyù Traàn, thô oâng hieän coøn 12 baøi vaø 2 ñoaïn. Phan 
Huy

. Phi Sa Taäp cuûa Haøn Thuyeân (ñoã Tieán só 
naêm

 
khen Laïc Ñaïo Taäp: “Töù thô saâu xa lyù thuù, lôøi 
thô 

theo giaëc Nguyeân, ñaõ thaát laïc, chæ 
coøn vaøi baøi cheùp ôû Vieät AÂm Thi Taäp vaø sau 
naøy

àn 
Quoác Toaïi (1254-1277), ñaõ thaát laïc, vaø theo 
Thô

 ñöôïc 30 baøi thô vaø keä 
cuøng vôùi 2 caëp thô leû. Phan Huy Chuù khen thô 
Traàn Nhaân Toâng laø: “Baøi naøo cuõng phoùng 
khoaùng thanh nhaõ”.  

 

n Chöông Loaïi Chí (1809-1819) khen laø: 
“Lôøi thô thanh nhaõ, ñaùng ñoïc” [7]. 

 
2. Traàn Thaùnh Toâng Thi Taäp cuûa Traàn 

Hoaûng (1240- 1290), ñaõ thaát 

 Chuù khen thi phaåm Thaùnh Toâng laø: “Caùc baøi 
ñeàu coù phong vò thô Ñöôøng”  

 
3
 1256), ñaõ thaát laïc; theo Phan Huy Chuù: 

“Taäp naày coù nhieàu thô quoác aâm”. 
 
4. Laïc Ñaïo Taäp cuûa Chieâu Minh vöông 

Traàn Quang Khaûi (1248-1294), ñaõ thaát laïc, 
chæ coøn 9 baøi cheùp ôû Vieät AÂm Thi Taäp [8]; 
trong ñoù, baøi Tuïng Giaù Hoaøn Kinh Sö laø baûn 
anh huøng ca, raát noåi tieáng. Phan Huy Chuù

thanh thoaùt nhaøn nhaõ, xem thô coù theå 
töôûng thaáy phong thaùi cuûa ngöôøi”. 

 
5. Cuûng Cöïc Laïc Ngaâm cuûa Traàn Ích Taéc 

(con thöù naêm cuûa Traàn Thaùi Toâng) saùng taùc 
luùc chöa 

 Leâ Quí Ñoân ñem vaøo saùch Toaøn Vieät Thi 
Luïc [9]. 

 
6. Saàm Laâu Taäp cuûa Uy Vaên Vöông Tra

 Vaên Lyù Traàn, nay chæ coøn 3 ñoaïn thô 
trong caùc baøi khaùc nhau, cheùp ôû caùc boä söû. 

 
7. Traàn Nhaân Toâng Thi Taäp cuûa Traàn 

Khaâm (1258- 1308), ñaõ thaát laïc. Theo Töø 
Ñieån Vaên Hoïc, oâng chæ coøn 25 baøi thô chöõ 

Haùn cheùp trong Vieät AÂm Thi Taäp, nhöng Thô 
Vaên Lyù Traàn laïi cheùp

 
H

tuïc 
luïy, hoán cung vua ra giöõ sôn moân (chuøa 
Pha

ñem ñoát. 
Pha  khen thô cuûa Anh Toâng laø: “Baøi 

 3: Bìa saùch Vieät AÂm Thi Taäp cuûa Phan Phuø 
Tieân. Trích: Töø Ñieån Vaên Hoïc, sau trang 1568. 

 
8. Ñaïi Höông Haûi AÁn Thi Taäp, goàm 

nhöõng baøi keä do Traàn Nhaân Toâng laøm ra khi 
ñaõ xuaát gia. Sau ñöôïc chaùu noäi laø Vua Minh 
Toâng ñeà töïa taäp aáy, Phan Huy Chuù toùm löôïc, 
coù ñoaïn: “Ñöùc toå ta laø Ñieàu Ngöï Nhaân Toâng 
Hoaøng Ñeá, ra khoûi coõi traàn, thoaùt voøng 

 boû c
ät), nghieãm nhieân ñeán nay vaãn coøn ñoù, 

tieáng thôm baát huû daáu cuõ caøng töôi” [10]. 
 
9. Thuyû Vaân Tuyø Buùt cuûa Traàn Anh Toâng 

töùc Traàn Thuyeân (1276- 1320), toaøn taäp coù 2 
quyeån, tröôùc khi maát, vua sai caùc quan 

n Huy Chuù
naøo cuõng thanh taân vaø coù löïc löôïng”. Theo Thô 
Vaên Lyù Traàn, thô oâng hieän coøn 13 baøi.  
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 10. Cuùc Ñöôøng Di Thaûo, 2 quyeån, cuûa 
Vaên Hueä Vöông Traàn Quang Trieàu (1287-
1325), Nguyeãn ÖÙc bieân soaïn. Nguyeân taäp ñaõ 
maát

 
11. Thi taäp cuûa Thieàn sö Phaùp Loa töùc 

Ñoàng Kieân Cöông (1284- 1330) ñaõ thaát laïc. 
Theo Thô Vaên Lyù Traàn, thô oâng hieän coøn 3  

, chæ coøn 11 baøi cheùp trong Vieät AÂm Thi 
Taäp, Phan Huy Chuù khen thô cuûa Traàn 
Quang Trieàu “ñeàu laø thanh thoaùt ñaùng öa”. 

 
H 4: Trang saùch Toaøn Vieät Thi Luïc cuûa Leâ Quyù 
Ñoân. Trích: Töø Ñieån Vaên Hoïc, sau trang 1056. 

 

baøi: Nhaäp Tuïc Luyeán Thanh Sôn (Vaøo coõi tuïc 
tieác non xanh), Thò Tòch (Gôïi baûo tröôùc khi 
cheát), Taùn Tueä Trung Thöôïng Só (Ca ngôïi 
Tueä Trung Thöôïng Só). Chæ coøn ba baøi maø 
vaãn theå hieän ñöôïc töù thô haøm suùc vaên 
chöông ñieâu luyeän. Ñoàng Kieân Cöông (1284-
1330) ngöôøi laøng Cöûu La, huyeän Chí Linh, 
tænh Haûi Döông, tu ôû nuùi Yeân Töû. Naêm 1304, 
oâng ñöôïc Thöôïng hoaøng Traàn Nhaân Toâng 
keát naïp vaøo Thieàn phaùi Truùc Laâm, ñaët teân laø 

hieän Lai, naêm sau ban phaùp hieäu laø Phaùp 
Loa

 Vieät AÂm Thi Taäp 
vaø Ñaïi Vieät Söû Kyù Toaøn Thö. Phan Huy Chuù 
khe

Taäp [11]. Phan Huy Chuù 
khen Ngoïc Tieân Taäp: “Vaên thô bay böôùm, 

T
. Naêm 1308, oâng ñöôïc Nhaân Toâng trao y 

baùt, tieáp noái laøm vò toå thöù hai doøng Thieàn 
Truùc Laâm 
 

12. Minh Toâng Thi Taäp cuûa Traàn Maïnh 
(1300- 1357), ñaõ thaát laïc, chæ coøn 25 baøi 
ñöôïc cheùp raûi raùc trong caùc quyeån: Nam OÂng 
Moäng Luïc (1438) cuûa Hoà Nguyeân Tröøng 
(xuaát baûn taïi Trung Quoác),

n thô cuûa Minh Toâng laø: “Lôøi thô huøng 
hoàn, maïnh meõ vaø phoùng khoaùng, khoâng keùm 
gì ñôøi thònh Ñöôøng”. 

 
13. Ngoïc Tieân Taäp cuûa Thieàn sö Huyeàn 

Quang teân laø Lyù Ñaïo Taùi (1254-1334). Naêm 
20 tuoåi (1274), oâng ñoã ñaàu khoa thi Hoäi, 
ñöôïc cöû vaøo Vieän Noäi Haàu, töøng tieáp söù 
phöông Baéc. Sau oâng boû quan ñi tu ôû Nuùi 
Yeân Töû, trôû thaønh vò toå thöù ba cuûa Thieàn 
phaùi Truùc Laâm. Thi taäp cuûa oâng ñaõ bò thaát 
laïc, theo Töø Ñieån Vaên Hoïc, chæ coøn 24 baøi 
thô chöõ Haùn (thöïc ra laø 19 baøi vì coù baøi Cuùc 
Hoa 6 ñoaïn) cheùp trong Vieät AÂm Thi Taäp vaø 
Trích Dieãm Thi 

20                                                                                                                                             COÛ THÔM 



phoù

g khoaùng, coù khí 
pha vaø coát caùch Ñoã Laêng [13]. Baøi naøo lôøi 
thô 

ong Toaøn Vieät Thi Luïc vaø 
Phö Töø Chí Löôïc. Phan Huy Chuù 
khe

aàn Minh 
Toâng (1314- 1329) laø moät nhaø thô coù tieáng. 
Phan Huy Chuù khen: “Tình thô cao sieâu, haøo 

phoùng, lôøi thô ñeàu coù phong thaùi nhaøn nhaõ, 
thöïc coù theå hôn haún ngöôøi Nguyeân”. 

 

ng khoaùng”; Leâ Quí Ñoân cuõng khen thô 
Huyeàn Quang “nghóa lyù tinh thaâm, khí töôïng 
cao sieâu”. 

 
14. Giôùi Hieân Thi Taäp laø taäp thô cuûa 

Nguyeãn Trung Ngaïn (1289-1370), ñöôïc Phan 
Huy OÂn ruùt ra töø caùc boä hôïp tuyeån nhö Vieät 
AÂm Thi Taäp, Tinh Tuyeån Chö Gia Luaät Thi 
[12] vaø Trích Dieãm Thi Taäp, hôïp laïi hôn 80 
baøi bieân soaïn laïi cuoán Giôùi Hieân Thi Taäp 
(1775). Phan Huy Chuù khen laø: “Lôøi thô 
phaàn nhieàu haøo maïi phoùn

ùch 
cuõng maïnh meõ, phoùng khoaùng khaùc 

thöôøng. Thô töù tuyeät laïi caøng hay, khoâng 
keùm gì ñôøi thònh Ñöôøng”.  

 
15. Tieàu AÅn Thi Taäp cuûa Chu Vaên An (? 

- 1370), ñaõ bò maát, chæ coøn laïi 11 baøi thô chöõ 
Haùn cheùp tr

ôïng Sôn 
n laø: “Lôøi thô raát trong saùng, u nhaøn, töï 

nhieân coù theå töôûng thaáy yù thuù thanh cao cuûa 
ngöôøi ôû aån”. 

 
16. Tieàu AÅn Quoác Ngöõ Thi Taäp baèng chöõ 

Noâm cuõng cuûa Chu Vaên An. Caû taäp bò maát, 
nay khoâng coøn baøi naøo. 

 
17. Hieäp Thaïch Taäp cuûa Phaïm Sö Maïnh, 

ñaõ thaát laïc, nay chæ coøn 33 baøi thô cheùp raûi raùc 
trong caùc tuyeån taäp nhö Vieät AÂm Thi Taäp, Tinh 
Tuyeån Chö Gia Luaät Thi, Trích Dieãm Thi Taäp 
vaø Toaøn Vieät Thi Luïc. OÂng laø moân ñeä cuûa Chu 
Vaên An, ñaäu Thaùi hoïc sinh ñôøi Tr

 
H 5: Trang saùch Tinh Tuyeån Chö Gia Luaät 
Thi 

raán, Kyù Cung 
Tuy , Toáng Baéc Söù Ngöu Löông. 
Pha

vaø Toaøn Vieät Thi Luïc. Trong 
soá ñoù, coù nhöõng baøi thô saùng giaù nhö Nhaâm 
Daàn

cuûa Döông Ñöùc Nhan. Trích: Töø Ñieån 
Vaên Hoïc, sau trang 544. 
 

18. Ngheä Toâng Thi Taäp cuûa Traàn Phuû 
(1321-1395), ñaõ thaát laïc, nay chæ coøn 5 baøi 
thô cheùp trong Vieät AÂm Thi Taäp, goàm: Ñeà Tö 
Ñoà Traàn Nguyeân Ñaùn Töø Ñöôøng, Ñeà Sieâu 
Loaïi Baùo AÂn Töï, Tÿ Gia Höng T

eân Vöông
n Huy Chuù khen thi phaåm cuûa Ngheä 

Toâng “coù nhöõng caâu thô hay”. 
 
19. Baêng Hoà Ngoïc Haùc, 2 quyeån, cuûa 

Traàn Nguyeân Ñaùn (1325-1390), ñaõ thaát laïc, 
hieän chæ coøn 51 baøi thô cheùp trong Vieät AÂm 
Thi Taäp, Tinh Tuyeån Chö Gia Luaät Thi, Trích 
Dieãm Thi Taäp 

 Luïc Nguyeät Taùc, Baát Mò, Daï Qui Chu 
Trung Taùc... 

 
20. Thaûo Nhaøn Hieäu Taàn Thi Taäp cuûa Hoà 

Toâng Thoác. OÂng ngöôøi laøng Thoå Thaønh, phuû 
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Dieãn Chaâu tænh Ngheä An, ñaäu Thaùi hoïc sinh 
(tieán só) khoaûng nhöõng naêm Thieäu Khaùnh 
(1370-1372) ñôøi Traàn Ngheä Toâng. OÂng noåi 
tieáng thô vaên, coù laàn laøm ñuùng moät traêm baøi 
thô ngay treân chieáu tieäc. Nhöng thô oâng haàu 
heát bò thaát laïc, nay chæ coøn 3 baøi: Thò YÙù (Toû 
yù), Du Ñoâng Ñình Hoïa Nhò Kheâ Nguyeân Vaän 
(Qua chôi Ñoâng Ñình, hoïa nguyeân vaàn thô 
cuûa Nhò Kheâ), nguyeân cheùp trong Hoaøng 
Vieät Thi Tuyeån [14] vaø baøi Ñeà Haïng Vöông 
Töø  

aøi thô coù 
saün, laäp thaønh quyeån Nguyeãn Phi Khanh Thi 
Va i 
Taäp

oäi dung ñaõ phong 
phuù, soá löôïng ñaõ doài daøo thì caùc khuynh 
höô ình thaønh, coù theå 
chia

ùc Vua Thaùi Toâng, Thaùnh 
Toân aát laø sö 
Huy ôùc 
beáp

àng vaán ñoaûn chöông 

Ngu

 
g saùo 

Trung Taùc, Traàn 
Ngu ng ñeâm 
trôû v  
xon

ö. 
Ñinh 927) 

(Ñeà ñeàn Haïng Vöông) [15], nguyeân cheùp 
trong Truyeàn Kyø Maïn Luïc cuûa Nguyeãn Döõ.   

 
21. Nhò Kheâ Thi Taäp cuûa Nguyeãn Phi 

Khanh (1355-1428), ñaõ thaát laïc, chæ coøn ñöôïc 
77 baøi thô cheùp trong caùc taäp thi tuyeån ôû theá 
kyû thöù 15, sau ñöôïc Leâ Quyù Ñoân (1726- 1784) 
thu nhaët ñöa vaøo taäp Toaøn Vieät Thi Luïc. Sang 
theá kyû 19, Döông Baù Cung (1794- 1848) söu 
taàm theâm hai baøi vaên, coäng vôùi 77 b

ên Taäp, töùc laø quyeån 2 trong boä ÖÙc Trai D
 (goàm 7 quyeån), xuaát baûn 1868.  
 

KHUYNH HÖÔÙNG THI CA RA ÑÔØI 
Qua 21 taäp thô thôøi Traàn ngaøy nay coøn 

bieát ñöôïc, Phan Huy Chuù, Lòch Trieàu Hieán 
Chöông Loaïi Chí, cho laø coù giaù trò ngheä thuaät, 
coù taäp ñaày phong vò thô Ñöôøng, coù taäp saùnh 
baèng thôøi thònh Ñöôøng, coù taäp hôn haún thôøi 
Nguyeân. Thaät vaäy, moät thôøi kyø maø ngheä thuaät 
thô vaên ñaõ hoaøn chænh, n

ùng thô cuõng baét ñaàu h
 ra caùc nhoùm sau ñaây: 
 
1 - Loaïi thô cao sieâu: 

Loái thô naøy raát thònh haønh trong thôøi nhaø 
Lyù, naëng maøu trieát lyù cuûa nhaø Phaät. Sang ñôøi 
Traàn, phong vò thieàn trôû neân nheï nhaøng, pha 
laãn caùi phieâu daät vaø chuùt hôi höôùng cuûa nhaø 
ngheä só. Ñoäi nguõ cuûa nhoùm thô naøy raát ñoâng, 
nhö Thieàn sö Huyeàn Quang (Lyù Ñaïo Taùi), 
Chu Vaên An, ca

g, Nhaân Toâng. Tieâu bieåu nh
eàn Quang, qua baøi Ñòa Loâ Töùc Söï (Trö
 loø töùc caûnh). 
OÂi dö coát ñoát ñoäc hoaøng höông 
Khaåu ñaùp sôn ño
Thuû baû xuy thöông hoaø ñoäc ñaïc 
Tuøng giao nhaân tieáu laõo taêng mang. 
yeãn Lang dòch: 
Cuûi heát, loø coøn vöông khoùi nheï 
Sôn ñoàng hoûi nghóa moät chöông kinh
Tay caàm duøi moõ, tay naân
Thieân haï cöôøi ta, cöù maëc tình. 
 (Vieät Nam Phaät Giaùo Söû Luaän) 
2 - Loaïi thô caûm khaùi: 
Thi ca mang tính chaát thôøi ñaïi, tieâu bieåu 

coù Traàn Nguyeân Ñaùn vaø Tröông Haùn Sieâu. 
Phan Huy Chuù, Lòch Trieàu Hieán Chöông Loaïi 
Chí, nhaän xeùt chaát thô caûm khaùi thôøi theá cuûa 
Traàn Nguyeân Ñaùn nhö sau: “Thaân tuy veà aån 
nhöng loøng khoâng queân vieäc nöôùc”. Chaúng 
haïn nhö baøi Daï Qui Chu 

yeân Ñaùn laøm thô treân thuyeàn tro
eà kinh ñoâ sau khi quaân trieàu ñình ñaõ deïp

g loaïn Döông Nhaät Leã: 
Vaïn quoác daân sinh phí ñænh ngö, 
Soùc Yeân, ñoâng Bieän [16] dó khaâu khö  
Qui chu vò oån giang hoà moäng, 
Phaân thuû ngö ñaêng chieáu coå th
 Vaên Chaáp dòch (Nam Phong Taïp Chí, 1
Daân bò laàm than maáy trieäu thöøa, 
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Yeân tan, Bieän naùt ñaõ bao giôø. 
Giang hoà chieác goái chöa yeân giaác, 

saùch xöa. 

 caùc 
vua n Nhaäp 
noäi Tieâu bieåu 
coù b õo: 

eãu coâng danh traùi, 
 Haàu [17]. 

Vie
Xoân
Ba quaân duõng maõnh nuoát sao Ngaâu [18]. 

rai coøn nôï 

baøi Hai 
Baø ong 

Khe  coù 
baøi  sau: 

a, 

thanh caáp, 

 
 haän thaáu haøn ba. 

 xa. 

Vie

 ñoå, 

oát töôi vöông ñaïo theâm xuaân thaém. 
ùng daøy. 

åu nhaát laø Thöôïng thö 
raàn Anh Toâng) 

Giôùi Hieân Thi 
g haïn nhö 

haâu. 
Coá  

Möôïn löûa thuyeàn chaøi ñoïc 
 (Hôïp Tuyeån Thô Vaên Vieät Nam) 
 
3 - Loaïi thô huøng traùng: 
Nhoùm thô naøy bao goàm caùc töôùng taù cuûa 

nhaø Traàn nhö Phaïm Nguõ Laõo, Traàn Quang 
Khaûi. Ngoaøi ra, coøn coù moät soá baøi cuûa

 Nhaân Toâng, Ngheä Toâng vaø qua
Haønh khieån Phaïm Sö Maïnh. 
aøi Thuaät Hoaøi cuûa Phaïm Nguõ La
Hoaønh soùc giang san caùp kyû thu, 
Tam quaân tì hoå khí thoân ngöu. 
Nam nhi vò li
Tu thính nhaân gian thuyeát Vuõ
 (Ñaïi Vieät Söû Kyù Toaøn Thö) 
ät Thao dòch: 
g giaùo, non soâng ñaõ maáy thu 

Coâng danh chöa veïn, t
Hoå theïn, nghe ai nhaéc Vuõ Haàu. 
 
4 - Loaïi thô vònh söû: 
Loái thô naøy môùi xuaát hieän neân coøn ít, chæ 

thaáy vaøi baøi cuûa Vua Anh Toâng vònh caùc 
nhaân vaät lòch söû Taøu nhö baøi Vònh Haùn Cao 
Toå, Vònh Haùn Vaên Ñeá, Vònh Haùn Vuõ Ñeá, Vònh 
Ñöôøng Tuùc Toâng... Veà sau, loái vònh söû ñaõ 
thaáy nhöõng nhaân vaät Vieät xen trong caùc nhaân 
vaät Taøu nhö baøi cuûa Vua Duï Toâng (1341-
1369) so saùnh Vua Traàn Thaùi Toâng cuûa nöôùc 
ta vôùi Vua Ñöôøng Thaùi Toâng cuûa Taøu. Tieán 
leân moät böôùc nöõa, ñeán ñôøi Hoà coù Traàn Laâu 
vôùi nhöõng baøi vònh söû Vieät Nam, nhö 

Tröng khi taùc giaû ñi ngang qua Ph

â, luùc qua cöûa Haøm Töû taùc giaû cuõng
Quaù Haøm Töû Quan [19] nhö
Thuyeát tröôùc sa tröôøng caûm khaùi ñ
Nhi kim Haøm Töû maïn kinh qua. 
Coå chinh huøng duõng trieàu 
Kyø baùi saâm si truùc aûnh taø. 
Vöông ñaïo hoài xuaân noàng coå thuï,
Hoà quaân baõo
Toa Ñoâ thuï thuû tri haø xöù, 
Thuûy luïc sôn thanh nhaäp voïng
(Hôïp Tuyeån Thô Vaên Vieät Nam) 
ät Thao dòch: 
Töøng nghe chieán traän ôû nôi ñaây, 
Giôø môùi ñi qua Haøm Töû naøy. 
Tieáng suùng daäp doàn chieâng troáng
Boùng tre nghieâng ngaû quaït côø bay. 
T
AÁm öùc Hoà quaân döôùi so
Naøo choã Toa Ñoâ ñaàu haén ruïng? 
Non xanh nöôùc bieác nguùt ngaøn thay. 
 
5 - Loaïi thô söù trình: 
Treân ñöôøng ñi söù ñeán kinh ñoâ Trung 

quoác, caùc söù giaû cuûa ta khi ñi ngang qua 
nhöõng ñòa danh noåi tieáng cuûa Taøu thöôøng laøm 
thô vònh caûnh. Phaïm Sö Maïnh tuy thuoäc nhoùm 
thô huøng traùng, nhöng cuõng coù vaøi baøi thuoäc 
loaïi naøy. Tieâu bie
Nguyeãn Trung Ngaïn (ñôøi T
nay coøn hôn 80 baøi trong quyeån 
Taäp, phaàn lôùn laø loaïi söù trình, chaún
baøi Ung Chaâu [20]. 
Haøo kieät tieâu ma haän vò höu, 
Ñaïi giang y cöïu thuyû ñoâng löu. 
Quaûng Taây hình thaéng voâ ña caûnh, 
Lónh ngoaïi [21] phoàn hoa ñoäc thöû c

luyõ tinh kyø theâ laïc chieáu,
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Kho
Toøn
Thu

uoâi, 
oâi. 

  

uùi trô, keøn troáng tieãn thu roài. 
 chieán, 

an, beø baïn, loái thô naøy vaãn 
ñaéc haïm Coâng 
Sö M aïnh ñi 
söù T (ñôøi 
Traà

aân cöù an, 
ngaõ hoaøn sôn. 

, 
øn. 

Vie
öôøng ba nghìn daëm baùc treân yeân 

øn 

iöõ ñöôïc. Chaúng 
haïn âng 
Hön g töôùng 
Quo ûa Buøi 
Toân

 
i. 

 
ng khoâng leä huyeát, 

 
g. 
öõa, 

? 
Soân

uùi cao maây toaû mí saàu vöông. 
ân thöïc, 

âng sôn coå giaùc toáng thaâm thu. 
g quaân laõo thuù taèng kinh chieán, 
yeát ñaùo nam chinh caùc töï saàu. 
Ñinh Gia Khaùnh dòch: 
Haøo kieät qua ñôøi haän chöûa ng
Soâng kia nhö cuõ höôùng ñoâng xu
Quaûng Taây caûnh ñeïp, naøo ñaâu laém,
Lónh ngoaïi phoàn hoa, aáy ñaáy thoâi. 
Luyõ cuõ, tinh kyø vin boùng rôùt, 
N
Lính giaø ñaõ neám muøi chinh
Noùi tôùi Nam chinh luoáng ngaäm nguøi. 
(Hôïp Tuyeån Thô Vaên Vieät Nam) 
 
6 - Loaïi thô thuø phuïng:  
Loaïi naøy bao goàm nhöõng baøi xöôùng hoïa, 

coù tính caùch ngoaïi giao, giöõa vua quan nöôùc 
ta vôùi caùc söù Taøu vaø ngöôïc laïi. Chaúng haïn 
baøi cuûa Vua Traàn Thaùi Toâng ñöa söù Taøu laø 
Tröông Hieáu Khanh vaø Tröông Löôïng. Vua 
Traàn Minh Toâng ñöa söù Taùn Chæ Ngoïa vaø 
Trieäu Töû Kyø. Chieâu Minh Vöông Traàn 
Quang Khaûi tieãn söù Saøi Trang Khanh. Quan 
Nhaäp noäi Haønh khieån Phaïm Sö Maïnh tieãn söù 
Dö Quí... Ngoaøi ra, trong vieäc giao tieáp giöõa 
vua toâi, giöõa caùc qu

 duïng. Tieâu bieåu coù baøi Toáng P
aïnh Baéc Söù (Tieãn oâng Phaïm Sö M

rung quoác) cuûa Thöôïng thö Leâ Quaùt 
n Minh Toâng): 
Dòch loä tam thieân qu
Haûi moân thaäp nhò, 
Trieàu trung söù giaû, thieân bieân khaùch
Quaân ñaéc coâng danh, ngaõ ñaéc nha
(Thô Vaên Lyù Traàn) 
ät Thao dòch: 
Ñ

Keû vöôït truøng döông, tôù laïi nga
Söù giaû trieàu ñình, ngöôøi cuoái choán 
Coâng danh baùc laõnh, tôù caàu nhaøn. 
 
7 - Loaïi thô phuùng ñieáu: 
Loái thô naøy cuõng thaáy ít baøi trong soá thi 

ca thôøi Traàn, hieän nay coøn g
 nhö baøi Vaõn Thöôïng Töôùng Quoác Co
g Ñaïo Ñaïi Vöông (vieáng Thöôïn
ác coâng Höng Ñaïo Ñaïi Vöông) cu
g Quaùn (ñôøi Nhaân Toâng): 
Tröôøng laïc lieân thanh kính nhaát chuøy
Thu phong tan taùc baát thaêng b
Cöûu truøng minh giaùm kim vong löõ, 
Vaïn lyù tröôøng thaønh thuïc hoaïi chi!
Vuõ aùm tröôøng gia
Vaân ñeâ phuïc lónh toaû saàu mi! 
Ngöôõng quan khueâ taûo töø phi daät, 
Ngö thuyû tình thaâm kieán vònh thi.  
Vaân Trình dòch: 
Tröôøng laïc lieân hoài chuoâng baùo tang,
Gioù thu theâm gôïi moái buoàn thöôn
Chín truøng göôm saùng ñaâu coøn n
Muoân daëm thaønh daøi ai phaù ngang

g lôùn möa truøm leä maùu roû, 
N
Kính xem vaên khí lôøi cha
Caù nöôùc tình thaâm thô maáy haøng. 

 (Hôïp Tuyeån Thô Vaên Vieät Nam) 
 
8 - Loaïi thô nhaøn taûn: 
Noåi baät nhoùm naøy coù Traàn Quang Trieàu 

vaø Nguyeãn Xöôûng trong Thi Xaõ Am Bích 
Ñoäng (Quyønh Laâm). Nhoùm thô nhaøn taûn coøn 
coù Maïc Ñónh Chi (1272-1346) vôùi baøi Vaõn 
Caûnh (Caûnh chieàu), Phaïm Toâng Maïi coù baøi 
Ñi Söù Taøu Ngaãu Taùc, Traàn Quoác Taûng (1252-
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1313) vôùi baøi Tónh Bang Caûnh Vaät (Caûnh vaät 
ñaát Tónh Bang), Traàn Quoác Toaïi (1254-1277) 
coù q haát laïc chæ coøn 
truy ieân sinh... Döôùi 
ñaây ) cuûa Nguyeãn 
Söô aøn taûn: 

ó haï. 
g. 

[22], 
. 

Ngu

öôïu say gioïng baùc laøng. 
, 

nh meänh khoù cöôõng 
öôïc 

ôn Löu Ñeà 
aïi), moät ngoïn 

eâ caåm thaïch ban. 
Taèn
Xua
 
Vie

hong hieân, thuûy haïm phuû reâu xanh 
oám vaønh 

át Taûn 

uyeån Saàm Laâu Taäp ñaõ t
eàn laïi ñoâi caâu, Töï Laïc t
 laø baøi Thoân Cö (ÔÛ laøng
ûng, tieâu bieåu cho loaïi thô nh
Thoâng thoâng xuaân d
Thuï ñeá dieåu danh man
Thieàn nguyeät di hoa aûnh, 
Song phong taù truùc löông. 
Vi kyø nhaøn ñaéc ñòa 
Ñoái töûu tuyù vi höông. 
Hoaùn xuaát Hoa Tö quoác 
Laân keâ caùch ñoaûn tröôøng
yeãn Ñoång Chi dòch: 
Heø ñuoåi xuaân ñi voäi, 
Goác caây chim hoùt vang, 
Boùng reøm hoa ñoåi choã, 
Gioù cöûa truùc ñöa sang. 
Côø ñaùnh vui hôn nöôùc; 
R
Nöôùc Hoa Tö ñaâu thaáy
Gaø gaùy caùch beân töôøng. 
 (Vieät Nam Coå Vaên Hoïc Söû) 
 
9 - Loaïi thô hoaøi coå: 
Tieâu bieåu cho nhoùm thô naøy coù Phaïm Sö 

Maïnh. OÂng laø lôùp ngöôøi trí thöùc ñaõ ñem heát 
taøi trí vaø söùc löïc cuûa ñôøi mình coáng hieán cho 
trieàu ñaïi vaø ñaát nöôùc. Nhöng cô nghieäp nhaø 
Traàn phaûi coù cuoäc ñôøi cuûa noù, khi ñaõ ñaït ñeán 
ñænh thì aét phaûi ñi xuoáng vaø oâng laø nhaân 
chöùng cuûa thôøi cuoäc. Vì vaäy, thô oâng saùng taùc 
trong quaõng cuoái ñôøi laø nhöõng chuoãi daøi nuoái 
tieác veà moät quaù khöù vaøng son cuûa trieàu ñaïi, 
ñoù laø loaït baøi nhö Sôn Haønh (Ñi treân nuùi), 
Ñoâng Sôn Töï Hoà Thöôïng Laâu (Laàu treân hoà 

chuøa Ñoâng Sôn), Chu Trung Töùc Söï (Trong 
thuyeàn laøm thô töùc söï), Quaù An Phuû Nguyeãn 
Só Coá Phaàn (Qua moä An phuû Nguyeãn Só Coá)... 
OÂng bò aùm aûnh veà moät ñò
laïi ñöôïc, noãi buoàn vöôùng vít trong thô ñ
phôi baøy qua baøi Ñaêng Thieân Kyø S
(Leân nuùi Thieân Kyø ñeà thô löu l
nuùi ôû huyeän Ñoâng Trieàu: 
Phong hieân thuyû haïm [23] thöông ñaøi coå 
Truùc kính hoa kh

g thò tieân hoaøng du laõm xöù, 
ân lai saàu töù toái töông quan. 
(Lòch Trieàu Hieán Chöông Loaïi Chí) 
ät Thao dòch: 
P
Caåm thaïch ñöôøng, khe loám ñ
Vua tröôùc, nôi ñaây thöôøng daïo ñeán 
Xuaân veà caûnh aáy noãi buoàn quanh. 
 
10 - Loaïi thô traøo phuùng: 
Vaøo thôøi Traàn Thaùnh Toâng, Nhaân Toâng 

vaø Anh Toâng coù Nguyeãn Só Coá (? - 1312) 
khôûi ñaàu cho doøng thô traøo phuùng cuûa nöôùc 
ta. Tieåu söû Nguyeãn Só Coá, khoâng roõ, coù ñieàu 
chaéc chaén oâng laø ngöôøi noåi tieáng veà hoïc vaán 
uyeân baùc vaø gioûi quoác aâm, laïi sôû tröôøng thô 
traøo phuùng. Naêm 1274, Traàn Thaùnh Toâng 
nghe tieáng, beøn trieäu oâng vaøo kinh trao chöùc 
Noäi thò hoïc só ñeå daïy hoaøng töû, sau naøy laø 
Traàn Nhaân Toâng. Naêm 1306, döôùi ñôøi Traàn 
Anh Toâng (1293- 1314), oâng ñöôïc thaêng 
chöùc Thieân Chöông caùc Hoïc só, sau boå laøm 
An phuû söù. Naêm 1312, oâng theo vua ñi ñaùnh 
Chieâm Thaønh vaø cheát ôû doïc ñöôøng. Thô oâng, 
hieän nay chæ coøn 2 baøi thaát ngoân töù tuyeät, ñöôïc 
Leâ Quí Ñoân söu taàm cheùp vaøo Hoaøng Vieät Thi 
Luïc. Ñoù laø baøi Tuøng Giaù Taây Chinh Ye
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Vieân aây yeát ñeàn 
Taûn g Giaù Taây 
Chi Theo vua ñi 
ñaùn öông). 

yeâu gian 
n. 

. 
Ngu
Beân
Binh nhung phoù thaùc nhôø vì töôùng quan. 

øm 
Ly ra 
 vaên. 

y chæ coøn hai caâu thô 
aøo

aät 
eân. 

 Nguyeãn Lôïi dòch: 
 Than th
 

 vieân nhö: Nguyeãn Xöôûng, 
hieäu laø Thích Lieâu; Nguyeãn Trung Ngaïn 

beân kia bôø doác. Khieán hoï 
chaùn ngaùn chính söï, muoán thoaùt ly theá tuïc, 
khoâng phaûi ñeå chuù taâm tu haønh, 
thoaùt, maø ñeå tìm veà ca
aån daät Laõo Trang.  

 
 (Coøn tieáp) 

ÑAØO ÑÖÙC CHÖÔNG  
(San Jose)

 Töø (Theo vua ñi ñaùnh phía T
 Vieân) vaø döôùi ñaây laø baøi Tuøn
nh Yeát Uy Hieån Vöông Töø (
h phía Taây yeát ñeàn Uy Hieån V
Ngö qui phuø aán quaûi 
Tö söï saùt caàu phoù töôùng qua
Baïc lieät thö sinh voâ voïng xöù 
Chæ lai töø haï khaát bình an
yeãn Ñoång Chi dòch: 
 löng ñeo aán ngö qui, 

Tôù ñaây vaãn ñöùa öôn heøn, 
Bình an ñoâi chöõ döôùi ñeàn cuùi xin.  
 (Vieät Nam Coå Vaên Hoïc Söû) 
 
Khoaûng cuoái nhaø Traàn, ñaàu Hoà coù theâm 

caây buùt traøo phuùng noåi tieáng nöõa laø Nguyeãn 
Coâng Phuï. OÂng ngöôøi tænh Höng Yeân, laøm 
quan ñeán chöùc Tham tri Boä Hình, chuyeân la
thô traøo phuùng thôøi theá, ñeán noãi Hoà Quí 
leänh böùc töû ñeå khoûi bò chaâm choïc qua thô
Thô oâng, bò thaát laïc, na
tr  phuùng chua chaùt, laøm ra khi saép cheát.  
Kham ta Vöông Maõng khieâm cung nh
Thaâm thaùn Ñöôøng Huyeàn uûy chính ni

ay! anh Maõng khi voøng caùnh, 
Noâng noãi vua Ñöôøng luùc boù tay. 

  (Vieät Nam Coå Vaên Hoïc Söû) 
 

THAØNH LAÄP THI XAÕ 
Laàn ñaàu tieân trong neàn Vaên hoïc Vieät 

Nam coù moät hoäi thô ra ñôøi. Ngöôøi saùng laäp 
hoäi thô laø Traàn Quang Trieàu (1287-1325) 
hieäu laø Cuùc Ñöôøng, bieät hieäu laø Voâ Sôn 
OÂng, nguyeân quaùn ôû laøng Töùc Maëc, phuû 
Thieân Tröôøng, tænh Nam Ñònh. OÂng laø con 

trai tröôûng cuûa Traàn Quoác Taûng, chaùu noäi 
cuûa Traàn Quoác Tuaán vaø anh vôï cuûa Vua 
Traàn Anh Toâng. OÂng ñöôïc phong töôùc Vaên 
Hueä Vöông, laøm quan ñeán chöùc Nhaäp noäi 
Kieåm hieäu Tö ñoà. Nhöng roài, oâng chaùn ngaùn 
vieäc ñôøi, veà ôû aån am Bích Ñoäng, gaàn chuøa 
Quyønh Laâm, ñaát Quyønh Long. Nôi ñaây, OÂng 
thaønh laäp Thi Xaõ Bích Ñoäng, cuøng xöôùng 
hoaï vôùi caùc hoäi

(1289-1370), töï laø Bang Tröïc, hieäu Giôùi 
Hieân; Nguyeãn ÖÙc hieäu laø Giaûn Trai; vaø Töï 
Laïc tieân sinh...  

Theo söû, döôùi thôøi Minh thuoäc, bao nhieâu 
saùch vôû vaø taøi lieäu cuûa nöôùc ta, do caùc nhaân 
taøi cuûa hai trieàu Lyù Traàn bieân soaïn vaø saùng 
taùc, ñeàu bò Tröông Phuï vaø Moäc Thaïch tòch 
thu, ñem veà Kim Laêng (Jin Ling) tieâu huûy, 
nhaèm xoaù saïch neàn vaên hoïc nöôùc Nam. Bôûi 
theá, khoâng coøn thaáy taøi lieäu naøo ghi ñaày ñuû 
caùc thaønh vieân trong Thi Xaõ Bích Ñoäng. Vaø 
nay, chæ coøn löu laïi moät ít baøi trong caùc tuyeån 
taäp thôøi Leâ sô nhö Vieät AÂm Thi Taäp vaø thôøi Leâ 
Trung Höng nhö Toaøn Vieät Thi Luïc. Tuy vôùi 
soá löôïng coøn laïi quaù ít oûi, cuõng taïm cho thaáy 
Thi Xaõ Bích Ñoäng, laø tieáng thô cuûa nhöõng 
ngöôøi, tuy coøn ñöùng ôû beân naøy ñænh doác cuûa 
trieàu ñaïi, nhöng ñaõ thaáy ñöôïc caùi taøn taï, phaûi 
ñeán vaø saép ñeán, ôû 

ñi vaøo sieâu 
ùi thaûnh thôi, cuoäc soáng 



QUA LAM SÔN 
 

Möôøi naêm binh löûa aùo baøo phai 
Coû saéc daâu xanh tieáp baõi daøi 

Muoân daëm nuùi non, con nöôùc luõ 
Ngaøn truøng soùng gioù, xoù tre gai 

Vöông toân ñeá nghieäp trô toøa mieáu 
Du khaùch giai nhaân laõng goùt haøi 
Tröôùc chaéc beân soâng côø ñoû rôõ 

Giôø troâng thaáy ñoã chieác thuyeàn ai 
 

HAØ THÖÔÏNG NHAÂN 
(California) 

 
Hoïa 

BÌNH NGOÂ 
 

Bình Ngoâ Ñaïi Caùo möïc chöa phai 
Gian khoå möôøi naêm haù chaúng daøi 

Khoâi Huyeän taøn quaân..., khi neám maät. 
Lam Sôn chöôùng khí..., luùc naèm gai 

Bieân thuøy gioù theùt tan thaây giaëc 
Laêng mieáu reâu in thoaûng daáu haøi 
Voù ngöïa chaäp chuøng leân aûi Baéc 
Tai coøn nghe vaúng Khuùc Nam Ai 

 

HOÀ COÂNG TAÂM 
(Texas) 

 

Hoïa 

“QUA LAM SÔN” 
 

Daáu cuõ ngaøn sau chaúng nhaït phai 
Can qua binh löûa möôøi naêm daøi 
Troáng doàn ñuoåi giaëc xa bôø coõi 

Chieâng doäi an bang saïch chöôùng gai 
Bieân traán tung bay côø ñaïi nghóa 

Laøng thoân vang voïng khuùc hoøa haøi 
Maø nay gioù loäng trôøi Quan aûi! 
Boùng ñoå bôø naøo, bieát hoûi ai! 

 

HAÏ THAÙI 
TRAÀN QUOÁC PHIEÄT 
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TIEÁNG ÑAØN THUÙY-KIEÀU 
 

GS. Phaïm Thò Nhung 
 

Kỳ 1 
          

rong tác phẩm Đoạn-Trường Tân-
Thanh của Nguyễn Du, Thúy-Kiều, con 

gái đầu lòng của ông bà Vương Viên-Ngoại, 
không chỉ là một giai-nhân «  quốc-sắc », 
với tấm hồng-nhan tươi-thắm, kiều-mị, 
đến hoa phải « ghen », liễu phải «hờn » : 

                          

 
Làn thu-thủy nét xuân-sơn 
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. 
 Nàng còn là một phụ-nữ thông-minh, 
tài-hoa: 

Thông-minh vốn sẵn tính trời 
Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. 

Đặc-biệt có ngón đàn tuyệt-diệu : 
«Nghề riêng ăn đứt Hồ-cầm một trương» 
với: «Một Thiên Bạc-Mệnh» lại càng não 
nhân». 
 Nguyễn Du (ND) đã coi tiếng đàn của 
Thúy-Kiều như mệnh của nàng.Thế nên, 
mỗi biến-cố trong đời Kiều là một lần tiếng 
đàn ấy lại thay xoang đổi điệu, để nói lên 
cảnh-ngộ, cùng diễn-tả tâm-trạng, tình-cảm 
của người con gái tài-hoa bạc-phận này. 
Phải chăng  ND đã lấy 4 chữ Đoạn-Trường 
Tân-Thanh (ĐTTT) làm tựa đề cho tác-
phẩm của ông là có ngụ-ý ấy, thay vì Kim 
Vân Kiều Truyện (KVKT), như nguyên-tác 
chữ Hán của Thanh-Tâm Tài-Tử (TTTT), 
viết từ cuối đời nhà Minh (thế-kỷ 18) bên 
Trung-Quốc.  
 Mặc dù KVKT của TTTT chỉ là một 
cuốn tiểu-thuyết văn xuôi, viết theo lối 

chương-hồi  (20 hồi), trần-thuật, kết-cấu 
lỏng-lẻo, tâm-lý nhân-vật nông-cạn ; nói 
chung là tầm-thường đến người Trung-
quốc cũng ít ai biết tới. Nhưng ND, vào 
đầu đời Nguyễn, đọc được cuốn này, ông 
đã nhìn thấy nỗi đoạn-trường của nhân-vật 
Thúy-Kiều trong cái xã-hội nhà Minh thuở  
ấy, chẳng khác nào nỗi đoạn-trường ông 
đang đòi-đoạn cho chính thân-phận mình, 
cũng như cho bao kiếp người đã bị vùi-dập 
trong cảnh bể-dâu thời Lê mạt Nguyễn sơ 
(cuối thế-kỷ 18, đầu thế kỷ 19) ở nước ta: 
loạn-lạc, tàn-bạo, bất-công, sa-đọa mà ông 
từng trải qua : 
Trải qua một cuộc bể-dâu 
Những điều trông thấy mà đau-đớn lòng. 
 Bởi thế, ND muốn mượn cốt truyện kia 
như một cái khung thích-hợp, để từ đó ông 
có thể đem cái tài văn-chương trác-tuyệt , 
cái học-vấn uyên-thâm, cái từng-trải việc 
đời cùng nỗi lòng khắc-khoải về thế-sự 
nhân-sinh, và cả cái mộng anh-hùng ấp-ủ 
từ bao lâu nay, là làm sao cải-thiện được 
xã-hội, đem lại công-bằng và cuộc sống an-
vui, hạnh-phúc đến cho muôn dân ; mà viết 
nên ĐTTT, gọi nôm-na là truyện Kiều, một 
tác-phẩm văn-chương quốc-âm, ghi lại 
bằng chữ nôm, dài 3254 câu thơ lục bát, 
một thể thơ thuần-túy dân-tộc. 
Cốt truyện tuy vẫn giữ đúng như nguyên-
tác, nhưng  nhờ vào thiên-tài, ND sau khi 
cải-biên nhiều chi-tiết về hình-thức, đặc 
biệt về nội-dung ( như : Giảm-thiểu tối đa 
những chi-tiết tàn-bạo, bất-công cùng 
những gì gọi là thô-bỉ, dâm-đãng tràn-ngập 
trong nguyên-tác ; và ND đã thay vào đó 
bằng sự khai-triển đời sống tình-cảm của 

T 
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các nhân-vật,  như tình yêu gia-đình, lòng 
thương nhớ quê-hương, lòng nhân-ái, độ-
lượng cùng tinh-thần đạo-nghĩa đầy nhân-
bản tính của con người…). ĐTTT lập-tức 
được thay hồn, đổi xác, trở thành một kiệt-
tác-phẩm văn-hóa của nước nhà, một áng 
văn-chương bất-hủ của dân-tộc.  
  Riêng nói về những tiếng đàn chính 
của nhân-vật Thút-Kiều trong Trong 
ĐTTT, thì  những tiếng đàn tuyệt-diệu ấy 
đã được gẩy 4 lần, đánh dấu 4 mốc quan-
trọng trong tấn bi-kịch đoạn-trường của đời 
nàng: Đó là : 
 Lần đầu Thúy-Kiều đàn cho Kim Trọng 
thưởng-thức khi mới bước vào cuộc tình. 
 Lần hai Kiều đàn trong vai con hầu 
giúp vui tiệc rượu cho Thúc-sinh (chồng 
nàng) và Hoạn-Thư (cô vợ cả ghen-tuông 
thâm-hiểm của chàng).  
 Lần ba Kiều hầu đàn Tổng-đốc Hồ 
Tôn-Hiến, kẻ vừa  giết Từ Hải, người 
chồng anh- hùng, tình-nghĩa của nàng.  
 Và lần chót, khi Kiều vừa được tái-hồi 
Kim Trọng. 
 Sau đây chúng ta hãy phân-tích 4 tiếng 
đàn đặc-biệt này của Thúy-Kiều để tìm 
hiểu những nỗi đoạn-trường của người 
phụ-nữ tài-hoa bạc-phận này, đồng thời 
cũng để hiểu rõ hơn về thiên-tài của ND 
trong kiệt-tác-phẩm ĐTTT của ông.  
 
1- LẦN ĐẦU THÚY-KIỀU ĐÀN CHO 
KIM-TRỌNG THƯỞNG-THỨC 
(Tiếng đàn dự-báo cuộc đời phong-trần 
của Thúy-Kiều) (cc. 471-492) 
 Nhân Hội Đạp-Thanh, Thúy-Kiều cùn
hai em là Thúy-Vân và Vương Quan đi du 
xuân. Trên đường về, Kiều trông thấy ngôi 
mộ hoang thì động lòng trắc-ẩn ; đượ
Vương Quan cho biết, đây là ngôi mộ 

Đạm-Tiên, một ca-nhi tài sắc chết giữa tuổi 
hoa-niên. Kiều vô cùng xúc-động, làm thơ 
viếng mộ ; nàng chẳng những thương cho 
Đạm-Tiên mà còn lo cho hậu-vận « Thấy 
người nằm đó biết sau thế nào ? ». 

g            Đoạn tả tiếng đàn lần đầu của Thúy-
Kiều đã được ND trình-bầy trong 22 câu 
thơ  (cc. 471- 492). 

c            Trước hết, ND giới-thiệu nội-dung 
tiếng đàn (cc.471- 480) 

 Trước khi rời gót, Kiều gặp Kim 
Trọng, một văn-nhân tuấn-tú, hào-hoa 
phong-nhã. Trai « thiên-tài » gái « quốc-
sắc » gặp nhau, tiếng sét ái-tình đã xẩy ra 
làm cho đôi bên cùng chuếnh-choáng, đê-
mê «  Chập-chờn cơn tỉnh, cơn mê ». 
 Đêm hôm ấy về nhà, Kiều đã tơ-tưởng 
ngay tới chàng Kim. Nhưng những mộng-
mơ yêu-đương vẫn không trấn-áp nổi nỗi 
khắc-khoải lo-âu cho số-kiếp hồng-nhan, 
tài-hoa bạc-phận của mình, do câu chuyện 
về cuộc đời Đạm-Tiên gợi ra ; đến nỗi 
nàng nằm mê thấy Đạm-Tiên hiện về báo 
cho hay, nàng có tên trong sổ đoạn-trường. 
Từ đó Kiều mới mang nặng hội-chứng 
đoạn-trường. 
 Còn Kim Trọng từ ngày gặp Kiều trở 
về thì ôm mối tương-tư ; chàng bèn lấy cớ 
du-học, tìm thuê căn phòng ngay sau nhà 
Kiều, để được « Tường đông ghé mắt ngày 
ngày hằng trông ». 
  Nhờ bắt được kim-thoa, đôi bên tái-
ngộ. Nhân dịp cha mẹ và hai em đi dự Lễ 
sinh-nhật bên ngoại, Kiều liền sang chơi 
nhà Kim Trọng rồi thề-nguyền gắn-bó. 
Đêm ấy, Kiều đã ở lại tới khuya tình-tự với 
người yêu « Đủ điều trung-khúc ân-cần / 
Lòng xuân phơi-phới, chén xuân tàng-
tàng », và nàng đã có dịp gẩy đàn cho 
chàng thưởng-thức. 
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           Sau khi so dây, thử tiếng:  
 So dần dây vũ, dây văn 
 Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương. 
 Kiều bắt đầu đàn : 
Khúc đâu  Hán Sở chiến-trường 
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. 
 Nét nhạc mở đầu mang đầy khí-vị 
trầm-hùng, với những tiếng đàn vừa mạnh-
mẽ vừa dồn-dập, huyên-náo như có hàng 
ngàn, hàng vạn tiếng chân binh-sĩ rầm-rập 
ngoài chiến-trường, với đủ loại khí-giới xô-
xát vang lên… tiếng sắt (tiếng đục, trầm) 
tiếng vàng ( tiếng trong, cao) chen nhau 
hỗn-loạn… Kim Trọng có cảm- tưởng như 
đang nghe Kiều gẩy khúc Hán Sở Chiến-
Trường, tả cuộc giao tranh giữa quân Hán 
(Lưu-Bang) với quân Sở (Hạng-Võ) đang 
hồi khốc-liệt. 
Khúc đâu Tư-Mã Phượng Cầu 
Nghe ra như oán, như sầu phải chăng? 
  Sau đó, nét nhạc ngả sang tình buồn 
với những tiếng đàn dịu-nhẹ, nghe rủ-rỉ, 
lâm-ly... Kim Trọng tưởng chừng như nghe 
khúc Phượng-Cầu-Hoàng của Tư-Mã 
Tương-Như, đang tỉ-tê như oán, như than 
để quyến-rũ Trác Văn-Quân. Người góa-
phụ trẻ đẹp, giầu-có này đã bị tiếng đàn của 
chàng Tương-Như mê-hoặc, bỏ nhà trốn 
theo chàng. 
 Kê-Khang này khúc Quảng-lăng 
 Một rằng lưu-thủy, hai rằng hành-vân. 
 Tiếp theo, nét nhạc trở nên vui-tươi 
thanh-thoát, với những tiếng đàn nh
nhàng, lưu-loát như nước chảy (lưu thủy), 
mây bay (hành vân) ; Kim Trọng có cảm-
tưởng như đang nghe đoạn nhạc vui trong 
khúc Quảng-Lăng-Tán của Kê-Khang. 

ẹ-         Âm-thanh có lúc lại « đục».  Nói âm-thanh 
đục là nói đến tiếng trầm. Câu « Đục như 
nước suối mới sa nửa vời » cũng vậy,  tai  
ta nghe  tiếng trầm, thật trầm của dây đàn, 
mà tưởng  như nghe tiếng ầm-ì, nằng-nặng 
của luồng nước suối đang rơi giữa lưng-
chừng thác, trước khi đổ xuống mặt đất. 
Như thế, tai ta vừa nghe âm-thanh, mắt ta 

Quá quan này khúc Chiêu-Quân 
Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia. 

 Kết-thúc bản đàn, nét nhạc buồn 
thương, nghẹn-ngào với những tiếng đàn 
trầm xuống, và kéo dài như vấn-vương, 
như lưu-luyến… Kim Trọng tưởng đâu 
đang nghe khúc Chiêu-Quân-Oán. Nàng 
Chiêu-Quân phải  đi cống Hồ, lúc qua ải-
quan biệt Hán sang đất Hung-Nô, nàng 
ngồi trên lưng ngựa, gẩy đàn tỳ-bà khúc 
biệt-ly, tỏ tình thương chúa, nhớ nhà. Tiếng  
đàn mới ảo-não làm sao ! 
 8 câu thơ tả ý đàn vui buồn, mừng lo 
chen-lấn, đang làm dao-động mãnh-liệt 
tâm-tư Thúy-Kiều ở đây là do ND sáng-tác 
thêm vào, không có trong KVKT, nguyên-
tác Hán-văn của TTTT.  
 Kế tiếp, ND bàn về nhạc-tính chung 
của tiếng đàn (cc.481-484) 
2 câu trên bàn về âm-sắc tiếng đàn : 

Trong như tiếng hạc bay qua 
Đục như nước suối mới sa nửa vời. 

 Âm-thanh tiếng đàn « trong » tức tiếng 
nhạc tinh-khiết, rõ-ràng, không gợn chút 
tạp-âm ;  chẳng khác nào tiếng hạc lảnh-lót 
vừa trong-trẻo, vừa ngân vang từ trên 
không-trung vọng xuống. Từ «trong» đi 
liền với hình-ảnh « hạc bay », còn diễn-tả 
tiếng đàn vừa trong vừa cao-vút.Trong, 
cao-vút  là nói đến thính-giác ; tuy nhiên 
ND cho thấy, tai ta nghe âm-thanh tiếng 
đàn  mà đồng thời mắt ta còn thấy được 
tiếng đàn ấy qua hình-ảnh cánh hạc trắng-
phau đang bay cao ngang bầu trời. 
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lại vừa trông thấy hình-ảnh luồng nước 
trắng-xóa, tức trắng đục (không trong suốt) 
của âm-thanh đó nữa.  

         2 câu sau bàn về tiết-điệu bản đàn : 
 Tiếng khoan như gió thoảng ngoài 
 Tiếng mau sầm-sập như trời đổ mưa. 
 Ngoài âm-sắc, nhạc-tính của bản đàn 
còn phải kể tới tiết-điệu, tức ở nhịp khoan, 
nhịp nhặt, «khoan» là thong-thả, tiếng này 
cách tiếng kia một tiết-tấu. Nhịp khoan 
thường đi đôi với những âm-thanh lướt 
nhẹ, kéo dài như  tiếng « gió thoảng 
ngoài »… ; « mau » nói về nhịp nhặt, là 
những nhịp-điệu dồn-dập như tiếng mưa 
« sầm-sập », tức tiếng mưa lớn, nước mưa 
đổ xuống ồ-ạt, tới-tấp. 
 Đoạn cuối, để đề-cao biệt-tài về âm-
nhạc của Thuý-Kiều qua tiếng đàn lần đầu 
này, ND nói về hiệu-lực tác-động trực-tiếp 
của tiếng đàn vào ngọn đèn và Kim Trọng 
(cc.489-492) 
Ngọn đèn khi tỏ, khi mờ 
Khiến người ngồi đó cũng ngơ-ngẩn sầu. 
Khi tựa gối, khi cúi đầu  
Khi vò chín khúc, khi trau đôi mày. 
    «Tỏ » là sáng rõ lên khi tiếng đàn 
mạnh và dồn-dập ; « mờ » là ánh sáng tối 
lại khi tiếng đàn giảm nhẹ âm-thanh và tốc-
độ ; vậy ngọn đèn « khi tỏ, khi mờ » là bởi 
nó bị cường-độ và tần-số âm-thanh của 
tiếng đàn chi-phối.              
 Nhưng hình-ảnh ánh sáng lung-linh 
chập-chờn khi tỏ khi mờ của ngọn đèn giữa 
đêm khuya, lại  tạo được cho người đang 
thưởng-thức âm-nhạc cái cảm-tưởng tiếng 
đàn  ấy có sức mạnh lôi-cuốn gần như ma-
quái. Chính cái cảm-tưởng này đã ảnh-
hưởng vào tâm-trạng Kim Trọng, khiến 
chàng càng bị tiếng đàn réo-rắt trầm bổng 
của Thúy-Kiều lôi-cuốn thêm, đến « ngơ-

ngẩn sầu » và không sao cưỡng lại 
được: «Khi tựa gối, khi cúi đầu, Khi vò 
chín khúc, khi chau đôi mày ». Nói khác đi, 
qua cử-chỉ biểu-lộ tâm-trạng khi thơ-thới, 
khi bứt-rứt, khi sầu-não khi quằn-quại của 
Kim Trọng là do bị tiếng đàn của Kiều chi-
phối hoàn-toàn. 
 Khi tiếng đàn vừa chấm-dứt, Kim 
Trọng phải công-nhận ngay: 
 Rằng: Hay thì thật là hay 
Nhưng:    
 Nghe ra  ngậm đắng, nuốt cay thế nào. 
 Nên chàng đã phải năn-nỉ Kiều, từ nay 
đừng gẩy những khúc đàn buồn não-nuột, 
ẩn-tàng nhiều nỗi bất-bình « ngậm đắng, 
nuốt cay » như thế nữa ; vừa làm khổ lòng 
mình vừa làm đau lòng người: 
So chi những khúc tiêu-tao 
Dột lòng mình cũng nao-nao lòng người. 
 
 Nhận-xét 
 Chúng ta cũng nên biết: 
1. Bốn câu thơ tả nhạc-tính tiếng đàn của 
Thúy-Kiều như vừa  được giới-thiệu ở trên, 
không phải ND dịch từ bản gốc KVKT chữ 
Hán của TTTT, mà ND lấy chất-liệu từ bài 
Cầm, trong cổ-thi: 

Sơ nghi táp táp lương phong động  
 Hựu tự tiêu tiêu mộ vũ linh 
 Cận nhược lưu tuyền lai bích chướng 
 Viễn như huyền hạc hạ thanh minh. 
 (Nghiã là, mới nghe tưởng cơn gió mát 
thào-thào thổi. Lại nghe rộn-rã tựa trận 
mưa chiều. Tiếng gần nghe như tiếng suối 
nước dội từ vách đá xuống. Tiếng xa nghe 
tựa tiếng hạc từ trên cao vọng lại).  
 Vậy là tiếng đàn đã được tả theo quan-
điểm của Nhạc-ký, phỏng thanh của thiên-
nhiên để tả tiếng đàn. 
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 Cái hay của ND là ông  không dịch 
đúng  theo từng chữ, từng nghĩa, từng câu 
thơ trong nguyên-tác, mà ông đã đảo ngược 
thứ-tự các câu thơ, đoạn thêm vào mỗi câu 
một thuật-ngữ về âm-nhạc, như « trong », 
« đục », « khoan », « mau » một cách 
chính-xác, tinh-tế ; làm cho tiếng đàn như 
vừa được « điểm nhãn », bỗng trở nên có 
hồn, rõ-ràng, khúc-triết hẳn lên. Có thể nói, 
thơ tả tiếng đàn của ND đã vượt xa cái thô-
sơ của chất-liệu ban đầu mà vươn lên  một 
nghệ-thuật tinh-xảo.  
 2. Lý thú hơn nữa, Nguyễn Du ngoài 
sự mượn thanh của thiên-nhiên để tả tiếng 
đàn,  ông còn dụng điển, mượn ý những 
bản đàn cổ  như Hán Sở Chiến-Trường, 
Phượng-Cầu-Hoàng, Quảng-Lăng-Tán và 
Chiêu-Quân-Oán như đã được phân-tích ở 
trên, không ngoài mục-đích giúp chúng ta, 
những độc-giả của ông, hiểu được những 
tình-cảm vui buồn, tâm-trạng mừng lo bất 
ổn  của nàng Kiều buổi ấy.  
 Thật thế, nàng Kiều đang thời son-trẻ 
xuân-sắc, lại vừa bước vào một cuộc tình 
đẹp như mộng và đầy hứa-hẹn với chàng 
Kim Trọng, thì trong cái đêm hội-ngộ, 
được đối-diện với người tình, đối-diện với 
hạnh-phúc yêu-đương của đời mình, Kiều 
có cơ-hội được gẩy đàn cho chàng thưởng-
thức, tiếng đàn ấy đáng lẽ chỉ có một điệu 
nhạc vui-tươi, nhẹ-nhàng phơi-phới hay 
rộn-ràng, trong-trẻo ; biểu-lộ một tâm-trạng 
hớn-hở vui-mừng, tình ý hả-hê sung-sướng 
mới đúng. Đằng này tiếng đàn lại quá đỗi 
huyên-náo, hỗn-tạp, khi thì khuya động 
rầm-rộ như có hàng ngàn hàng vạn tiếng 
chân hùng-binh ra trận cùng tiếng khí-giới 
xô-xát dữ-dội, khi lại nhẹ-nhàng thanh-
thoát như nước chảy mây bay, khi lại nỉ-
non than-oán, khi lại ảo-não bi-ai .  

 Nhịp-điệu thì biến đổi liên-tiếp.  Tại 
sao vậy ? Thưa rằng phải vậy mới diễn-tả 
hết được nỗi rối-bời đang diễn ra trong đời 
sống nội-tâm Kiều lúc ấy, đó là giữa hai 
trạng-thái tình-cảm cực-kỳ mâu-thuẫn : 
Hạnh-phúc hay khổ- đau ?  
 Giữa hai hướng đời cực-kỳ đối-chọi: 
Nàng thực sự có tự-do, đã nắm bắt được 
hạnh-phúc thiên-đường trong tay hay đang 
đứng trên bờ vực thẳm của định-mệnh tàn-
khốc, chỉ chờ- chực xô-đẩy nàng xuống 
địa-ngục của số-kiếp đoạn-trường?  
 Bởi thế, dù đang ngồi đàn cho người 
yêu thưởng-thức mà Kiều niềm vui nào có 
trọn, nỗi khắc-khoải về mệnh bạc do bóng 
ma Đạm-Tiên báo mộng, cũng như lời tiên-
tri của người thầy tướng thuở nào:«Nghìn 
thu bạc-mệnh một đời tài-hoa», vẫn không 
buông-tha nàng. 
 Tâm-lý Kiều đang rối-bời như thế, 
tiếng đàn mới trở nên phức-tạp, đầy biến-
động. Và cũng vì biết mình đang hạnh-
phúc mà lo-sợ không giữ được hạnh-
phúc (Bây giờ tỏ mặt đôi ta, Biết đâu rồi 
nữa chẳng là chiêm-bao ?) khiến Kiều ấm-
ức, tiếng đàn mới có khuynh-hướng ngả 
nhiều về nỗi bi-thương, nghe ra « Ngậm 
đắng nuốt cay », đúng như Kim Trọng đã 
tinh-tế nhận ra. 
 Tóm lại, qua tiếng đàn lần đầu trình-
tấu này với bao nhiêu biến điệu kỳ-ảo, 
Thúy-Kiều hay chính ND đã chứng-tỏ 
được cái tài-hoa, cái vi-tế về tài âm-nhạc 
của mình. 
 Đồng thời, tiếng đàn ấy đã phản-ảnh 
tấn bi-kịch đầu tiên về sự tranh-chấp giữa 
hạnh-phúc và khổ-đau đã thực-sự xuất-hiện 
trong đời sống tâm-lý của nàng Kiều, vì thế 
nó dự-báo: 
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 - Cái « tàì » cái  « mệnh » rồi sẽ phân-
tranh gay-gắt trong suốt cuộc đời Kiều. 

 (Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau !) 
- Cuộc tình của Kiều với Kim Trọng sẽ tan-vỡ 
-Đời Kiều rồi sẽ phải lưu-ly, gặp lắm nỗi 
đoạn-trường éo-le. 
   Quả nhiên, sau lần hội-ngộ đó, Kim 
Trọng phải về gấp Liêu-Dương hộ tang 
chú, còn Kiều thì gặp cảnh gia-biến, phải 
bán mình lưu-lạc xứ người, chịu trăm cay 
nghìn đắng suốt 15 năm trường. 

-------------------------------------- 
(1) Lần đàn thứ 1, Kiều hầu đàn Kim 
Trọng « Kiều nghiêng người đỡ lấy cây 
đàn.Vừa mới động dây đã bật ra những 
tiếng như tiếng hạc kêu vượn hót, bỗng  
chậm như gió nhẹ, bỗng nhanh như mưa 
đổ, âm-vận thê-thiết, thanh-luật du-dương, 

như ai như oán, như khóc như than.Chàng 
Kim nghiêng tai lắng nghe, hoan-hỉ vô 
cùng ; lúc vén áo ngồi ngay-ngắn, lúc thì 
gật đầu tán-thưởng, lúc thì mặc-nhiên cảm-
thán.Cho mãi tới khi đẩu chuyển sao dời, 
đồng hồ điểm canh ba, Thúy-Kiều mới 
ngừng tay báo cho biết là khúc đàn đã 
hết.» (Kim Vân Kiều Truyện (KVKT) 
nguyên-tác chữ Hán của Thanh Tâm Tài 
Tử (TTTT), Bản dịch của Tô-Nam Nguyễn 
Đình Diệm, Nha Văn-Hóa, Phủ Quốc-Vụ-
Khanh Đặc Trách Văn-Hóa XB, Saigon 
1971,  tr .67) 

           (còn tiếp) 

GS PHẠM THỊ NHUNG  
(Paris)     
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QUAN NIEÄM VEÀ THÔØI GIAN  
QUA TUÏC NGÖÕ, CA DAO 

 
     Từ đó, không riêng ba ngày Tết, hội xuân, 
mà có lẽ hội ăn mừng nào cũng có gióng trống 
vang lừng: 

Trích trong “ Con đường văn hóa VN “ của 

Nguyeãn Vaên Nhieäm 
 “Làng ta mở hội ăn mừng, 
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heo tài liệu Wikipedia thì hiện tượng sấm 
khai nguyên không phải là vụ nổ trong một 

không gian có sẵn, mà là sự xuất hiện của vật 
chất, không gian và thời gian cùng chung với 
nhau từ một đơn biệt tính nguyên thủy (Der 
Urknall bezeichnet keine” Explosion “ in einem 
bestehenden Raum, sondern die gemeinsame 
Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus 
einer ursprünglichen Singularität). Điều đó có 
nghĩa là thời gian, không gian và vật chất xuất 
hiện đồng thời. 

T Chuông khua trống gióng vang lừng bốn bên.” 
     Đối với nhà nông, sấm chớp là hiện tượng 
thiên nhiên mang lại niềm tin và hy vọng: 
   “ Lúa chiêm đứng nép đầu bờ, 
     Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.” 
     Lúa chiêm trồng vào mùa đông, đến đầu 
xuân ấm áp, có sấm chớp thì lúa bắt đầu trổ 
mạnh. 
     Tục ngữ cũng nói: 
   “ Sấm động gió tan “ 
     Do đó người bình dân hầu như không khiếp 
sợ Thần Sấm quá đáng, họ tin Thiên Lôi chỉ ra 
tay trừng phạt những kẻ gian ác như ở câu “ 
Sấm động gió tan “ ( Gió là bão tố, cuồng 
phong dữ tợn ). 

     Ý nghĩa của tiếng sấm khai nguyên đã được 
ca dao nhắc nhở bằng những cuộc vui múa cờ, 
múa trống, múa lân vào dịp xuân, là lúc Âm 
Dương giao hòa, dân chúng vui chơi với biết 
bao hy vọng vào ngày mùa sắp tới, đồng thời 
cũng để tưởng nhớ đến tiếng sấm sáng tạo thuở 
ban đầu: 

 Cho nên khi xuất trận tiêu diệt giặc cướp 
nước, chiến sĩ nghĩa quân thường gióng trống 
khua chiên vừa làm hiệu lệnh thúc giục vừa nêu 
cao khí thế:    “ Mỗi năm vào dịp xuân sang 
   “ Tiếng trống rống ngàn quân “      Em về Triều Khúc xem làng hội xuân. 
 Người ta cũng thường nói “ giáng cho giặc 
cướp nước những đòn sấm sét “. Như vậy, nếu 
tách riêng câu:” Hãy nghe tiếng sấm phất cờ mà 
lên “ cũng có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ 
nhất, nghe tiếng sấm lệnh thì hãy nổi dậy phất 
cờ khởi nghĩa tiêu diệt giặc với sự phù trợ của 
Thần Sấm. Nghĩa thứ hai cũng nằm trong ý phù 
trợ, làm cho lúa trổ mạnh, đem lại ấm no cho 
muôn dân. 

     Múa cờ, múa trống, múa lân, 
     Nhớ ai trong hội có lần gọi em.” 
      
 Trong ba ngày Tết, ngoài tiếng trống múa 
lân, tiếng pháo nổ cũng có ý nghĩa tương tự, hỗ 
trợ cho tiếng trống: 
   “ Vui gì bằng lễ nghinh ông, 
     Đèn hoa pháo nổ ngập song ánh trời. 
     Cuộc vui nhiều khách đến chơi, 

     Con người là cái Đức của Trời Đất như sách 
Lễ Ký đã viết: “ Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, 
âm dương chi giao, quỉ thần chi hội, ngũ hành 

     Giàu nghèo hỉ hả ăn chơi ba ngày.” 



chi tú khí giã “.Điều đó xác định nhân tính là 
tính lưỡng hợp bao gồm Thiên Địa. Thiên chỉ 
tâm linh, thời gian được biểu diễn bằng đường 
dọc. Địa chỉ vật chất, hiện tượng, không gian 
được biểu thị bằng đường ngang. Tính lưỡng 
hợp đó cũng có giá tri chung cho vạn vật qua cái 
nhìn của con người, cái nhìn lúc nào cũng 
không rời khỏi cặp Lưỡng Nghi, Trời Đất: 
   “Đi xem Đất, về cất mặt xem Trời” 
     Người ta không có thể biết trực tiếp thời gian 
ra sao, mà chỉ có thể cảm nhận nó qua sự  biến 
chuyển của vạn vật, sự vận hành của trăng sao, 
sự luân chuyển ngày đêm, bốn mùa: 
   “ Nguyệt rằng: ” Vật đổi sao dời 
     Thân này vẫn để cho người soi chung.”   
                           *** 
   “Đêm khuya thức dậy xem trời, 
     Thấy sao bên Bắc đổi dời bên Đông. 
     Làm sao cho hiệp vợ chồng, 
     Cho lê hiệp nhãn, cho rồng hiệp mây.” 
                           *** 
   “ Tìm em cho đến La Thành, 
     Những là mong nhớ đêm ngày. 
     Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần. 
     Mong cho hoa nở mùa xuân, 
     Để cho khóm trúc mọc gần trỗ lan.” 
                          *** 
   “ Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm 
     Trời còn luân chuyển huống mồm thế gian.” 
     Những sự vận hành, biến chuyển trong thế 
giới hiện tượng đưa đến ý niệm thời gian qua ca 
dao đều có liên quan đến tâm tư, tình cảm của 
con người. Như vậy có thể nói rằng cơ cấu thời 
gian là sản phẩm của cảm xúc, lý trí của con 
người, có thể thay đổi khác nhau ở từng cá 
nhân, từng khu vực văn hóa. Như vậy có nhiều 
quan niệm khác nhau về thời gian và có thể 
được phân loại như sau: 
     Thời gian khoa học 
     Thời gian này là thời gian thường nghiệm 
được phân chia ra thành những quãng đồng đều 
một cách máy móc bên ngoài con người, hoàn 
toàn khách quan do nhu cầu đo đếm trong cuộc 

sống. Dụng cụ đo đếm thời gian hiện nay là cái 
đồng hồ: 
   “ Tích ta tích tắc 
     Ngày ngày đêm đêm 
     Chỉ giờ chỉ khắc 
     Người đời nhờ tôi 
     Lúc làm lúc chơi 
     Có giờ có giấc 
     Ngày thức đêm ngơi “ 
 
     Cái đồng hồ giúp con người sinh hoạt có giờ 
giấc. Lâu dần người ta có cảm tưởng như nó 
đồng hóa với thời gian, mà con người sống ở 
thế gian này khó thoát khỏi liên hệ với thời 
gian, cho nên tâm tư của người bình dân đôi khi 
được gởi gắm qua chiếc đồng hồ: 
   “Đồng hồ vàng, cây kim cũng bằng vàng, 
     Anh đau tương tư, em đi hốt thuốc, phụ mẫu 
nàng không cho.” 
                              *** 
   “Đồng hồ liệt máy vì bởi sợi dây thiều, 
     Anh xa em vì bởi cuộn chỉ điều se lơi.” 
                             *** 
   “Cá buồn cá lội đó đây, 
     Người buồn người biết giãi bầy cùng ai. 
     Phương đông chưa rạng sao mai, 
     Đồng hồ chưa cạn biết ai bạn cùng.” 
      
 Thời gian sinh lý 
      Khác với thời gian khoa học khách quan, 
thời gia sinh lý chi phối con người ở phương 
diện thể xác, nhưng chưa vươn tới ý thức. nó 
tăng trưởng không đồng đều tùy theo từng 
người, theo tuổi tác. Ở tuổi già thì tế bào cơ thể 
hầu như  ngưng dần sự phát triển, nhịp sống 
chậm lại, cho nên người ta thường nói: 
 “ Tuổi già sức yếu “: 
   “Áo anh rách lỗ bằng sàng; 
     Mẹ anh già yếu, cậy nàng vá may.” 
                          ***    
   “ Tay khoác màn loan kêu bớ bạn chung tình, 
     Mẫu thân già yếu hai đứa mình dưỡng nuôi.” 
     Vì tuổi già sức yếu, cho nên người già lúc đi 
thường chống gậy và có thái độ ung dung: 
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   “ Ung dung gậy trúc chống đi, 
     Áo chùng chấm gót, mũ ni che đầu. 
     Cụ ơi, cụ sắp đi đâu? 
     Ra đình yến lão tiệc chầu vua ban...” 
 
     Tuổi trẻ thì ngược lại, họ có thời gian sinh lý 
mãnh liệt do cơ thể trên đà phát triển, nhịp sống 
thôi thúc, vội vã, hối hả, hăng hái, vồn vã: 
   “ Quả đào tiên bay nhảy 
     Nắng lấp lóa vừa tròn 
     Cải mới trổ bông non  
     Gà vừa thì nhảy ổ “ 
                    *** 
   “ Lạ lùng anh mới hỏi thăm, 
     Trăng kia đã đến hôm rằm hay chưa? 
   - Trăng đang mười bốn chưa rằm, 
     Lá dâu non còn đợi con tằm mới hăng.”   
                         *** 
“ Sóng vồn vã đưa thuyền ai chập chã, 
Hỡi cô em hối hã chèo thuyền. 
Hãy dừng tay ta nói chuyện tơ duyên, 
Sao cô vội vã quay thuyền bỏ đi.” 
Trong dân gian vẫn thường nói:  
“Thời gian là liều thuốc chửa lành mọi vết thương“ 
 
     Đó là một phát biểu tổng quát về đặc tính 
của thời gian sinh lý, nhưng nó còn tùy thuộc 
vào tình trạng tuổi tác: vết thương ở tuổi già lâu 
lành hơn ở tuổi trẻ. Ngoài ra, đặc tính đó còn 
tùy thuộc vào chủng loại: 
   “ Chó liền da, gà liền xương “. 
 
      Thời gian tâm lý 
      Thời gian này được cảm thấy qua những 
mối cảm xúc, tâm tình và tùy theo mức độ sâu 
đậm mà có co giãn vắn dài. Cái gì  mà mình 
mong đợi hay khi có tâm sự buồn rầu hoặc ăn 
không ngồi rồi thì thời gian dường như giãn ra: 
   “Đau chóng, đã chầy “ 
( Mắc bệnh mau, lành bệnh thì lâu )  
                               *** 
   “ Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại “ 
                               *** 
   “ Thức khuya mới biết đêm dài...” 

                               *** 
   “ Yêu nhau chẳng quản gần xa, 
     Một ngày chẳng đến bằng ba bốn ngày.” 
                               *** 
   “ Một ngày không gặp mặt nhau, 
     Tưởng chừng xa cách đã hầu ba năm.”    
                               *** 
   “ Có chàng nói một cười hai, 
     Vắng chàng em biết lấy ai than cùng? 
     Trời ơi! Có thấu tình chăng? 
     Một ngày đằng đẵng coi bằng ba thu.” 
                               *** 
   “ Nhất nhật bất kiến như tam thu hề. 
     Thăm em một chút anh trở lộn về, 
     Kẻo mà con trăng kia nó lặn, tứ bề vắng tanh.” 
                               *** 
   “ Sầu đông càng khắc càng đầy, 
     Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.” 
       ( Truyện Kiều- Nguyễn Du )  
 
     Trái lại, lúc vui mừng, hoan hỉ thì thời gian 
dường như co rút, dày đặc lại: 
   “ Ngày vui qua mau “ 
                           *** 
   “Đèn Bạc Liêu sáng rỡ, đèn Chợ Sở sáng lòa, 
     Anh gặp mặt em đây chưa kịp giao hòa, 
     Gà kia vội gáy, chân trời hừng đông.” 
 
     Thời gian triết lý 
     Thời gian này đi sâu vào tâm thức của con 
người, cho nên tùy theo tình trạng và trình độ 
của tâm thức, nó có thể đi theo thời gian vật lý, 
sinh lý hay tâm lý và cũng có thể  vượt thoát 
khỏi thời gian, tức Siêu Thời đạt đến Thường 
Hằng.  Khả năng này trong giấc mơ tiên của Từ 
Thức cũng còn ở mức độ tương đối, chừng vài 
thế kỷ: 
   “ Trách chàng Từ Thức vụng suy, 
     Cõi Tiên chẳng ở về chơi cõi trần.” 
   
     Người ta “ trách chàng Từ Thức vụng suy ”, 
nhưng có biết đâu Từ Thức đã từ bỏ lối suy tính 
vụn vặt chi ly ở Biệt Thời, Gian Thời để vươn 
lên Siêu Thời, tức cõi Tiên, cõi Vĩnh Cửu. Thế 
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rồi chàng quyết định không ở mãi cõi Tiên, mà 
quay về rong chơi ở cõi trần. Như vậy là Từ 
Thức đã thể hiện Hòa Thời của Việt Đạo, giao 
hòa giũa Tục- Tiên: ở cõi Tiên mà không đoạn 
tuyệt với cuộc đời, về cõi Tục mà tâm hồn vẫn cứ 
an lạc, thanh thản như cõi Tiên. Điều này cũng 
tương tự như trường hợp Lang Liêu thời Hùng 
Vương, đã thể hiện Đạo Thái Hòa qua sự tích 
Bánh Dày- Bánh Chưng, tức là sự giao thoa giữa 
Vuông- Tròn. Như vậy Hòa Thời dung hợp tất cả 
các loại thời gian, cho nên người có tâm thức ở 
đợt Hòa Thời nhìn thấy xuyên suốt thời gian, mọi 
sự vật ở thế gian vừa chuyển, vừa hằng: 
   “ Trăm năm ý thiếp một lòng, 
     Dầu ai thêu phượng vẽ rồng mặc ai. 
     Dầu cho đá nát vàng phai, 
     Trăm năm duyên nợ chẳng phai chút nào.” 
    
     Ý thức về thời hằng nằm ngay trong tâm 
thức của con người, là một lòng ( nhất tâm ) cho 
dầu trong thế gian có biến dịch, đổi dời. 
     Theo ý nghĩa của tiếng sấm khai nguyên, thì 
không thể nào tách biệt vật chất, thời gian, 
không gian ra riêng rẻ được. Nếu có sự phân 
chia thì cũng chỉ tạm thời do nhu cầu tri thức, 
cho nên khi nói về cơ cấu thời gian thì thật ra là 
cơ cấu thời không vũ trụ. Hán Việt từ điển của 
Đào Duy Anh định nghĩa vũ trụ như sau: “ Bốn 
phương và trên dưới là vũ. Xưa qua nay lại là 
trụ = Không gian và thời gian= Thế giới 
(Univers )” . Theo thuyết tương đối của Albert 
Einstein (1879-1953) thì ánh sáng khi chiếu qua 
những khối vật rất nặng, tức qua những hấp dẫn 
lực rất lớn thì chậm lại và cong đi. Sự chậm lại 
này có liên hệ với sự chậm của thời gian và sự 
cong của ánh sáng có nghĩa là không gian biến 
dạng. Một cái đống hồ nguyên tử đo thời gian 
rất chính xác đặt ở mặt đất chạy chậm hơn khi 
đặt ở trên cao trong không khí. Thời gian không 
những được xác định như thế ở sự vật ngoại tại, 
mà còn được xác định tương tự ngay trong nội 
tâm của chủ thể nhận thức như ở thời gian sinh 
lý, thời gian tâm lý. Thời gian triết lý do trình 
độ tâm thức qui định: Ở Gian thời thì thời gian 

là thời gian khoa học được đo đếm bằng đồng 
hồ một cách máy móc, lạnh lùng, là vũ thuộc 
Địa. Siêu thời là đã vượt thoát thời gian, không 
còn lệ thuộc vào dụng cụ đo đếm nữa, là trụ 
thuộc Thiên. Khi vũ và trụ giao hòa thì sẽ làm ra 
vũ trụ với cơ cấu thời không co giãn tùy theo 
trình độ của tâm thức: ý thức về thời gian của 
Từ Thức khác với những người thân khi chàng 
từ giã cõi Tiên về dưới cõi trần. Với các bậc 
giác ngộ thì thời gian co giãn ngắn dài tùy tâm, 
ở nơi đây cũng là ở nơi đó, tuy ở cõi trần tục mà 
lúc nào cũng an nhiên tự tại chẳng khác nào ở 
cõi Tiên. Đó là Hòa thời của Việt lý, loại thời 
gian thể hiện lưỡng nhất tính của con người, ở 
Gian thời mà không thấy thời gian kéo dài ra và 
con người còn muốn thoát thời gian để vươn tới 
miền vĩnh cửu.  
     Một điều rất lý thú là  trong lý thuyết tương 
đối, Einstein đã cho biết dạng thức giãn nở của 
thời gian qua công thức xác định khối lượng của 
một vật như sau: 
                                   E= mc² 
    Trong đó mẫu số xác định hệ số giãn nỡ 
của thời gian (Zeitdilatation), c= 300.000 
km/sec  là tốc độ ánh sáng.  
       Khi vật đứng yên thì v=0, hệ số giãn nở của 
thời gian bằng 1. Do đó: m= m0 , nghĩa là khối 
lượng của vật lúc đứng im. Khi vật chuyển động 
với tốc độ bình thường thì sự thay đổi khối 
lượng không đáng kể, nên rất khó nhận ra sự 
khác biệt. Nhưng khi vật chuyển động với tốc 
độ gần bằng tốc độ ánh sáng thì hệ số giãn nở 
thời gian tiến về 0, do đó khối lượng m sẽ vô 
cùng lớn. Lúc đó, theo công thức:  E = m   thì 
năng lượng E lại càng vô cùng lớn. 

 
Hình tượng vuông tròn của cơ cấu thời không 

     Cơ cấu thời không trong Việt lý được biểu 
thị qua cặp hình tượng vuông- tròn, là tính 
lưỡng hợp, lưỡng nhất. Vuông biểu thị thế giới 
hiện tượng, vật chất, Địa, không gian. Tròn biểu 
thị thế giới tâm linh, tinh thần, Thiên, thời gian. 
Tư tưởng này đã thấm nhập vào tâm tư của 
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người bình dân và để lại ấn dấu trong tiềm thức 
của họ bao đời qua những vần ca dao, tục ngữ: 
   “ Tu cầu gia đạo vuông tròn, 
     Chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền.” 
                                 *** 
   “ Mẹ tròn con vuông “ 
                                 *** 
   “ Trên đầu em đội khăn vuông, 
     Trông xuống dưới ngực cau buồng còn non. 
     Cổ tay em vừa trắng vừa tròn, 
     Mặt mũi vuông vắn chồng con thế nào?” 
 
     Hình ảnh ngựa -rồng: 
    Cặp hình ảnh này được xem tương đương với 
vuông- tròn. Ngựa chạy trên đất, rồng bay lên 
trời. Ở kinh Dịch: 
   Quẻ  Kiền: “ Phi long tại Thiên “ 
   Quẻ Khôn: “ Tẫn mã hành Địa “. 
 
 Ở ca dao: 
   “ Anh đi đâu ba bốn dặm đường, 
     Gặp con xà Long Mã chữ đương ai đề.” 
 (Ba bốn dặm đường: 3-4 gợi hình ảnh tròn-
vuông. Chữ đương: yêu đương, hướng về sự 
chung thủy). 
   “ Rồng chầu ngoài Huế, 
     Ngựa tế Đồng Nai,    
     Nước sông trong sao lại chảy hoài . 
     Thương người xa xứ lạc loài tới đây.”  
 (Chảy hoài: nước sông vừa chuyển vừa hằng. 
Thương người xa xứ: Tình thương chung thủy 
không phân biệt địa phương, nghĩa là siêu vượt 
thời không. ) 
     Hình ảnh ngựa chim:  
     Ngựa chạy trên đất, chim bay lên cao, mà 
loài quý như Hạc chỉ Tiên, lý tưởng  con người 
phải tự nổ lực vươn tới: 
   “ Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, 
     Cả cái dù không che được cán ở tay. 
     Gừng già, gừng rụi, gừng cay, 
     Anh hùng càng cực, càng dày nghĩa nhân.” 
  
     Biểu tượng dọc ngang: 

     Cặp biểu tượng này cũng có ý nghĩa tương tự 
như vuông tròn, ngựa rồng nói trên. Dọc ngang 
là tính lưỡng nghi căn cơ của Đạo Việt, Việt lý 
chi phối con  người cũng như vạn vật, mà khởi 
đầu là Cơ, chỗ giao thoa giữa Thiên Địa, Động 
Tĩnh, Hữu Vô. Cơ là tác động mà chưa hiện 
hình nên còn rất tế vi, khó thấy. Cơ là cái điềm, 
mà người ta có thể thấy trước khi nó thành hình. 
Hệ Từ Hạ có viết: “ Quân tử kiến cơ nhi tác “: 
Bậc quân tử thấy Cơ vừa máy động thì hành 
động ngay. Cơ là đầu mối của công trình sáng 
tạo của Tạo Hóa ở đợt căn cơ, chỗ tương giao 
dọc ngang, đan dệt thành thế giới vạn vật trong 
đó có con người với cuộc sống phong phú, đa 
diện. Tư tưởng uyên nguyên này đã bén rễ, ăn 
sâu vào tiềm thức cộng thông trong dân gian 
qua cách sinh hoạt, mà dấu vết còn ghi lại trong 
kho tàng ca dao quý giá: 
 
     Đan đát: 
    Vật liệu dùng để đan đát là cây tre do tính 
dẻo dai của nó. Thân tre có nhiều lóng thẳng, 
rỗng ruột: 
    “ Tiết trực tâm hư “ 
    Vì thế đã từ lâu Việt Nho lấy tre làm biểu 
tượng chỉ những bậc đạt nhân quân tử. 
     Những bước để hoàn thành việc đan đát đồ 
dùng: chặt che, vót nan, gầy, đan đát,lận, nứt. 
Theo kinh nghiệm trong dân gian thì ngay từ 
bước đầu, công việc chặt tre cũng phải rất thận 
trọng: 
   “ Nhất đánh giặc, nhì chặt tre  
     Nhất chặt tre, nhì ve gái.”  
 
     Nhiều vật dụng đan đát cần thiết trong đời 
sống đều được làm ra theo phương pháp thủ 
công, cho nên những động tác liên kết dọc 
ngang của từng nan tre dần dần tích lũy nơi tiềm 
thức mà ý thức không hay biết. Chính động tác 
đó tình cờ lại phù hợp với đường hướng tâm 
linh giúp con người có thể sống nhuần nhuyễn 
theo nhịp căn cơ mà những người giàu có, ăn 
không ngồi rồi ít có cơ hội : 
   “ Cùng nghề đan thúng, túng nghề đan nia.” 
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hay: 
   “ Nghèo đan thúng, túng đan nong.” 
 
 Con đường tâm linh khác con đường duy 
vật. Tâm hư mới có thể đạt nhân, trái lại nhiều 
tham dục thì vong thân. Con đường tâm linh 
hướng nội, càng vào thì càng ít về lượng mà 
phẩm thăng tiến. Ngược lại, con đường duy vật 
hướng ngoại, càng ra càng phóng tán, lượng 
tăng, phẩm mất dần. Nhắc lại câu châm ngôn 
Triết: “ Nội hàm càng nhỏ, ngoại hàm càng lớn 
“. Như vậy,Tâm càng trống rỗng thì càng có khả 
năng bao trùm khắp vạn vật và cũng vì thế mà 
những câu ca dao dưới dạng nguyên ngôn, tức 
diễn đạt nguyên lý căn cơ một cách cô đọng thì 
thường đa nghĩa: 
   “ Liệu bề đạt đặng thì đan, 
     Đừng gầy rồi bỏ thế gian chê cười.” 
 
 Đan là công việc đan đát, nhưng lại có ý 
nghĩa tổng quát là gầy dựng, tạo tác bằng 
nguyên lý giao thoa dọc ngang căn cơ, rồi từ đó 
khai triển đầy sáng tạo, làm xuất hiện ở thế gian 
biết bao công trình mà ở đây xin nói đến tình 
duyên, một đề tài không bao giờ lỗi thời, nghĩa 
là vượt thời gian :  
   “ Gặp đây anh hỏi thực nàng, 
     Tre non đủ lá đan sàng được chăng? 
     Chàng hỏi thì thiếp xin thưa, 
     Tre non đủ lá đan chưa được sàng. 
     Ngoài chợ có thiếu gì giang, 
     Mà chàng lại nỡ đan sàng tre non. 
     Đan sàng có gốc tre già, 
     Tre non đủ lá được là bao nhiêu?”  
                             *** 
   “ Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng, 
     Tre non đủ lá đan sàng nên chăng? 
   - Đan sàng thiếp cũng xin vâng, 
     Tre vừa đủ lá non chăng hỡi chàng?”   
                            *** 
   “ Lọt sàng xuống nia “ ( Tục ngữ )  
Ca dao: 
   “ Vì sàng cho gạo xuống nia, 
     Vì em anh phải đi khuya về thầm.” 

 Nong, nia đan khít, sàng thưa hơn. Khít hay 
thưa đều có công dụng riêng của nó, đó là đặc 
tính chung của vật dụng từ nong, nia, sàng cho 
đến phên, mành, sáo:   
   “ Dày che mưa, thưa che gió “ 
     Từ đan sàng đến kết võng: 
  “ Anh về chẻ nứa đan sàng, 
     Tước đay kết võng cho nàng ru con.”   
Rồi đến lưới: 
   “ Ngó lên trượng lưới phơi dùn, 
     Nàng tiên phải đọa anh hùng sa cơ.” 
 
 Võng, lưới được kết, đan có mối thắt của 
hai sợi dọc ngang, thời không. Phơi dùn chỉ yếu 
tố thuận duyên kém. 
     Chiếu, giường cũng được làm ra theo nguyên 
tắc kết hợp dọc ngang ấy: 
   “ Ai về đường ấy hôm mai, 
     Gởi dăm điều nhớ, gởi vài điều thương. 
     Gởi cho từ chiếu đến giường, 
     Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm.” 
     Canh cửi: 
     Canh cửi là dệt vải theo lối thủ công. Canh là 
sợi dọc trên khung cửi hay máy dệt đã luồn qua 
go và khổ, phân biệt với sợi ngang, gọi là chỉ: 
   “ Trai mong chiếm bảng đề danh, 
     Gái thời dệt vải vừa nhanh vừa tài.” 
 
 Canh cửi, dệt vải là nghề trang nhã của phụ 
nữ khi xưa, góp phần xây dựng hạnh phúc gia 
đình, nhưng khi xao lảng, bỏ bê thì hạnh phúc 
sẽ mất đi như câu chuyện Ngưu Lang- Chức nữ: 
Chức Nữ sau khi kết duyên với Ngưu Lang thì 
trở nên lười biếng, bỏ bê việc canh cửi nên bị 
Trời phạt lấy sông Ngân Hà phân cách: 
   “ Vị gì một dải sông Ngân, 
     Làm cho Chức Nữ chẳng gần Ngưu Lang.” 
  
 Xao lãng, bỏ bê việc canh cửi có nghĩa 
bóng là lơ là đời sống tâm linh, chạy theo thú 
vui vật chất, cho nên bị Trời phạt, bị đau khổ, 
không có chân hạnh phúc. Sợi dọc biểu thị con 
đường tâm linh rất quan trọng trong cặp lưỡng 
nghi dọc ngang, cũng như sợi chỉ dọc quan 
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trọng trong việc dệt vải. Sợi dọc này nhờ đến 
go, là bộ phận của khung cửi dùng để luồn và 
đưa nó lên xuống trong khi dệt: 
   “Đố ai dệt vải đừng go, 
     Nấu cơm đừng lửa anh cho nén vàng.”  
   
     Ca dao cho thấy  việc dệt vải, dệt lụa không 
phải chỉ đơn thuần là sinh hoạt nghề nghiệp, mà 
qua đó người bình dân còn gởi gắm tâm tình, ý 
tưởng  nữa: 
   “ Anh dốc kén cho đặng người kim chỉ, 
     Nên chi làm cho phải tóc tơ. 
     Bởi vậy nên anh mới ước mơ, 
     Cũng như người dệt lụa giữ hờ mối anh.” 
   
     Trong bài ca dao trên, câu nào cũng có 
những chữ gây ấn tượng: dốc kén, tóc tơ, kim 
chỉ, ước mơ, dệt lụa, giữ mối. 
     Cây có cội, nước có nguồn thì tình yêu theo 
quan niệm truyền thống trong dân gian qua ca 
dao cũng có đầu mối tơ duyên: 
   “ Sông sâu nước chảy xuôi dòng, 
Tiếc chi người nghĩa thiếu dây tơ hồng se duyên.”  
 
     Dây tơ hồng se duyên là đầu mối, là sự giao 
thoa dọc ngang nguyên thủy, là nguyên lý lưỡng 
hợp thái hòa của Hòa thời, mà người bình dân 
thi vị hóa, điển hình hóa là Ông Tơ, Bà Nguyệt: 
 “ Ngó lên Cồn Lác, ngó xuống Cồn Bàng 
Anh thương em ruột thắc gan vàng 
Biết Ông Tơ, Bà Nguyệt sẵn sàng se duyên.” 
                
     Hình ảnh Ông Tơ, Bà Nguyệt không phải là 
dấu hiệu của sự mê tín, có toàn quyền quyết 
định tình duyên từ bên ngoài, mà người bình 
dân đã ý thức được  khả năng chủ động của con 
người qua ước nguyện, thề nguyền gắn bó chân 
thành của chính mình, chứ không phải hoàn 
toàn phó thác: 
   “Ước gì nguyện được như nguyền, 
     Ước gì chỉ thắm se duyên tơ đào.”  
   
     Tinh thần nhân chủ được thể hiện qua quyết 

tâm tự mình quay tơ, se chỉ thắm, tỏ thái độ bất 
tín nhiệm, phiền trách Ông Tơ: 
   “ Ai làm anh phải xa em, 
     Cho cây xa cội, cho đêm xa ngày. 
     Đêm với ngày anh quay chỉ thắm, 
     Sợi thẳng sợi dùn nghĩ mà giận Ông Tơ.” 
 
    Việc tỏ thái độ đó đôi khi đến độ “ mạnh tay 
“ chứng tỏ tính nhân chủ cao độ trong tinh thần 
văn hóa truyền thống Việt Nam xưa: 
 
   “ Bắc thang lên đến tận Trời, 
     Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay. 
     Đánh rồi lại trói vào cây, 
     Hỏi ông Nguyệt Lão đâu dây tơ hồng?” 
 
    Ước mơ, thề nguyền là nguyện vọng trăm 
năm hạnh phúc, là vượt thoát thời gian, hướng 
về vĩnh cửu, là Đạo thường hằng: 
   “Được vàng được bạc trên tay, 
     Em không mừng rỡ bằng nay gặp chàng. 
     Trèo lên khung cửi dệt hàng, 
     Cửi kêu lăng líu, dạ thương chàng líu lăng. 
     Lời thề dưới nước trên trăng, 
     Trăm năm không bỏ Đạo hằng cùng anh.” 
 
     Đạo hằng là Đạo thủy chung siêu vượt thời 
gian. Muốn giữ được Đạo hằng này thì phải 
thấu suốt và nắm vững đầu mối căn cơ, tức là 
hướng về tâm linh để lập lại quân bình đối với 
thế giới hiện tượng, vật chất đầy mâu thuẫn: 
   “ Trăm năm ý thiếp một lòng, 
     Dầu ai thêu phượng vẽ rồng mặc ai. 
     Dầu cho đá nát vàng phai, 
     Trăm năm duyên nợ chẳng phai chút nào.” 
                                  *** 
   “ Anh đi làm ruộng ba trăng ( giăng ), 
     Ở nhà em giữ Đạo hằng chớ sai.” 
 
     Hòa thời qua ca dao 
     Hòa thời là đặc trưng của tính lưỡng hợp, 
lưỡng nhất trong nền văn hóa truyền thống Việt 
Nam, có thể được tóm lược qua đẳng thức: 
     Gian thời + Siêu thời = Hòa thời 
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     Đẳng thức này cũng đã nói lên ý nghĩa của 
tính lưỡng hợp và quân bình. Đẳng thức lưỡng 
hợp tính về thời gian cũng đi song song với 
đẳng thức lưỡng hợp tính về tâm thức: 
     Ý thức + Tiềm thức = Thần thức  
 
     Hòa thời như  vậy có tính tương đối. Đặc 
tính của Hòa thời là con người tuy sống trong 
Gian thời mà không hoàn toàn bị thời gian cuốn 
trôi, con người còn muốn thoát khỏi thời gian 
máy móc, lạnh lùng của chiếc đồng hồ bằng mối 
chung tình trước cũng như sau: 
   “Đồng hồ còn có khi sai, 
     Chung tình với bậu trước hoài như sau.” 
 
        Hai câu ca dao trên đã tóm tắt lộ trình của 
Hòa thời: 
     Ở Gian thời thì thời gian như chiếc đồng hồ 
cứ chạy “ tích ta tích tắc “ mãi, nếu có chính 
xác, ích dụng theo tinh thần khoa học thì cũng 
có lúc sai: 
   “ Đồng hồ liệt máy vì bởi sợi dây thiều. 
     Anh xa em vì bởi cuộn chỉ điều se lơi.” 
 
     Ý thức thời gian ở gian thời là cảm thấy nó 
cứ trôi chảy mãi: 
   “ Thời giờ thấm thoát thoi đưa, 
     Nó đi đi mãi không chờ đợi ai.” 
  
     Do ý thức về  thời gian như vậy mà có những 
thái độ sống khác nhau: 
     Thái độ hoài nghi,thiếu tin tưởng: 
   “ Một năm một tuổi một già, 
     Ba năm một tuổi chi mà đợi anh.” 
 
     Thái độ sống vội vàng: 
   “ Ai ơi chơi lấy kẻo già, 
     Măng mọc có lứa, người ta có thì. 
     Chơi xuân kẻo hết xuân đi, 
     Cái già sòng sọc nó thì theo sau.” 
 
     Thái độ lo âu, xao xuyến: 

   “ Một mình lo bảy lo ba, 
     Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên. 
     Còn duyên kẻ đón người đưa, 
     Hết duyên đi sớm về trưa một mình.” 
 
     Rồi người ta động lòng trắc ẩn: 
  “ Thương thay thân phận con tằm, 
     Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. 
     Thương thay hạc lạnh đường mây, 
     Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.”  
   
     Do ý thức về thời gian như thế nào thì sẽ có 
quan niệm về hạnh phúc như thế ấy: 
   “ Cao cao, cao tít mù xanh, 
     Tuy cao mù tít vẫn quanh quẩn gần. 
     Dữ lành cân nhắc đồng cân, 
     Mà cơ hạnh phúc chuyển vần chẳng sai. 
     Hiện tiền, quá khứ, tương lai, 
     Như vòng vòng dính, như quay quay tròn.” 
 
     Tuy ở trong Gian thời có phân biệt  “ Hiện 
tiền, quá khứ, tương lai “, nhưng vẫn có luật 
tuần hoàn, luật nhân quả là những luật thường 
hằng, cho nên con người vẫn còn niềm tin và hy 
vọng, là suối nguồn của sự sống: 
   “ Hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai “ 
                       *** 
   “ Có công mài sắt có ngày nên kim “ 
     Từ niềm tin và hy vọng, con người quyết  
tâm thoát thời gian bằng tập trung nổ lực, 
chuyên chú vào từng hành động có ý nghĩa 
trong cuộc sống, Nho gia gọi là “đốc hành “ : 
   “ Thời gian vùn vụt qua nhanh, 
     Gắng công đèn sách đua tranh với người.” 
                           *** 
  “ Ví dầu ngày tháng thoi đưa, 
     Bao năm chinh chiến anh chưa thấy về. 
    Điểm tô son phấn, em thề đợi anh.”  
 

(Còn tiếp) 
 

NGUYỄN VĂN NHIỆM 
(Germany)      



ÑEÂM NAY BEÂN EM 
 

Anh khắc khoải từng ngày 
Bến tình anh đã say 

Từng đêm trường mộng mị 
Đưa nhung nhớ xa bay 

 
Bao tâm sự vơi đầy 

Lòng anh mãi ngất ngây 
Nhắn gió sang bên ấy 
Chở tương tư bên này 

 
Anh thương em như vầy 

Sao em cứ như vậy 
Để anh hoài một bóng 
Đếm lá khóc trên tay 

 
Vầng trăng khuya hao gầy 

Soi vách sầu mãi xây 
Bên hiên anh thổn thức 
Mượn sao gởi tình say 

 
Anh nhờ suối và mây 
Chải mượt tóc em dài 
Cho hồn anh phiêu bạt 

Về bên em đêm nay 
 

Uyeân Phöông Minh Nguyeät 

 

SUOÁI TOÙC EM, CUOÁI THU 
(Tặng B.H) 
 
Nhìn lá rơi vàng ta ngẩn ngơ 
Nhớ em, nỗi nhớ tự bao giờ 
Vòng tay ôm ấp đêm thu mộng 
Trăng nhớ đêm rằm, ta nhớ em.. 
 
Tình đã khơi nguồn, buổi quen nhau 
Bên em, khuya lắm..thuở ban đầu* 
Còn nguyên.. những ngày qua êm ấm 
Mái tóc, bờ môi.. kỷ niệm sâu.. 
 
Suối tóc em tôi ướp hương thu 
Bên gốc cây, hồ nước, ướt sương mù 
Mắt xưa mơ mòng, nhìn lá úa 
The Ritz Carlton.**. lạnh cuối thu.. 
 
Mỗi độ gần nhau, tóc búi cao 
Hình ảnh thương yêu.. ngọn sóng trào 
Giờ đây.. hình như xa xôi lắm 
Nỗi nhớ, nỗi buồn.. bỗng xôn xao… 
 
*Eden Center 
** Đêm nghe nhạc ở Ritz Carlton 
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