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LAÙ THÖ MUØA TUYEÁT TRAÉNG 

 
höa Quyù Vò, 
 Ñaây laø soá baùo muøa ñoâng, nhöng 

nhieàu taùc giaû vaãn khoâng theå queân ñöôïc muøa 
thu tuyeät vôøi taïi Virginia vöøa qua.  Bôûi vì 
naêm nay muøa heø coù nhieàu möa neân laù caây 
khoâng bò khoâ heùo vaø ruïng sôùm.   Laù ñoû, laù 
vaøng, laù tím, laù naâu khoe maøu röïc rôõ.  Caùc 
vaên nhaân, thi só  ca tuïng naøng thu khoâng heát 

lôøi.  Caùc nhieáp aûnh gia maûi mieát ñi saên caûnh 
röøng caây, nuùi laù.  Neân quyù ñoäc giaû vaãn tìm 
thaáy tình thu coøn vöông vaán trong baøi vieát 
cuûa Nhaïc Só Thanh Trang, “Luïc Baùt Muøa 
Thu” trang131;   Bieân khaûo gia Phaïm Troïng 
Leä vieát veà baøi “Thu Höùng I Cuûa Ñoã Phuû”, 
trang 145; Thi só Döông Hueä Anh than thôû: 
“Thu Veà Roài... Laïnh” trang 162.  

T 



AÛnh cuûa Nguyeãn Sôn, Ñöùc 
Quoác:   “Giaùng Sinh Taïi 

Khu Nhaø Thôø Mark 
Hannover. 

 Chuùng toâi khoâng nhöõng chæ töôûng nhôù 
hình aûnh muøa thu thô moäng maø coøn ghi laïi 
nhöõng sinh hoaït vaên hoïc, ngheä thuaät ñaùng keå 
taïi Virginia trong ba thaùng vöøa qua:  Bieân 
khaûo gia Traàn Bích San ñaõ töø New Orleans 
bay veà thuû ñoâ giôùi thieäu Treân Ngoïn Tình Saàu 
cuûa Thi só Du Töû Leâ, trong buoåi ra maét saùch 
ngaøy 22 thaùng 10, xin xem 
trang 73.  Buoåi ra maét saùch 
Saøi Goøn Möa Vaãn Rôi cuûa 
Nhaø vaên Phong Thu taïi San 
Jose ñöôïc ñoâng ñaûo giôùi vaên 
thi ngheä só trong vuøng Vònh 
tham döï, trang 112.  Buoåi 
trình taáu nhaïc thính phoøng 
Vuõ Ñöùc Nghieâm ngaøy 
11/20/2011 taïi Virginia do 
Cô Sôû Coû Thôm phoái hôïp  
ban nhaïc thính phoøng 
Prelude Chamber  Ensemble 
cuûa Nhaïc só vó caàm Phaïm 

chöùc ngaøy 20 thaùng 10, 
2011,  trang 195.  Coäng 
ñoàng Vieät Nam taïi Hoa 
Thònh Ñoán vaø Coû Thôm ñaõ 
noàng nhieät ñoùn tieáp Nhaïc só 
vaø Phu Nhaân.    

Döông Hieån vaø thaân höõu toå tuyeát rôi ñeå xin giuùp ñôõ vôùi 

   Nhaø vaên Cung Thò Lan cho ra maét taäp 
truyeän Những Tấm Lòng Nhân Ái – 
Unforgettable Kindness do dòch giaû Kratzke 
Tu Thi Diem Tran chuyeån sang Anh ngöõ, 
12/03/2011. Chuùng toâi seõ coù baøi töôøng thuaät 
trong soá baùo sau.   
 Muøa thu vöøa qua cuõng ñeå laïi moät söï maát 
maùt, thöông tieác, lôùn lao trong laøng vaên hoïc 
Vieät Nam haûi ngoaïi:  Thi laõo Haø Thöôïng 
Nhaân, töø traàn ngaøy 11 thaùng 10, 2011 taïi San 

Jose.  Quyù vò seõ tìm thaáy nhieàu baøi vieát vaø thô 
cuûa thaân höõu töôûng nieäm Nhaø thô laõo thaønh 
trang 190... trong soá baùo naøy.    
 Qua muøa thu, muøa ñoâng laïi baét ñaàu töø 
22 thaùng 12 ñeán 21 thaùng 3, ba thaùng giaù 
laïnh nhaát trong naêm.  Ngöôøi ta laïi ñöôïc 
ngaém caûnh tuyeåt ñoå ñaày ñöôøng ñi, traéng xoaù 

röøng caây loái coû.  Treû con, 
ngöôøi lôùn laïi ñöôïc dòp naën 
ngöôøi tuyeát, chôi neùm tuyeát, 
tröôït tuyeát  trong vöôøn nhaø, 
trong coâng vieân hay treân nuùi.  
Trôøi giaù laïnh nhöng ngöôøi ta 
ñöôïc dòp sum hoïp gia ñình 
aám cuùng trong Leã Giaùng 
Sinh, Teát Döông lòch vaø AÂm 
Lòch.  Chæ thöông nhöõng keû 
khoâng nhaø, khoâng coâng aên 
vieäc laøm, khoâng tieàn dính tuùi, 
phaûi ñöùng giöõa nhöõng ngaû 
ñöôøng laïnh caêm, gioù reùt, 

caùi lon saét trong tay. Trong soá 
baùo muøa ñoâng naøy, Hoïa só Vi 
Vi laàn ñaàu tieân ñeán vôùi Coû 
Thôm vôùi böùc tranh maøu 
ngheä thuaät “Sung Tuùc” maø 

Coû Thôm haân haïnh laøm tranh biaø tröôùc.  Bìa 
sau vôùi hình chuïp “Giaùng Sinh Trong Khu 
Nhaø Thôø Mark Hannover” raát ñoäc ñaùo cuûa 
Nhieáp aûnh gia Nguyeãn Sôn ôû Ñöùc.  Nhaø vaên 
Traàn Thò Höông Cau vieát veà “Muøa Ñoâng 
Ñeán Sôùm”, trang 100.  Nhaø thô Hoà Höông 
Loäc heïn “Mai Veà Ñoùn Teát Nhaâm Thìn” taïi 
queâ höông, trang 105.  Nguyeãn Thò Ngoïc 
Dung keå chuyeän “Khi Gia Ñình Toâi Sum 
Hoïp” trong nhöõng muøa Leã Teát, trang 180 vaø 
nhôù laïi “Teát Xöa” trang 119. Nhaø vaên Phaïm 
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Höõu Bính ra maét ñoäc 
giaû Coû Thôm vôùi 
truyeän ngaén haáp daãn 
“Xöng Toäi”, trang 54.  
Nhaø vaên Hoïa só Dieãm 
Chaâu-Caùt Ñôn Sa laàn 
ñaàu tieân ñeán vôùi Coû 
Thôm trong saùng taùc:  
“Ñoùn Xuaân”172.   
 Vì soá trang baùo 
coù haïn, T

ng Tuùc” cuûa ViVi.

S  cuõng raát vui 
möøng vöøa coù theâm 
ñoäc giaû OÂng Phaïm 
Vaên Tieán ôû Seattle, 
Baø Sarah Lieân 
Trang ôû 
Pennsylvania, OÂng 
ôø Oklahoma, OÂng 
as, OÂng Traàn K. Hieáu 

do Baø Hoaøng Theá Huaân hoäi vieân Coû Thôm 
giôùi thieäu; Baø Toân Nöõ Khaùnh Hoäi, taïi 
Nevada.  Xin chaân thaønh caûm ôn quyù vò ñaõ 
yeâu meán vaø tìm ñoïc Coû Thôm.  Chuùng toâi seõ 
coá gaéng khoâng phuï loøng tin töôûng cuûa quyù vò. 

Tranh sôn daàu “Su

am Caù 

ng c
uûa ban trò söï, keå töø soá baùo 

aøy

 taùc 

eät 
an

ghi 
Nguyeãn Toaøn ôû Arkans

Nguyeät San Coû Thôm 
phaûi gaùc laïi saùng taùc 
cuûa quyù taùc giaû göûi ñeán 
muoän vaø seõ ñaêng trong 
soá baùo Xuaân Con Roàng 
naêm 2012.  Xin quyù vò thoâ
 Vôùi söï ñoàng yù c

aûm. Nguyeãn Vaên N

n , xin quyù taùc giaû göûi baøi bieân khaûo veà 
Ñoàng Chuû Buùt Traàn Bích San:  
<littlesaigonnews@aol.com>; truyeän ngaén 
cuûa taùc giaû trong noäi ñòa Hoa Kyø xin göûi veà 
Ñoàng Chuû Buùt Ngoâ Taèng Giao: 
<giaongo@msn.com>; truyeän ngaén cuûa 
taùc giaû töø Canada vaø AÂu chaâu, xin göûi 
veà Ñoàng Chuû Buùt Phaïm Vaên Tuaán:  
<tuanpham1387@hotmail.com>; Saùng
thô xin göûi veà Phoù Chuû Nhieäm Noäi Vuï Phan 
Khaâm: <phanvyle@yahoo.com>;  Saùng taùc 
nhaïc, hoïa, xin göûi veà Phoù Chuû Nhieäm Ngoaïi Vuï 
Phan Anh Duõng: <dathphan1@gmail.com>; 
Chuû Nhieäm Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
<dsenser@yahoo.com> phuï traùch phaàn trình 
baøy baùo.  Ngoaøi ra Toång Thö Kyù Ñoã Traøng 
Myõ Haïnh, Nhaø Thô Phan Khaâm vaø Nguyeãn 
Thò Ngoïc Dung cuøng chia nhau ñi göûi baùo.  

Ban trò söï chuùng toâi 
cuøng tình nguyeän, 
“chung löng ñaáu 
caät”, chia nhau coâng 
vieäc gaùnh vaùc Coû 
Thôm, phuïc vuï quyù 
taùc giaû vaø ñoäc giaû 
laâu daøi. 
 Tam Caù Nguy

 Moät laàn nöõa xin caûm taï quyù taùc giaû ñaõ göûi 
nhöõng saùng taùc öng yù nhaát ñeán Taïp Chí Coû 
Thôm.   Xin caûm taï quyù thaân chuû ñaõ cho quaûng 
caùo vaø quyù vò ñoäc giaû ñaõ mua baùo daøi haïn, quyù 
vò hoäi vieân vaãn tieáp tuïc uûng hoä Coû Thôm.   
 Toaøn Ban Trò Söï Tam Caù Nguyeät San xin 
kính chuùc quyù vò moät muøa ñoâng aám cuùng, muøa 
Giaùng Sinh vui veû, Naêm Môùi 2012 vaø Teát Con 
Roàng khang an, haïnh phuùc.  Heïn taùi ngoä cuøng 
quyù vò trong soá baùo Muøa Xuaân 2012. 
 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG
 

http://us.mc301.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dathphan1@gmail.com


 

 

Thơ Song-Thất-Lục-Bát Bát Cú  
và Lục Bát Bát Cú trong Cổ Văn Việt 

-Hải Bằng.HDB và Bạch Cúc.NTN 
 

 
Khổ thơ mở đề trong các áng văn thơ cổ điển: 
Dường như ít người để ý đến sự kiện trong 
cổ văn Việt có hai khổ thơ: (1) Song Thất 
Lục Bát Bát Cú và (2) Lục Bát Bát Cú 
thường được dùng làm đoạn thơ mở đề.  
Thí dụ, trong Cung Oán Ngâm Khúc (Nguyễn 
Gia Thiều), đoạn mở đề có 8 câu song thất 
lục bát: 
(1) Trải vách quế gió vàng hiu hắt (7) 
(2) Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng (7) 
(3) Oán chi những khách tiêu phòng  (6) 
(4) Mà xui mệnh bạc nằm trong má đào (8) 
(5) Duyên đã may, cớ sao lại rủi? (7) 
(6) Nghĩ nguồn cơn giở giói sao đang (7) 
(7) Vì đâu nên nỗi giở dang (6) 
(8) Nghĩ mình mình lại càng thương nỗi mình (8) 
 
Trong Chinh Phụ Ngâm (Ðặng Trần Côn), đoạn 
mở đề cũng là 8 câu song thất lục bát: 
(1) Thuở trời đất nổi cơn gió bụi (7) 
(2) Khách má hồng nhiều nỗi truân chiên (7)  
(3) Xanh kia thăm thẳm từng trên (6) 
(4) Vì ai gây dựng cho nên nỗi này! (8) 
(5) Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt (7) 
(6) Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây (7) 
(7) Chín tầng gươm báu trao tay (6) 
(8) Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh (8) 
 
Trong Tỳ Bà Hành (Bạch Cư Dị và do Phan 
Huy Vịnh diễn nôm), đoạn mở đề có 8 câu 
7x7x6x8: 
(1) Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách (7) 
(2) Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu  (7)  
(3) Người xuống ngựa, khách dừng chèo (6) 
(4) Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ti (8) 

(5) Say những luống ngại khi chia rẽ  (7) 
(6) Nước mênh mông đượm vẻ trăng trong (7) 
(7) Tiếng ti nghe vẳng bên sông (6) 
(8) Chủ khuây khỏa lại, khách dùng dằng xuôi (8) 
 
Trong khi đó, Tiên Ðiền Nguyễn Du lại dùng 
đoạn 8 câu lục bát (lục bát bát cú) thuần túy 
của người Việt để làm khổ mở đề trong 
Truyện Kiều: 
(1) Trăm năm trong cõi người ta (6) 
(2) Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau (8) 
(3) Trải qua một cuộc biển dâu (6) 
(4) Những điều trông thấy mà đau đớn lòng (8) 
(5) Lạ gì bỉ sắc, tư phong (6) 
(6) Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen (8) 
(7) Cảo thơm lần giở trước đèn (6) 
(8) Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh (8) 
 
Tại sao xuất hiện thể thơ song thất lục bát 
(hay còn gọi là lục bát gián thất) trong cổ 
văn Việt?   
 Rất có thể là bởi vì các Nhà Nho ngày 
trước muốn mở rộng thể thơ lục bát bằng cách 
kết hợp với thể thơ Ðường.  Cấu trúc bài thơ 
song thất lục bát có 2 câu 7 (song thất) cùng với 
cặp 6x8 (lục bát).  Sự sáng tạo này giúp bài thơ 
có “hương vị thơ Ðường” qua cặp câu 7.  Như 
vậy, cổ văn Việt có hai thể thơ chính là Lục Bát 
và Song Thất Lục Bát để làm văn kể truyện.  
Thể thơ Lục Bát bình dị và nhẹ nhàng, gần gũi 
với giới bình dân hơn là thể thơ song thất lục 
bát vì lai thơ Ðường.  Tuy nhiên, thể thơ song 
thất lục bát giúp làm giảm tính đơn điệu của 
giọng ngâm.   
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Vài Nét Căn Bản về Niêm Luật  
trong các Thể Thơ Cổ 

Thơ Ðường luật mà nhiều người đã biết là thể 
thơ phát xuất từ thời Nhà Ðường (Thế kỷ thứ 
10 STL), được phổ biến dưới tên “Thất Ngôn 
Bát Cú” với luật bằng trắc, niêm, và đối rất 
chặt chẽ.  Trước thể Thơ Ðường là thể thơ Cổ 
Phong chưa có niêm luật ràng buộc.  
 Một số người làm thơ hiện nay không 
thích làm thơ Ðường luật vì thấy bị gò bó vào 
bố cục và niêm luật.  Vì vậy họ thiếu hẳn 
nghệ thuật phô diễn tình cảm của các nhà thơ 
cổ điển.  Thật ra niêm luật thơ được đặt ra là 
để nâng cao chất lượng của bài thơ, giúp bài 
thơ vượt khỏi mức tầm thường của các bài 
thơ của đại chúng.      
 
Bài thơ Ðường luật đòi hỏi: 
Bố cục: giúp cho tình ý trong bài thơ được 
trình bầy có tính lý luận:  
 Câu đầu là câu Khai Ðề nêu ra một chủ 
đề tổng quát. 
 Câu hai là câu Phá Ðề: nói rõ chủ đề là gì. 
 Hai câu 3 & 4 là cặp Giải Thích: chứng 
minh chủ đề. 
 Hai câu 5&6 là cặp “Luận”: suy rộng ra. 
 Hai câu 7&8 là hai Kết Ðề. 
 Theo đúng được tinh thần bố cục này thì 
bài thơ có giá trị cao. 
 
 Luật bằng trắc: giúp cho âm điệu được êm 
tai. Âm của các chữ thứ 2, thứ 4, và thứ 6 phải 
lần lượt là: bằng - trắc - bằng hay trắc -- 
bằng - trắc. 
 Căn cứ vào âm của từ thứ 2 trong câu 
Một là bằng hay trắc, người ta bảo: bài thơ đó 
là luật bằng hay trắc. 
 Bài thơ “Thu Ðiếu” sau đây làm theo luật 
“bằng” (thu). Thí dụ: 
1. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo  
 (2) bằng  - (4) trắc – (6) bằng 
2. Một chiếc thuyền câu  bé tẻo teo  
 (2) trắc – (4) bằng) – (6) trắc) 

3. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí 
4. Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo 
5. Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt 
6. Ngõ trúc quanh co khách vắng teo 
7. Tựa gối ôm cần lâu chẳng được 
8. Cá đâu đớp động dưới chân bèo 
 (Nguyễn Khuyến: “Thu Ðiếu”) 
 
 Niêm:  luật bằng trắc của câu 1 và câu 8 
là niêm với nhau (giống nhau). 
 Luật bằng trắc của câu 2 và 3 là niêm với 
nhau (giống nhau). 
 Luật bằng trắc của câu 4 & 5 niêm với 
nhau (giống nhau). 
 Luật bằng trắc của câu 6&7 niêm với 
nhau (giống nhau). 
 
Ðối: Ý đối ý, từ đối từ (danh từ đối với 
danh từ; động từ đối với động từ, v.v.) 
 Cặp 3 & 4 là cặp đối: sóng đối với lá; 
biếc đối với vàng; … 
 Cặp 5 & 6 là cặp đối: từng mây đối với 
ngõ trúc; … 
 
Ðiệp ngữ: là nhắc lại những chữ đã được 
dùng rồi trong cùng một bài.  Nên tránh điệp 
ngữ trừ phi nghĩa khác nhau.  Dùng nhiều 
điệp ngữ chứng tỏ vốn từ ngữ nghèo nàn hay 
văn thiếu chau chuốt. 
 Ðại cương niêm luật trong thơ Ðường 
luật là như vậy.  Ðọc nhiều bài mẫu sẽ quen 
và thấy không còn khó khăn nữa.  Thêm một 
vài bài thơ Ðường luật: 
 
Bài Xướng 
VƯƠNG VẤN NÀNG THƠ  
-Nguyên Lý (Canada) 
Vắng thư nhớ chữ biết bao nhiêu 
Lãm thúy ngâm nga mỗi buổi chiều 
Xuân sắc còn đây, hương viễn phố 
Thơ nguồn vẫn đó, ý cô liêu 
Mờ mờ thi khách gương anh liệt 
Thấp thoáng giai nhân nét mỹ miều 
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Mỗi độ trăng về nghe gió thoảng 
Bàng hoàng trong dạ ngóng tà xiêu 
    * 
Họa 
VƯƠNG VẤN NÀNG THƠ 
-Hải Bằng.HDB 
Tri âm, tri kỷ được bao nhiêu 
Vương vấn nàng Thơ tuổi xế chiều 
Mong mãi tin thư về trước ngõ 
Ðợi hoài bóng nhạn tới sau liêu 
Ðường xưa vẫn khắc hình trang nhã 
Lối cũ còn in bóng mỹ miều 
Có lẻ mười năm quên lẫn nhớ 
Tình ngay, nghĩa thật chẳng xiêu xiêu 

* 
CHIM ĂN GỌI ÐÀN 
Sáng sáng chim đàn đậu trước nhà 
Gạo, mì rải sẵn tự hôm qua 
Vài con se sẻ nghiêng đầu gọi 
Mấy cặp sáo nâu liệng cánh sà 
Muông thú thức ăn không cất chứa 
Loài người tiền của chẳng cho ra 
Trời cha, đất mẹ bao la quá 
Chia sớt cùng nhau cuộc sống hòa  
- Hải Bằng.HDB 

* 
Người Việt chúng ta từ ngàn xưa có thể thơ 
Lục Bát.   
Thơ Lục Bát cũng có luật bằng trắc và đối nhưng 
không chặt chẽ như thơ Ðường.  Luật bằng trắc 
trong thơ Lục Bát đơn giản và uyển chuyển.  
  
Luật Bằng Trắc 
Ðó là âm của các chữ thứ Hai (bằng), Tư 
(trắc), Sáu (bằng), Tám (bằng); âm cuối 
câu là âm bằng; và  âm chữ thứ sáu (câu 6) 
vần âm với chữ thứ 6 câu 8; âm chữ thứ 8 
vần với âm thứ 6 của câu 6 kế.  
 
Trăm năm trong cõi người ta   
(1)   (2)   (3)        (4)        (5)   (6)   
Bằng (2)  Trắc (4)  Bằng (6) 

Chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau Bằng 
(2) Trắc (4) Bằng/Vần (6)  Bằng (8) 
Trải qua một cuộc biển dâu 
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng 
(Nguyễn Du, Kiều) 
 
Dưới đèn xem truyện Tây Minh 
Gẫm xem hai chữ nhân tình éo le 
Ai ai lẳng lặng mà nghe 
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau 
(Nguyễn Ðình Chiểu, Lục Vân Tiên) 
 
Tuy nhiên, khi cần đổi giọng, chữ thứ hai và 
thứ tư cùng là vần trắc: 
Hôm qua ra đứng bờ ao 
Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ (Ca dao) 
 
Luật Ðối 
Luật đối chỉ có trong câu 6 hoặc 8; trong khi thơ 
Ðường thì Ðối ở hai cặp {câu 3- 4 và  5- 6}   
Ðầu lòng hai ả tố nga 
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân 
Mai cốt cách, tuyết tinh thần (hai vế đối 
trong câu) 
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười  
Vân xem trang trọng khác vời 
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang (hai 
vế đối trong câu) 
 
Tại sao có luật Ðối?  - Ðể nâng chất lượng 
của câu thơ.  Những từ ngữ đối nhau làm cho 
hình ảnh nổi bật lên.   
 
Râu hùm, hàm én, mày ngài 
Vai năm tấc rộng, thân mười tấc cao (hai vế 
đối trong câu) - (Kiều) 
 Thỉnh thoảng nên đưa vào bài thơ một 
vài câu đối cho bài thơ thêm khởi sắc.  Ðó là 
cái khó, cái hay của bài thơ.  Những bài thơ 
suông tuột thường là loại thơ bình dân (đồng 
dao hoặc ca dao). 
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Người Việt còn thể thơ nữa gọi là Song 
Thất Lục Bát.   
 Do đâu có loại thơ này? – thể thơ Song 
Thất Lục Bát hay còn gọi là Lục Bát Dán thất 
(7.7.6.8.) là sự kết hợp thơ Thất Ngôn của 
Tàu và thơ Lục Bát của Việt, kết quả của sự 
giao lưu văn hóa Tàu-Việt.   
 Sự kết hợp thất ngôn với lục bát có ưu 
điểm là làm giảm đi nhịp điệu đều đều của 
thơ 6.8. và đặc biệt là có thể sử dụng luật 
Ðối trong các câu 7 cho tăng chất lượng (ẩn 
dụ) của bài thơ: 
(7) Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn  (Ðối với 
 câu dưới) 
(7) Lửng chân trời nhạn ngẩn ngơ sa 
(6) Hương trời đắm nguyệt, say hoa 
(8) Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình  
 (hai vế đối trong câu) 
 (Nguyễn Gia Thiều, Cung Oán Ngâm Khúc) 
(7) Ngoài đầu cầu nước trong như lọc 
(7) Ðường bên cầu cỏ mọc còn non 
(6) Ðưa chàng, lòng dặc dặc buồn 
(8) Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng  
 thuyền (hai vế đối trong câu) 
(Ðoàn Thị Ðiểm, Chinh Phụ Ngâm Khúc) 
 

Thể Thơ Lục Bát Bát Cú 
 Thể thơ “thất ngôn, bát cú” là một thể thơ 
trang trọng, khó làm, vì toàn bộ tình ý chỉ 
được phép nói gọn trong 56 chữ mà thôi.  Ðó 
là thơ của người Tầu.    
Người Việt chúng ta cũng có thể thơ tám câu 
lục bát; cũng chỉ dùng 56 chữ để tạo thành một 
thể thơ Lục Bát Bát Cú dung để mở đề hay tán 
vịnh cũng trang trọng và gọn nhẹ.   
Ðây là một bài thơ Bát Cú Lục Bát:   

MƠ ƯỚC CỦA “KỶ NGUYÊN MỚI”*  
- Hải Bằng.HDB 

* 
Kỷ nguyên này Kỷ Nguyên Hòa 

Kỷ nguyên đầu của Hai Bà Họ Trưng 
Kỷ nguyên đoàn kết tưng bừng 

Anh hào tụ nghĩa ăn mừng giao duyên 

Kỷ nguyên đây của người hiền 
Không dung ngòi bút viết xiên, vẽ tà 

Kỷ nguyên của Bách Thiên Hoa 
Non non, nước nước, nhà nhà an vui 
(*) Nguyệt báo Kỷ Nguyên Mới (VA) của 

nhóm Nguyễn Ðức Nam, Linh Vang, và 
Hồng Thủy. 

* 
 Tóm lại, thơ có nhiều thể loại; mỗi thể 
loại đắc dụng cho một thể tài.  Nhà Nho 
ngày trước không viết văn xuôi mà chỉ dùng 
các thể thơ để viết sách.   
 Ðường thi (7.8) vốn được coi như những 
bức tranh thủy mạc rất thích hợp cho ngâm vịnh 
như những bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Hồ Xuân Hương, 
Bà Huyện Thanh Quan, v.v. 
Bước tới đèo ngay bóng xế tà 
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa  
Lom khom dưới núi tiều vài chú 
Lác đác bên song rợ mấy nhà 
Thơ lục bát (6.8) thường là những bức tranh 
quê với lũy tre xanh, con trâu hiền, và tiếng 
sáo chiều êm, rất thích hợp cho văn kể 
chuyện tâm tình êm ái như Truyện Kiều của 
Nguyễn Du. 
Bóng tà như dục cơn buồn 
Khách đà lên ngựa, người còn nghé theo 
Dưới cầu nước chẩy trong veo 
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha 
 
Thơ song thất lục bát (7768) đa số là những tình 
khúc buồn rất thích hợp cho những kể lể não 
nùng, ai oán như bài “Tự Tình Khúc” của Cao bá 
Nhạ mô tả nỗi hàm oan của chính mình. 
Tỉnh giấc mộng ngâm câu “ký vãng”  
Trải tám thu ngày tháng như thoa 
Chiếc thân tựa bóng quan hà 
Nỗi niềm tâm sự, trăng già thấu chăng? 
 
Thơ mới và thơ tự do là những thể loại mới 
rất đắc dụng cho tả tình, tả cảnh không đòi 
hỏi những thi tắc (luật thơ) chặt chẽ.   
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Riêng về Thơ Tự Do, hiện nay ở Hoa Kỳ, 
hàng năm có những nhóm họp của nhiều nhà 
thơ đưa ra những thể thơ và thi tắc mới sao 
cho “thơ cho ra thơ” chứ không thể là “thơ 
xuôi đoạn”, loại thơ không có thi tắc.   
 Dưới đây là những sáng kiến mới trong 
địa hạt thơ - loại Thi Tắc Tân Hình Thức - 
New Formalist Canon -  với vài hàng tin liệu 
như sau: 
Nguồn Gốc và Ý Muốn 
Từ ngữ đó [New Formalism] đầu tiên được 
nói đến qua bài ‘The Yuppie Poet’ [Nhà Thơ 
Hãnh Tiến] trong kỳ phát hành 1985 cùa 
AWP New Letter, nó là một bài công kích 
đang trong phong trào, lên án những nhà thơ 
không những mang tính bảo thủ mà còn mang 
tính duy vật.   
 Tân Chủ Nghĩa Hình Thức là một phản 
ứng chống lại những sự thiếu sót có ý thức 
khác nhau trong việc làm thơ của các nhà thơ 
đương thời.  Trong bài ‘Ghi Chú về Tân Chủ 
Nghĩa Hình Thức’ (1987), Dana Gioria viết: 
“Những đề xuất thực sự của thơ Mỹ trong 
những năm 1800 sẽ trở nên sáng sủa hơn, đó 
là: sự xuống cấp của ngôn ngữ thơ; tính văn 
xuôi của thi ca; sự phá sản của thể văn thú 
tội; sự bất lực để thiết lập một  ngành thẩm 
mỹ có ý nghĩa cho thể loại mới về văn kể 
truyện có chất thơ và sự chối bỏ một sự pha 
trộn âm nhạc trong thơ đương thời.  Người ta 
sẽ nhìn thấy các hình thức thơ truyền thống 
sống lại như là một trả lời cho hoàn cảnh rắc 
rối hiện nay. 
 Từ 1995, Ðại Học West Chester đã tổ 
chức một buổi hội thơ hàng năm tập trung 
vào thơ có quy tắc và Tân Hình Thức.  Hàng 
năm, Giải Thưởng Robert Fitgerald Prosody 
(Giải Robert Fitgerald về Thi Tắc) được phát 
ra trong dịp này.   
 Năm 2004, Hội Nghị West Chester tổ chức 
dành cho khách được mời một hội thảo về ‘Ðịnh 
Nghĩa Quy Tắc của Tân Hình Thức’.… 
 

Origins and Intentions 
 The term [New Formalism] was first used 
in the article 'The Yuppie Poet' in the May 
1985 issue of the AWP Newsletter,[1] which 
was an attack on the movement, accusing its 
poets not only of political conservatism but 
also yuppie materialism.[2]  
 New Formalism was a reaction against 
various perceived deficiencies in the practice 
of contemporary poets. In his 1987 piece 
'Notes on the New Formalism', Dana Gioia 
wrote: "the real issues presented by American 
poetry in the Eighties will become clearer: 
the debasement of poetic language; the 
prolixity of the lyric; the bankruptcy of the 
confessional mode; the inability to establish a 
meaningful aesthetic for new poetic narrative 
and the denial of a musical texture in the 
contemporary poem. The revival of 
traditional forms will be seen then as only 
one response to this troubling situation."[3] 
 Since 1995 West Chester University has 
held an annual poetry conference with a 
special focus on formal poetry and New 
Formalism. Each year the Robert Fitzgerald 
Prosody Award is awarded as part of the 
conference. 
 The 2004 West Chester Conference had a 
by-invitation-only critical seminar on 
'Defining the Canon of New Formalism', in 
which the following anthologies were 
discussed:[8] 
 Rebel Angels: 25 Poets of the New 
Formalism edited by Mark Jarman and David 
Mason, 1996.  
 The Direction of Poetry: An Anthology of 
Rhymed and Metered Verse Written in the 
English Language since 1975, edited by 
Robert Richman  
 A Formal Feeling Comes: Poems in 
Form by Contemporary Women, edited by 
Annie Finch  

*

http://en.wikipedia.org/wiki/1985_in_poetry
http://en.wikipedia.org/wiki/AWP_Newsletter
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Formalism#_note-0#_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Formalism#_note-1#_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/1987_in_poetry
http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Gioia
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Formalism#_note-2#_note-2
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Formalism#_note-2#_note-2
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Chester_University
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Chester_University_Poetry_Conference
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Fitzgerald_Prosody_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Fitzgerald_Prosody_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Formalism#_note-7#_note-7
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Formalism#_note-7#_note-7
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Mason_%28writer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Mason_%28writer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/1996_in_poetry
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Richman&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Annie_Finch&action=edit
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ÖÔÙC MÔ 
14 tình khuùc phoå nhaïc  thô Phan Khaâm 
01.Öôùc Mô - Nhaät Baèng                     Mai Thieân Vaân 
02.Aùng Maây Hoàng Phieâu Du -Vónh Ñieän-Quyønh Lan 
03. Boán Muøa Thöông Nhô ù- Ng. Tuaán      Quyønh Lan 
04.Trong Trí Nhôù Doøng Soâng-Huy Laõm     Xuaân Phuù 
05.Ta Nhôù Em- Phan Duõng Haûo               Quyønh Lan 
06.Toùc Cheû Laøm Tö- Ng. Taát Vònh    Mai Thieân Vaân 
07.Vaàn Thô Cho Ai- Phan Duõng Haûo       Quyønh Lan 
08.Moät Mai Troû Laïi -Nguyeãn Tuaán   Mai Thieân Vaân 
09.Thoâi Em- Nguyeãn Taát Vònh                 Quyønh Lan 
10. Toâi Veå Ñoù Tìm Toâi. Nguyeãn Tuaán        Vy Thaûo 
11. Ñoâi Khi Toâi Coøn- Vónh Ñieän              Quyønh Lan 
12. Xin Em- Hoaøng Cung Fa                  Ngaân Quyønh 
13. Moäng Bình Sinh- Vænh Ñieän        Mai Thieân Vaân 
14. Chuyeän Doøng Soâng- Ng. Taát Vònh     Quyønh Lan  
 
 
  
 
     

 

 
 
 

BÖÙÔÙM  VAØNG ÑANG ÑAÄU 
        14 tình khuùc phoå nhaïc      thô Phan Khaâm 
01.Chieàu Möa Bong Boùng- Vónh Ñieän      Dieäu Hieàn 
02. Hoa Vaø Xuaân- Vónh Ñieän                  Lan Phöông 
03. Muøa Coå Tích -Nguyeãn Taát Vònh         Trung Haäu 
04. Bieát Ñeán Bao Giôø - Hoà Baûng       Mai Thieân Vaân  
05. Treân Theá Gian Naày-Vónh Ñieän            Dieäu Hieàn 
06. Caây Ña Laøng Cuõ- Ng. Höõu Taân     Haïnh Nguyeân 
07. Muøa Uyeân Öông- Hoà Baûng        Höông Giang 
08. Daáu Veát Naøo Saét Son- Vónh Ñieän          Taâm Thö 
09.Ai -  Nguyeãn Taát Vònh             Quyønh Lan 
10. Naéng Vaø Em- Huy Laõm                     Tuyeát Mai 
11.Xin Laàn Naày Ñi Tôùi- Ng.Taát Vònh        Dieäu Hieàn 
12. Böôùm Vaøng Ñang Ñaäu-Ng.T Vònh Haïnh Nguyeän 
13. Hoa Nôû Bao Giôø- Ng. Tuùc, Tieán Ñaït   Dieäu Hieàn 
14. Yeân OÅn Cuoäc Ñôøi- Ng. Taát Vònh       Lan Phöông 
 

Lieân laïc:  PHAN KHAÂM 
301-592-8608 (H), <phanvyle@yahoo.com> 
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TIEÁNG ÑAØN THUÙY-KIEÀU 

_________ 
 

GS. Phaïm Thò Nhung 

 
Kỳ 2 (Tiếp theo Cỏ Thơm số 57) 

                                             

2. KIỀU HẦU ĐÀN HOẠN-THƯ  

và THÚC-SINH 

(Tiếng đàn đoạn-trường  1) 
(cc.1853-1858) 
 

ẩy cảnh gia-biến, Kiều bán mình chuộc 
cha, phải theo Mã Giám-Sinh về Lâm-
Truy. Rơi vào bẫy của Tú-Bà, nàng buộc 

phải làm gái làng chơi. Nơi đây, Kiều gặp 
Thúc-Sinh, người quê Vô-Tích, theo cha buôn 
bán ở Lâm-Truy, say-mê chuộc khỏi lầu xanh, 
lấy làm vợ bé. Hoạn-Thư, vợ cả Thúc, biết 
chuyện, cả ghen ; mượn uy-thế cha, sai bọn 
tôi-tớ thân-tín chụp thuốc mê bắt cóc Kiều về 
cho Hoạn-Bà uy-hiếp, đánh-đập, rồi ép vào vai 
Hoa-nô ; sau đưa sang hầu-hạ Hoạn-Thư để 
chờ cơ-hội trả thù. 
 Nhân dịp Thúc-Sinh về quê, Hoạn-Thư 
thực-hiện mưu sâu. 
 Nàng Hoạn cho gọi Hoa-nô lên chào ông 
chủ, đoạn bắt hầu rượu, hầu đàn, giúp vui tiệc 
rượu cho vợ chồng nàng. 
 Tiếng đàn Kiều gẩy trong trận đòn ghen 
thâm-độc này của họ Hoạn, đã được ND giới-
thiệu trong 6 câu thơ (cc. 1853-1858) 
Bốn dây như khóc, như than 
Khiến người trên tiệc cũng tan-nát lòng. 
Cùng trong một tiếng tơ đồng 
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. 
Giọt châu lã-chã khôn cầm  
Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt sương. 
 A - Giới-thiệu tiếng đàn (c. 1853) 

Tiếng đàn của Thúy-Kiều lần này không còn 
« Ngậm đắng, nuốt cay », vì giờ đây Kiều 
đang phải đối-diện trước một thực-tại phũ-
phàng, trớ-trêu. Lòng nàng đau-khổ quá, nên 
dưới những ngón tay bấm phím, dạo đàn của 
nàng, cả bốn dây tơ đều bật lên thành những 
tiếng nức-nở ai-oán, nghe ra « như khóc », 
« như than »: 
Bốn dây như khóc, như than 
 
 Kiều đau-khổ vì bị sa-cơ rơi vào hoàn-
cảnh éo-le, dở khóc, dở cười: Ông chủ, vị 
thượng-khách ngồi trên tiệc rượu kia lại chính 
là chồng nàng, người chồng  đã dành cho 
nàng một tình yêu thiên-vị, nồng-nàn bấy lâu 
«  mặn tình cát-lũy » « nhạt tình tào-khang ». 
Người chồng đầu tiên đã cho nàng biết thế 
nào là hạnh-phúc lứa đôi :  
Hương càng đượm, lửa càng nồng 
Càng sôi vẻ ngọc, càng lồng màu sen. 
 
 Vợ chồng nàng thương-yêu khăng-khít như 
vậy, mà nay Hoạn-Thư đánh ghen bằng quỉ-kế, 
tách-biệt danh-phận «con ở»/«chúa nhà», khiến 
cả hai lâm vào thế kẹt «đất thấp/ trời cao»,  
không thể mở lời nhận nhau: 
Bây giờ đất thấp, trời cao 
Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ ? 
 
 Kiều đau-khổ bởi vợ chồng nàng mới 
hôm nào chia tay quyến-luyến là thế, hoạn-
nạn xẩy ra cho nàng là thế, nàng mong-mỏi 
tin ai là thế, mà giờ đây giáp mặt lại phải nín 
câm, không được cùng ai một lời than-thở ; 
vợ chồng nhìn nhau mà phải xem nhau như 

X 
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kẻ lạ-xa, làm sao ruột nàng không « đòi đoạn 
rối-bời ». 
Càng trông mặt, càng ngẩn-ngơ 
Ruột tầm đòi đoạn như tơ rối-bời. 
 
 Kiều đau-khổ vì phải chứng-kiến cảnh 
trêu-ngươi trước mắt, tình-địch và chồng 
nàng rót rượu mời nhau hết chén này tới chén 
khác, nói-nói cười-cười vui-vẻ, thân-mật trên 
bàn tiệc ; trong khi nàng, thân-phận con nô-tỳ 
hèn-mọn phải trực hầu hai bên,chịu bao lời 
bắt-bẻ, quát mắng của họ Hoạn, bà chủ nhà 
đầy quyền-uy, đang cố tình hành-hạ làm nhục 
nàng trước mặt chồng nàng: 
Vợ chồng chén tạc, chén thù  
Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi. 
Bắt khoan, bắt nhặt đến lời 
Bắt qùy tận mặt, bắt mời tận tay. 

 
 Nào đã xong, Kiều còn bị Hoạn-Thư mát-
mẻ khen ngợi lắm tài, để buộc Kiều phải gẩy 
đàn giúp vui cho chàng Thúc.  
 Trước cảnh-ngộ éo-le, đau lòng nhường ấy, 
tiếng đàn của Kiều tránh sao khỏi rung lên  thành 
những tiếng rên-xiết «  như khóc, như than » ! 
 
B - Hiệu-lực của tiếng đàn (cc.1854-1858) 
Khiến người trên tiệc cũng tan-nát lòng. 
Cùng trong một tiếng tơ đồng 
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. 
Giọt châu lã-chã khôn cầm 
 Cúi đầu, chàng những gạt thầm giọt sương. 

 
 « Người trên tiệc » mà là người trong 
cuộc thì còn ai khác Thúc-Sinh ? 
Thúc-Sinh nghe tiếng đàn của Kiều, người 
thiếp yêu-quí của mình, vang lên những tiếng 
nức-nở, nghẹn-ngào « như khóc như than » 
thì thương quá. Chàng tội-nghiệp Kiều phải 
chịu sự đầy-đọa quá-quắt của Hoạn-Thư. Giá 
như trước kia chàng nghe lời Kiều khuyên, về 
thú thực ngay cùng nàng ta, người vợ cả « Ở 
vào khuôn- phép, nói ra mối giường » và 

« nham-hiểm » của chàng, thì đâu nên nỗi ? 
Chàng Thúc xót-thương Kiều đến « tan-nát 
lòng », song  bị kẹt cứng vào địa-vị ông “chúa 
nhà’’ trong một gia-đình đại-quyền-thế, nên 
không thể mở lời nhận con hầu của vợ là 
thiếp của mình; huống chi bản tính chàng vốn 
hèn-nhát, sợ vợ đã quen, chuyện lấy thiếp đã 
chót dấu rồi, thì nay đành ngậm miệng chịu 
trận. Bởi vậy, dù có thương Kiều đến mấy 
chàng cũng chỉ dám « khóc thầm » ; khốn 
thay lực bất tòng tâm, những dòng lệ cảm cứ 
đầm-đìa tuôn rơi, chàng vội-vàng cúi đầu lo 
gạt thầm nước mắt,vì  sợ nàng Hoạn hay biết: 
Giọt châu lã-chã khôn cầm 
Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt sương. 

 
Còn « Người ngoài cười nụ » thì « Chính-
danh thủ-phạm kia là Hoạn- Thư »! 

                         Hoạn-Thư là một người phụ-nữ khôn-
ngoan, có bản-lãnh ; nàng còn đầy mặc-cảm 
tự-tôn đối với Thúc-Sinh, chồng nàng. Cha 
nàng là quan lớn Lại-Bộ trong triều, trong khi 
chồng nàng là con nhà buôn, bản thân chàng 
tuy theo đòi bút nghiên nhưng chưa đỗ-đạt, 
chưa nên danh-phận gì. Vậy mà dám bội-bạc 
nàng lấy thiếp, còn cả gan qua mặt nàng, lại 
bặt tin nhà suốt một năm nay ; bảo sao nàng 
không uất, không hận, không « Ngứa ghẻ, 
hờn ghen »? Nàng phải tìm cho ra mưu sâu 
chước hiểm, trả thù này cho đích- đáng : 
Làm cho nhìn chẳng được nhau 
Làm cho đau-đớn, ê-chề cho coi! 

 
 Tiệc rượu tẩy-trần ngày Thúc-Sinh trở về 
quê là dịp cho  Hoạn-Thư thực-hiện mưu-
kế đã định. 
 Hoạn-Thư không cho tình-địch được ở 
vai ngang hàng với nàng, vợ cả /vợ lẽ, trong 
vấn-đề đánh ghen, tranh-chấp tình yêu của 
chồng. Nàng tách-biệt danh-phận con ở / 
chúa nhà để đôi bên không thể nhận nhau. 
Đồng thời, nàng dìm tình-địch xuống tận đất 
đen trong thân-phận tôi-đòi, để biến cuộc 
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đánh ghen tàn-nhẫn, sâu-độc của nàng thành 
một câu chuyện bình-thường như trong hầu 
hết các gia-đình quyền-quí phong-kiến xưa, 
bà chủ nhà, trong bữa tiệc tẩy-trần đón chồng 
đi xa về, vì muốn chiều chồng nên có hơi 
gay-gắt với con ở. 
 Để hoàn-thành vai trò này, Hoạn-Thư đã 
phải nén cơn ghen, dẹp cơn giận, bình-tĩnh và 
chủ-động trong mọi tình-huống. Nàng vờ-
vĩnh  nói cười tự-nhiên như không ; trong khi 
đó, nàng không bỏ lỡ  một cơ-hội nào để 
hành-hạ cô vợ bé của chồng. Nàng truyền gọi 
Hoa-nô ra “lạy mừng’’ ông chủ cho đôi bên 
phải giáp mặt; thấy chàng Thúc xúc-động, nói 
dối thương nhớ mẹ xưa vì vừa đoạn tang, 
Hoạn-Thư liền bầy chuyện mở tiệc rượu tẩy- 
trần giải khuây ; khi chàng Thúc cáo say để 
lảng ra, Hoạn-Thư vội thét -“ Con Hoa / 
Khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn ! ’’ ; 
nghĩa là hết bắt khoan bắt nhặt, hét mắng lại 
đến dọa đòn…cốt làm nhục cô ta, đồng thời 
cũng là cách làm cho anh chàng Thúc phải 
điêu-đứng, khổ-sở. 
 Lúc đầu, người thiếp của chồng nàng có 
thấy hơi khựng lại, vẻ bối-rối vì quá bất-ngờ 
trước thực tại phũ-phàng khi nhận ra ông chủ 
lại chính là Thúc-Sinh. Nhưng chỉ giây phút 
sau, cô ta  lấy lại được bình-tĩnh, im-lặng 
chịu-đựng, không nhỏ một giọt nước mắt, 
không cả đến một cái chau mày. Cho tới lúc 
Hoạn-Thư nhắm chừng cô ta đã thấm-thía hết 
nỗi đau-đớn tủi-nhục của mình, nàng bèn dứt 
điểm, ra chiêu cuối : Bắt  đàn !    
 Quả nhiên, khi ra lệnh cho cô ta đàn, thì 
thấy cô ta run-rẩy choáng-váng (than-hoán tê-
mê), vì biết không thể chịu-đựng hơn được 
nữa. Bởi tiếng đàn là tiếng lòng, nên  khi cô 
ta dạo đàn, thì cả bốn dây tơ đều bật lên thành 
những tiếng kêu-thương, ai-oán « như khóc, 
như than ».  
 Tiếng đàn ấy mặc-nhiên tố-cáo, chủ-nhân 
của nó đã đớn-đau ê-chề lắm rồi, đã chịu ép 

một bề trong thân-phận tôi-đòi rồi và chỉ dám 
 than khóc âm-thầm qua mấy đường tơ.  
 Còn anh chồng Thúc-Sinh của nàng, nghe 
tiếng đàn “ như khóc, như than’’ của cô vợ bé, 
thì nước mắt thương-cảm “ lã-chã’’ tuôn rơi 
không dứt. Nhưng sợ vợ biết, chàng Thúc cứ 
phải cúi đầu  luôn tay  gạt lệ một cách âm-thầm, 
giấu-giếm:   
Cúi đầu, chàng những gạt thầm giọt sương. 
           
 Nước mắt ấy, cử-chỉ ấy, nỗi khổ-tâm 
nhục-nhã ấy làm sao qua được cặp mắt soi-
mói của Hoạn-Thư này ? Xét cho cùng, chàng 
Thúc dù có thương thiếp đến đâu, vẫn biết nể-
sợ vợ lớn mà không dám lấn-lướt bênh-vực.  
 Hoạn-Thư sau khi nhìn thấu ruột gan hai 
nạn-nhân của nàng thì tủm-tỉm “ cười nụ’’, 
biểu-lộ niềm thích-thú riêng-tư, vì biết rằng 
cuộc trả thù đã thành-công mỹ-mãn: Đúng là : 
Cùng trong một tiếng tơ đồng 
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. 
 
 Mà nàng Hoạn không chỉ “cười nụ ’’, nàng 
còn “ tấp-tểnh mừng thầm’’ như  đã tự thú : 
Lòng riêng tấp-tểnh mừng thầm 
Vui này đã bõ đau ngầm xưa nay. 

. 
 Cái vui ngày hôm nay khi thấy anh chồng 
bội-bạc cùng cô vợ bé của chàng phải khổ-sở, 
cay-đắng, nhục-nhã vì nàng, đủ bù lại bao nỗi 
sầu-hận, uất-ức “ngứa ghẻ hờn ghen’’ ngấm-
ngầm  mà nàng phải chịu-đựng bấy lâu. 
 Đêm đã khuya, tiệc rượu kéo dài cũng đã 
khá lâu, nhìn mặt Kiều và Thúc-Sinh thấy quá 
thiểu-não, Hoạn-Thư mới “dường đà cam-
tâm’’, bèn cho lệnh bãi tiệc, giải-phóng cho hai 
nạn-nhân  khốn-khổ của nàng. 
                                                
Nhận-xét 
Tiếng đàn của Thúy-Kiều gẩy đêm đó đúng là “ 
khúc đoạn-trường’’ như Hoạn-Thư đã nhận ra 
(Cuộc vui gẩy khúc đoạn-trường ấy chi ?), nó 
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nỉ-non, ai-oán đến nỗi cả hai thượng-khách trên 
bàn tiệc đều nghe ra “ như khóc, như than’’. 
 Đây chính là điểm báo-hiệu sự đắc-thắng 
hoàn-toàn của Hoạn-Thư trong âm-mưu trả 
thù anh chồng bội-bạc, cùng cô vợ bé thân cô 
thế cô mà dám chơi trèo, đòi chia-sẻ tình yêu 
của chồng nàng. 
 Như chúng ta đã biết, Hoạn-Thư vốn là 
một phụ-nữ có bản-lãnh vững-vàng, lại sắc-
sảo, thâm-hiểm.Nàng ta đã nghĩ ra được mưu 
sâu, đánh ghen bằng thủ-đoạn tách-biệt danh-
phận “ con ở / chúa nhà’’ để chia uyên, rẽ 
thúy. Nàng Hoạn không những dựa vào sự 
khôn-ngoan, ranh-mãnh của mình mà còn lợi-
dụng quyền-thế của cha mẹ làm hậu-thuẫn.Từ 
đó nàng sắp sẵn  kế-hoạch, nên khi lâm trận, 
giáp mặt đối-phương, dù 
căm-giận, dù ghen-tuông, 
dù nôn-nóng trả thù đến thế 
nào, nàng ta vẫn giữ được 
bình-tĩnh, thi-hành từng 
bước theo dự tính, để đưa 
hai nạn-nhân của nàng vào 
tròng không lối thoát : Kẻ 
phải «đau-đớn ê-chề», phải 
«than-hoán tê-mê» ; kẻ 
phải“nát ruột tan hồn’’... ; 
nghĩa là cả hai đều phải tởn 
đến già không bao giờ còn 
dám tơ-tưởng tới ngày sum-
họp.   
 Vậy là nàng Hoạn vừa 
giành được chồng về cho 
riêng mình, vừa giải đi được 
bao nỗi uất-ức, ghen-hận bấy lâu. Sự vui-
mừng đắc-thắng này đã khiến nàng ta trở nên 
độ-lượng, lập-tức cho bãi tiệc, giải-phóng cho 
hai nạn-nhân của nàng khỏi cảnh bị đầy-đọa 
kéo dài thêm nữa ; và sáng hôm sau, đọc tờ 
trần-tình và thỉnh-nguyện của Hoa-nô, nàng 
Hoạn đã hoan-hỷ chấp-thuận cho Hoa-nô ra 
tu ở Quan-Âm-Các, giải-thoát vĩnh-viễn kiếp 

“con hầu’’ cho người phụ-nữ “hữu tài’’ mà “ 
vô-duyên’’ bạc-phận này.  
 Tóm lại, tiếng đàn đoạn-trường “như 
khóc, như than’’của Thúy-Kiều lần này phải 
nói là nhập điệu đến đâu, nó đã diễn-tả được 
hết những nông-nỗi éo-le cùng bao nhiêu 
đắng-cay tủi-nhục mà Kiều đã phải gánh chịu 
trên bước phong-trần của đời nàng, khi làm 
vợ bé Thúc-Sinh. Mặc dầu đã được quan 
Tuần- Phủ chính-thức công-nhận là phu phụ, 
Kiều vẫn bị mắc vào bẫy, trở thành con hầu 
của nàng Hoạn, vợ cả Thúc, người phụ-nữ có 
bản-lãnh phi-thường với cái ghen nham-hiểm 
«giết người không dao» của nàng ta.  
 Chỉ trong vòng 6 câu thơ ngắn-ngủi tả 
tiếng đàn đoạn-trường “như khóc, như 

than’’của Thúy-Kiều, cùng 
hiệu-lực tiếng đàn ấy qua cử-
chỉ, điệu-bộ của Thúc-Sinh 
và Hoạn-Thư trong trận đòn 
ghen “sâu-sắc nước đời’’ của 
nàng Hoạn ; ND  đã dựng lên 
thành một  màn đại-bi-hài-
kịch rút gọn, lột trần được 
đời sống nội-tâm (tình-cảm, 
tâm-lý) cùng cảnh-ngộ của 
cả ba nhân-vật Thúy-Kiều, 
Thúc-Sinh và Hoạn-Thư một 
cách tài-tình, sống-động, dí-
dỏm và sâu-sắc ; khiến độc-
giả nhiều khi phải vừa khóc 
vừa cười, đủ chứng-tỏ, ND 
quả là một  kỳ-tài trong giới 
văn-thi-gia  của dân-tộc ta. 

----------------------------------------- 
  
 (2) Lần đàn thứ 2, Kiều hầu đàn Hoạn-Thư 
: « Nàng Kiều ôm lấy cây đàn, thử lại cung bậc, 
rồi cảm tưởng đến chàng Thúc với ta, trước đây 
là bạn đồng sàng, thế mà hôm nay trở nên một 
vị thượng khách trên tiệc,  nhìn nhau không 
dám nhận nhau, cảm nỗi hưng vong, xót tình 
sau trước, dạo thành một khúc thảm sầu , khúc 
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ấy như sau : «  Thiếp phận mỏng rơi vào nhà 
hát...Tin ông chủ mới về thử ngó/ lúc tương 
phùng nhận rõ cố nhân/...Ôi vị thứ vì đâu ngăn 
cách/Ngán việc xưa gõ phách than dài/Can 
trường như cắt làm hai/Bao giờ chắp cánh cùng 
ai phương trời ». 
 Cung đàn còn chưa dứt khúc, mọi người 
hầu như cảm thấy những trận gió thảm mưa 
sầu phảng phất đến trước mâm rượu.  Chàng 
Thúc thì đôi dòng lệ tuôn ra xối xả, nàng 
cũng nuốt lệ đoạn trường.... Hoạn tiểu thư thì 
rất hể hả...... cười thầm : « Tiệc rượu đêm 
nay cũng đủ tiêu được mối hận từ trước rồi 
đó. » ( KVKT của TTTT, bản dịch của Tô-
Nam NĐD, sđd,  tr.316.)  
 
 3. KIỀU HẦU ĐÀN HỒ TÔN-HIẾN 
(Tiếng đàn đoạn-trường 2)  (c c.2569 -2574) 
 Trốn khỏi nhà Hoạn-Thư, Thúy-Kiều đến 
nương-náu tại Chiêu-Ẩn Am của Sư-Bà Giác-
Duyên. Chẳng ngờ chuyện Kiều ăn cắp 
chuông vàng khánh bạc của nhà họ Hoạn 
mang theo phòng thân, bị bại-lộ ; để tránh 
phiền-lụy cho nhà chùa, Kiều đến tá-túc nhà 
Bạc-Bà, rồi bị cô cháu họ Bạc lừa bán vào 
một thanh-lâu ở Châu-Thai. 
Kiều đang sống những ngày chán-chường, 
tuyệt-vọng nơi đây, thì Từ Hải, một khách 
anh-hùng ngoài biên-thùy xuất-hiện. Trước 
tướng-mạo oai-phong lẫm-liệt của Từ, Kiểu 
không khỏi sửng-sốt và có cảm-tình ngay. 
Chỉ sau một cuộc đàm-thoại tâm-đắc, Kiều 
xin phó-thác thân-phận ;Từ vui-vẻ nhận lời và 
tôn Kiều làm bậc tri-kỷ. Từ lập-tức chuộc 
nàng ra khỏi địa-ngục lầu xanh, lấy làm vợ, 
hết dạ yêu-thương và cho chung hưởng một 
cuộc đời rất mực hạnh-phúc, quyền-quí.  
 Cuộc sống với họ Từ tưởng vững-vàng là thế : 
Triều-đình riêng một góc trời 
Gồm hai văn võ, rạch đội sơn-hà. 

…………….. 
Trước cờ ai dám tranh-cường ! 

 Hay đâu chỉ năm năm sau, vì tin vào lời 
dụ hàng phỉnh-phờ của Tổng-Đốc Hồ Tôn-
Hiến, Kiều đã nỉ-non khuyên chồng ra đầu-
phục triều-đình.Bị họ Hồ lừa, Từ phải chết 
oan, còn Kiều bị ép phải hầu rượu, hầu đàn 
trong bữa tiệc hạ-công của hắn. 
 Nguyễn Du đã tả tiếng đàn đoạn-trường này 
của Thúy-Kiều trong 6 câu (cc.2569-2574): 
Một cung gió thảm, mưa sầu 
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay ! 
Ve ngâm, vượn hót nào tày ! 
Lọt tai Hồ cũng nhăn mày, rơi châu 
Hỏi rằng : Này khúc ở đâu 
Nghe ra muôn oán, nghìn sầu, lắm thay ! 

 
 A - Giới-thiệu tiếng đàn (cc.2569-2571) 
            
Vừa trải qua một cú “sốc” khốc-liệt trước cái 
chết oan-ức, tức-tưởi của Từ Hải ; xác chồng 
vừa chôn đó, Thúy-Kiều còn chưa qua khỏi 
cơn thống-khổ, bàng-hoàng thì đã bị Tổng-
Đốc Hồ Tôn-Hiến cho điệu tới giữa cảnh tưng-
bừng náo-nhiệt của buổi tiệc khao-quân, ăn 
mừng chiến-thắng của hắn:  
Trong quân mở tiệc hạ-công 
Xôn-xao tơ trúc, hội-đồng quân quan. 
 Kiều chẳng những bị họ Hồ buộc phải 
hầu tiệc, mà còn bị ép phải hầu đàn:  
Bắt nàng thị yến dưới màn 
Giở say lại ép vặn đàn nhặt tâu. 
           
 Sao mà cắc-cớ trớ-trêu; sao mà tàn-nhẫn, 
ác-độc, bất-nhân đến thế! Buộc mình phải gẩy 
đàn để mua vui, để gây thêm hứng-thú cho 
bữa tiệc khao quân mừng chiến-thắng của 
hắn, kẻ thù vừa giết được chồng mình!   
 Bị rơi vào hoàn-cảnh cực-kỳ éo-le ấy, sự 
đau-khổ của Kiều đã lên đến tột-độ; Kiều như 
mê như dại, nàng ôm đàn, xiết năm đầu ngón 
tay trên bàn phím rồi xoắn mạnh vào từng dây 
tơ cho vang lên, cho trào ra tất cả những nỗi 
đớn-đau, uất-hận trong lòng: 
Một cung gió thảm / mưa sầu 
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Bốn dây / nhỏ máu /năm đầu ngón tay. 
Ve ngâm / vượn hót /nào tày! 

 
 Đến nỗi tiếng đàn của Kiều đã bật lên 
thành những tiếng “gió thảm”, “mưa sầu” ! 
“Gió thảm”, hình-ảnh gợi tả những trận gió 
lớn trong cơn bão-tố, khi luồn qua những 
vách núi, những hang thẳm hay qua những 
hàng cây to rậm-rạp, gây thành những tiếng 
gào, tiếng hú ghê-hồn và cả tiếng vặn mình 
nghiêng-ngả, vật-vã của cây-cối. “Mưa sầu’’, 
hình-ảnh gợi tả những trận mưa to, mưa rơi 
tầm-tã, mù trời, tối đất. 
 Như vậy “ Một cung gió thảm, mưa sầu” 
đã diễn-tả tiếng lòng cuồng-nộ, bi-phẫn và 
khổ-đau quằn-quại, thống-thiết của Thúy-Kiều, 
qua tiếng đàn khi rên-xiết, khi rít lên từng hồi, 
nghe ra như những tiếng gào, tiếng hú thê-
thảm của những trận cuồng-phong trong cơn 
mưa bão mịt-mù, kéo dài của đất trời. 
 Đến nỗi cả năm đầu ngón tay Thúy-Kiều 
đều rập nát, máu chảy ướt đầm cả bốn dây 
đàn, mà nàng nào có hay…chỉ mê-man gào 
khóc qua mấy đường tơ. 
 Ngoài ra, Nguyễn Du còn mượn điển 
“vượn hót” lồng vào tiếng đàn của Kiều. ND 
muốn nhắc lại một tấn bi-kịch trong truyện 
Thang Ưng-Tăng, sách Ngu-Sơ Tân-Chí. 
Chàng Tăng có biệt-tài về đàn tỳ-bà, sang Sở 
ở luôn ba năm chưa về. Một hôm gẩy đàn 
dong chơi trên hồ Động-Đình,Tăng nghe thấy 
tiếng một con vượn hót thảm-thiết suốt 
đêm.Sáng ra, thuyền vừa cập bến, con vượn 
bỗng vồ lấy cây đàn, chạy biến mất. Tăng trở 
về nhà, mới hay vợ đã chết. Bà mẹ cho biết, 
hôm vợ Tăng chết, có con vượn hót thảm-
thiết ở ngoài cửa. 
 Tiếng hót của con vượn trong điển-tích 
Thang Ưng-Tăng thảm-thiết nhường ấy, khi 
đem so-sánh với tiếng đàn sầu-thảm của Kiều 
trong tấn đại-bi-kịch của đời nàng lúc này, thì 
còn kém xa, đúng hơn là không thể so-sánh 
được (nào tầy!). Tiếng đàn của Kiều không chỉ 

gào khóc cho cảnh-ngộ đoạn-trường thê-thảm 
của Kiều mà còn vì cái chết oan-ức, tức-tưởi 
của Từ Hải, chồng nàng! 
 Quả thế, còn gì đau-đớn cho Kiều hơn, 
Từ Hải, một người chồng anh-hùng nghĩa-
hiệp, đã cứu Kiều ra khỏi chốn bùn-nhơ; lại 
hết lòng che-chở, bảo-vệ nàng.Từ còn là một 
người chồng tri-kỷ, hiểu được giá-trị  tâm-
hồn cao-đẹp của Kiều, Từ đã yêu nàng bằng 
mối chân-tình và  trân-trọng hiếm thấy ở đời. 
Khi vừa lập  được nghiệp lớn,Từ phong nàng 
làm phu-nhân, cho đón rước nàng về thủ-phủ 
với tất cả lễ-nghi trang-trọng nhất, như đón 
rước một Vương-phi về nhà chồng, Từ lại cho 
nàng được bàn việc trong quân. Hơn thế nữa, 
Từ còn lập riêng cho Kiều một toà án để trả 
ân, báo oán, giải đi cho nàng bao nỗi uất-ức 
trong lòng. Lại vì cảm thương nỗi nhớ nhà 
của Kiều, Từ đã hứa sẽ có ngày giúp nàng trở 
về cố-lý gặp lại mẹ cha. 
 Nghĩa là đối với Kiều, Từ đã trọn tình, 
trọn nghĩa làm chồng. Còn Kiều thì sao? 
Ân-tình với ai Kiều cũng đã trả. Với Thúc-
Sinh: “Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân / Tạ 
lòng dễ xứng, báo ân gọi là” ; với Kim 
Trọng, Kiều đã nhờ Thúy-Vân thay lời “ 
Ngày xuân em hãy còn dài/ Xót tình máu mủ 
thay lời nước non”. Chỉ riêng với Từ Hải: Ân 
chưa trả, nghĩa chưa đền. Đau-đớn thay, nay 
lại chính Kiều là nguyên-nhân đưa tới cái chết 
oan-ức của Từ. 
 Chỉ vì quá nông-nổi, Kiều đã nhẹ dạ nghe 
lời dụ hàng của Tổng-Đốc Hồ Tôn-Hiến, 
những “ Tưởng rằng phu quí, phụ vinh / Nở-
nang mày mặt, rỡ-ràng mẹ cha / Trên vì 
nước, dưới vì nhà” mới nỉ-non khuyên Từ 
Hải ra qui-thuận triều-đình. 
 Trước tin dụ hàng của Tổng-Đốc Hồ Tôn-
Hiến, lúc đầu Từ Hải đã khẳng-khái chối từ. 
Nhưng sau vì quá yêu Kiều“Nghe lời nàng nói 
mặn-mà”, quá tin Kiều “Tin tôi nên quá nghe 
lời”, mới chấp-nhận “Đem thân bách chiến 
làm tôi triều-đình”. Ngờ đâu họ Hồ bội-tín, 
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cho quan quân đánh úp, Từ bị bắn xối-xả, chết 
tức-tưởi giữ trận tiền. 
 Quá oan-ức, Từ chết rồi mà còn đứng 
sừng-sững “chôn chân giữa vòng/ Ai lay 
chẳng chuyển, ai rung chẳng rời”. Chỉ tới khi 
Kiều bị giải qua, biết chuyện, chạy ào tới, ôm 
chân chàng khóc rống lên: 
Khóc rằng - Trí dũng có thừa 
Bởi nghe lời thiếp nên cơ-sự này! 

 
 Rồi đập đầu xuống đất đòi chết theo, thây 
Từ mới đổ xuống. Linh-hồn Từ được an-ủi, vì 
Kiều đã hiểu rõ lòng Từ; Từ chết vì quá tin 
yêu nàng chớ không phải vì thua tài, kém trí 
Hồ Tôn-Hiến! 
 Còn gì đau-đớn, trớ-trêu hơn khi Hồ Tôn-
Hiến bảo, nàng cũng có công trong việc diệt-
trừ Từ Hải: 
Đã hay thanh-toán miếu-đường 
Giúp công, cũng có lời nàng mới nên! 

 
 Oan ôi! Nàng mà cũng giúp công trong 
âm-mưu giết người chồng tình- nghĩa như thế 
của nàng ư?! 
 Bởi vậy, tiếng đàn của Thúy-Kiều lần 
này đã bật lên không còn là những tiếng “như 
khóc, tiếng than” nữa mà là những tiếng gào, 
tiếng hú cuồng-nộ của những trận “gió thảm, 
mưa sầu”, của những tiếng “ve ngâm, vượn 
hót” thảm-thiết ; cùng “Bốn dây nhỏ máu 
năm đầu ngón tay”. Có vậy mới đủ diễn-tả 
hết được những nỗi khổ-đau, cay-đắng, uất-
hận tràn-đầy của Thúy-Kiều trong tấn đại-bi-
kịch của đời nàng. 
 
B - Hiệu-lực của tiếng đàn (cc. 2572-2574) 
Sau khi nghe  tiếng đàn “gió thảm, mưa 
sầu”,“ve ngâm,  vượn hót” Kiều vừa gẩy đó, 
Hồ Tôn-Hiến, người được ND mệnh-danh là 
kẻ “mặt sắt ”, kẻ lòng gang dạ thép, thủ-đoạn 
, bất-tín và độc-ác đến  tàn-nhẫn, vô-lương. 
Hắn bắt Kiều hết hầu rượu rồi lại đến hầu 
đàn, để giúp vui trong buổi tiệc khao quân 

mừng chiến- thắng của hắn, vì đã giết được 
Từ Hài, chồng nàng! Vậy mà hắn vẫn không 
thoát khỏi tiếng đàn rên-xiết ai-oán của Kiều 
lôi-cuốn đến mất cả  tự-chủ, không kìm được 
xúc-động, đã phải “nhăn mày” khi tiếng đàn 
nghe ra “muôn oán”, đã phải “ rơi châu” khi 
tiếng đàn nghe ra “nghìn sầu” : 
Lọt tai, Hồ cũng nhăn mày, rơi châu. 
Hỏi rằng - Này khúc ở đâu? 
Nghe ra muôn oán, nghìn sầu lắm thay! 
                                                 
Nhận-xét 
Thiên Bạc-Mệnh-Oán mà Thúy-Kiều đã sáng-
tác và phổ nhạc khi còn thơ, nay đã ứng vào 
cảnh-ngộ đoạn-trường khốc-liệt nhất đời nàng. 
Thế nên, khi Kiều gẩy lên là thành những tiếng 
“gió thảm, mưa sầu”, “ve ngâm, vượn hót”, đã 
khiến trái tim sắt-đá, vô-lương của Hồ Tôn-
Hiến phải vô-cùng xúc-động. Điều này đủ rõ 
sức mạnh tuyệt-kỹ của tiếng đàn Thúy-Kiều; 
tiếng đàn ấy đã thể-hiện được trọn-vẹn vai-trò 
tiếng nói nội-tâm của Kiều, làm nổi bật số-kiếp 
tài-hoa bạc-mệnh của nàng.  
 Để diễn-tả tiếng đàn đoạn-trường khốc-
liệt này của Thúy-Kiều, ND đã sử-dụng nhiều 
hình-thức nghệ-thuật đặc-biệt: 
 Trước hết, ông phối-hợp mỹ-từ-pháp 
đảo-trang với thậm-xưng. Ông đặt túc-từ 
“bốn dây” lên đầu câu, đổi vị-trí cho chủ-từ  
“năm đầu ngón tay”:“Bốn dây nhỏ máu năm 
đầu ngón tay”, thay vì “Năm đầu ngón tay 
nhỏ máu bốn dây’’; với mục-đích nhấn mạnh 
tiếng đàn đoạn-trường thảm-sầu nhất đời 
Kiều: Cả bốn dây đàn đã hòa-quện máu thịt 
nàng, tạo cho ta cái cảm-giác rờn- rợn, vì  chỉ 
có cái đau th ể-xác, thịt tưa máu đổ thấm đậm 
bốn dây tơ như thế, khi gẩy lên mới diễn-tả 
được hết cái khổ tinh-thần của nàng Kiều 
buổi ấy. 
 Sau nữa, ND còn sử-dụng lối ngắt câu 
nhiều biến dạng: 
Một cung gió thảm / mưa sầu 
Bốn dây nhỏ máu / năm đầu ngón tay. 
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(3) Lần đàn thứ 3, Kiều hầu đàn Hồ Tôn-
Hiến“Nàng đâu dám từ chối, đành phải 
nuốt lệ ôm lấy cây đàn , nhìn cảnh hiện-tại, 
nhớ sự đã qua, bất giác gẩy thành cung 
Bạc-Mệnh-Oán. Lại vì có sự đau-đớn bên 
trong, nên lúc thanh-âm phát động ra 
ngoài, trở thành những tiếng nghẹn-ngào 
than khóc, khiến cho tất cả những người 
trong tiệc cảm thấy mất vui. Khi gẩy trọn 
khúc, Đốc-Phủ liền hỏi: Đó là khúc gì, mà 
khiến người nghe thảm-sầu như vậy?..” 
KVKT của TTTT. Bản dịch của Tô-Nam 
NĐD (sđd), tr.402-403. 

Ve ngâm / vượn hót / nào tầy! 
 Nhờ có những nhịp dài (4/2, 4/4) và tiểu 
đối (gió thảm/ mưa sầu, ve ngâm /vượn hót), 
làm nhịp thơ chậm lại, để cực tả tâm-trạng 
thống-khổ đến tê-dại của Kiều trước bao cảnh 
oan-trái ập tới đời nàng. 
 Chừng ấy cũng đủ để chứng-tỏ cái tài-
tình và bút-lực ghê-gớm của ND qua đoạn tả 
tiếng đàn trầm-thống này. 
 

PHAÏM THÒ NHUNG 
(Paris) 

 
 
 

**************************** 
 

HAØ NOÄI BUOÅI ÑAÀU THÔØI PHAÙP THUOÄC 
Myõ Phöôùc Nguyeãn Thanh 

 
 (Tiếp theo) 

 
 VƯỜN BÁCH THẢO. 
 Từ cuối thế kỷ 19, Phố Puginier là con 
đường ngắn nhất giúp cho người Pháp sống 
trong "khu phố Tây" tìm đến nơi giải trí vào 
những tháng tiết trời ấm áp. Các thú tiêu khiển 
của người Pháp ở thuộc địa lúc bấy giờ còn 
hạn chế, nên việc dạo chơi ngoài trời sau bữa 
ăn tối hoặc ngồi xe ngựa đi ngắm cảnh đồng 
quê quanh Hà Nội là cách giải khuây rất thịnh 
hành. Vào những chiều đẹp trời, Phố Puginier 
rộn rịp ngựa xe đưa du khách đi ngoạn cảnh 
trong Vườn Bách Thảo hoặc đi hóng mát dọc 
bờ Hồ Tây. 
 Trên vùng ruộng lúa của các Làng Hữu 
Tiệp và Khán Xuân, năm 1889 nhà nước Bảo 
hộ định lập một trường thực hành để đào tạo 
công nhân và cai thợ cho các đồn điền Pháp, 

 
Người Pháp dạo chơi Vườn Bách Thảo 

vào ngày Chủ nhật. 
 

nhưng lại thay đổi, lập vườn bách thảo và 
vườn thuần hóa cây du nhập, trước đây người 
dân gọi là "Trại Hàng Hoa". Năm 1890, 
Martin, nhà làm vườn giàu kinh nghiệm ở 
Nam Kỳ, được ủy thác đến đây lo việc trồng 
cây thí nghiệm trên diện tích khoảng một héc- 
ta. Ông này hướng dẫn cách sản xuất các loại 



 

rau cải Châu Âu và định quảng bá nghành 
trồng rau, nhưng việc tiến hành chưa đến một 
năm thì ông mất. Tuy vậy, khu vườn vẫn 
được chăm sóc, các nơi đất thấp, sình lầy 
được đắp cho cao ráo. Người ta sửa sang lại 
những hồ nước có sẳn, xẻ đường cho xe lưu 
thông, đây đó xây lên những bồn hoa, chuồng 
thú cho công chúng đến giải trí. 
 Năm 1896, giám đốc kế vị là Lemarié 
tiếp tục tô điểm Vườn Bách Thảo. Phần dành 
cho nông nghiệp được khuếch trương: vườn 
trồng đủ loại rau cải từ Pháp đem sang; vườn 
cây ăn quả Châu Âu cạnh những cây nhiệt 
đới; những sản phẩm của vườn như hạt giống, 
cây non được phân phối đến các vườn ương 
và các trạm nông nghiệp ở các tỉnh. Phần để 
vui chơi giải trí, ngoài cảnh sắc nên thơ, kỳ 
hoa dị thảo, du khách còn được ngắm nhìn đủ 
loại thú hoang nuôi trong chuồng rào kín hay 
trên các bãi lộ thiên, vì thế cũng được gọi là 
"Vườn Bách Thú". Những lối đi quanh co, 
những hồ nước vào mùa hè tràn ngập hoa sen 
thơm ngát. Núi Sưa cao gần 20 m, có đường 
vòng quanh đi lên đỉnh bằng phẳng, từ đó ta 
nhìn thấy Hồ Tây và khu Thành cổ. Trong 
vườn còn lại ngôi Đền Khán Xuân và Đình 
Làng Hữu Tiệp, cả hai đều có cổng trang trí 
những linh thú bằng đồ sành: rồng, nghê, 
phụng... Tượng voi sơn nhiều màu, phủ phục 
hai bên cổng. Phía Đông Vườn Bách Thảo có 
Đền Hội Đồng, xây vào đời Nguyễn để thờ 
các vị công thần. Bên cạnh là trường đua xe 
đạp, sau này nằm lọt trong hoa viên Phủ Toàn 
quyền và biến mất dưới lớp cây xanh.  
 Một phần đất của Vườn Bách Thảo được 
dành làm nơi thiết lập Phủ Toàn quyền. Tòa 
nhà xây năm 1901 đến 1906, giữa một vườn 
cảnh đầy cỏ hoa xinh xắn, các bụi cây và lối 
đi được bố trí cân xứng, ngoạn mục. Dãy lan 
can trắng giới hạn bìa phía Đông của khuôn 
viên, cạnh Phố Brière de l'Isle. Cổng chính 
bằng rào sắt nhìn thẳng ra Phố République 
(Hoàng Văn Thụ), luôn đóng kín, vì vào thời 

ấy Toàn quyền và các thượng khách ra vào 
bằng cổng ở bên cạnh trạm gác nơi Bùng binh 
Puginier. Ngoài ra ở phía Bắc hướng về phía 
Đường Thành (Đường Hoàng Hoa Thám), 
còn một cổng khác có nét kiến trúc Việt nam, 
dành cho các công chức làm việc trong các 
văn phòng thuộc Phủ Toàn quyền.  
 

KHU VỰC HỒ TÂY, HỒ TRÚC BẠCH 
ĐẾN ĐÊ YÊN PHỤ. 

 "Đường Thành" là con đường đắp cao, 
vết tích của tường Thành Thăng Long và có 
thể xưa hơn, là bờ tường đất của Thành Đại 
La từ đời Cao Biền thế kỷ 9, kéo dài từ Làng 
Bưởi đến rìa phía Bắc của Vườn Bách Thảo 
và Phủ Toàn quyền. Người Pháp gọi nó là 
"Đê Pareau", lấy tên của viên Công sứ Thị 
trưởng Hà Nội. 
 

 
Ðường Thành hay “Ðê Parreau”. 
 
 Lúc xưa Sông Tô Lịch từ khu phố cổ 
chảy đến đây, một đoạn sông được biến đổi 
làm hào nước che chở mặt phía Bắc của 
Thành Thăng Long. Lúc xây đường phố, 
Pháp đã lấp đi, nay còn lại đoạn chạy song 
song với Đường Thụy Khuê và Đường Thành 
đến tận Làng Bưởi. 
 Từ Bách Thảo ra đến Hồ Tây là đất Làng 
Thụy Chương, nhà cửa còn thưa thớt, trên đó 
đã từng có một vườn ương cây, bên cạnh là 
nhà máy giấy của Henri Schneider xây năm 
1893. Sát bờ hồ, ông này đã cho xây vào năm 
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1898 một biệt thự tráng lệ, tới nay còn được 
gọi là "Nhà bát giác", ở một địa thế ưu đãi vì 
từ trên sân thượng chủ nhân có thể ngắm hết 
cảnh đẹp Hồ Tây. Một cơ sở giáo dục rất 
danh tiếng ven Hồ Tây là Trường Trung học 
Bảo hộ hay Trường Bưởi, thành lập vào năm 
1908, nơi xuất thân nhiều nhà trí thức tên 
tuổi, nơi un đúc các bậc anh tài ngày sau nắm 
giữ giềng mối quốc gia.  
 Nếu đi về hướng Làng Bưởi chúng ta còn 
gặp Nhà máy tàu điện, từ 1900 phát điện vận 
hành các tuyến tàu đi khắp thành phố.  
 Đứng trên Đường Thành nhìn về bên trái, 
phía các Làng Đại Yên, Liễu Giai chúng ta 
thấy nhiều gò đất cao không quá hai mươi mét 
nhưng thường được gọi là "núi", tương truyền 
rằng do Cao Biền đắp để trấn bờ cõi, giữ vững 
Thành Đại La sau trận đánh phá của quân Nam 
Chiếu. Nào là Núi Cung, Núi Cột Cờ… và to 
hơn cả là Núi Voi, trên đó người ta xây Nhà 
máy bia Hommel. Không xa đấy là Nhà máy 
thuộc da.  
 Sân quần ngựa trên đất cũ thuộc Làng 
Vĩnh Phúc, dời từ Phố Gambetta về đây năm 
1899, có đủ cả khán đài, nhà kèn, ghi-sê đánh 
cuộc, hiệu ăn.  
 Làng Bưởi hay Làng Yên Thái nơi đa số 
người dân chuyên nghề làm giấy. Giấy được 
chế tạo từ vỏ cây dó, loài cây được trồng ở 
các vùng thượng du và trung du. 
 Chúng ta quay gót, đi về phía Đê Yên 
Phụ. Đường Cổ Ngư, lúc xưa là con đê hẹp và 
ngoằn ngoèo, ngăn cách Hồ Tây với Hồ Trúc 
Bạch, đi từ cổng Đền Quán Thánh đến Đê 
Yên Phụ. Nhìn sang bên trái, mặt nước Hồ 
Tây bao la. Đến đoạn giữa đường ta thấy Bán 
đảo Kim Ngư, trên đó Chùa Trấn Quốc và 
những ngôi tháp cổ lô nhô giữa rặng cây 
xanh. Phía bên phải là Hồ Trúc Bạch, nếu 
trông sang bờ bên kia ta thấy lác đác mấy 
ngôi biệt thự, những thửa vườn, những tòa 
nhà của hãng thuốc lá phun khói xám cuồn 
cuộn, những căn nhà tranh san sát trên Bán 

đảo Ngũ Xã, nơi xưa kia đã nổi tiếng với 
nghề đúc đồng. Cuối đường gần đến Dốc Yên 
Phụ, không xa bờ hồ cho mấy, Đền Cẩu Nhi 
khép nép trên hòn đảo con con. 
 

Ðường Cổ Ngư, và Hồ Trúc Bạch.  Bên trái, 
trên đảo nhỏ là Ðền Cầu Nhi. 
 
  Đền Quán Thánh xây từ khi Vua Lý 
Thái Tổ dời đô về Thăng Long. Nơi đây thờ 
Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thần cai quản 
phương Bắc. Pho tượng đúc bằng đồng vào thế 
kỷ XVII, cao gần bốn mét, phỏng theo tượng 
gỗ đã tạc vào thế kỷ XI. Trước kia bốn chiếc 
trụ và cổng tam quan của đền đứng sát bờ Hồ 
Tây, có bậc thang xuống đến mặt nước, sau 
này vì lấp đất xây đường, trồng vườn hoa, bờ 
hồ đã lùi xa làm giảm đi phần nào nét thơ 
mộng của ngôi danh lam. 
 Chiếm một khoảng đất rộng góc Hồ Trúc 
Bạch, bên cạnh Đền Quán Thánh, Nhà máy 
gạch Bourgoin & Meiffre, thành lập năm 1898, 
chuyên sản xuất ngói, gạch dùng xây nhà, gạch 
lát hè phố, cột lan can, bình hoa, tượng trang 
trí… Bên kia Phố Quán Thánh, đối diện với 
đền và nhà máy gạch, có nghĩa địa dành cho 
người Pháp, lập năm 1885, sau biến thành 
công viên và sân vận động. Phố Quán Thánh 
kéo dài đến Tháp nước Hàng Đậu, dọc theo 
phố có đường tàu điện đầu tiên, thành lập năm 
1900, nối liền Ga Bờ Hồ với Nhà máy tàu điện 
Thụy Khuê. 

SOÁ 56                                                                                                                                                    23            



 

 Khu vực Đông Bắc phía bên ngoài thành 
cũ, từ Hồ Trúc Bạch đến sát Phố Hàng Đậu, 
giữa Phố Quán Thánh và đê Sông Hồng, 
nguyên thủy là vùng hồ ao. Người dân kéo đến 
sinh sống trên mảnh đất ẩm thấp này, nhà cửa 
vườn tược ngày một lan rộng khiến các hồ bị 
cô lập, thu hẹp dần (Hồ Cổ Ngựa, Hồ Yên 
Thành, Hồ Hàng Than). Các thôn xóm, thường 
mang tên bắt đầu bằng chữ Yên, tuy nằm rải 
rác nhưng liên lạc nhau qua các eo đất hay 
những chiếc cầu gỗ. Cuối thế kỷ XIX, khi thiết 
lập đường sá thì những dãi đất cạn làm lối đi 
lại giữa các làng ấy trở thành các con đường 
chính mà sau này là các Phố Yên Thành (tức 
Phố Đỗ Hữu Vị, sau là Cửa Bắc), Hàng Bún, 
Nhà Thương Khách (Phố Hòe Nhai), Hàng 
Than… Đến những năm 1920, khi các hồ bị 
lấp hẳn, mới thành hình những phố chạy từ 
đông sang tây như Émile Nolly (Phạm Hồng 
Thái), Jambert (Nguyễn Trường Tộ). 
 Một đoạn đê khúc khuỷu chạy dọc bờ sông, 
Pháp gọi là "Đường Lô-cốt Bắc" (nay là Phố 
Phó Đức Chính), đi từ ngã ba dốc Cổ Ngư, nơi 
có công sự phòng thủ phía bắc Hà Nội, đến đầu 
Phố Hàng Than. Trên đoạn đê này trước kia có 
3 cửa ô : Yên Phụ (đầu Đường Cổ Ngư), Yên 
Định (đầu Phố Cửa Bắc) và Nghĩa Lập (đầu 
Phố Hàng Than). 
 Khoảng 1895, người ta đắp thêm Đê Yên 
Phụ phía bên ngoài, vừa làm con đường thẳng 
tắp ven sông, vừa mở rộng đất đai để xây ở 
hai bên đầu Phố Đỗ Hữu Vị các công trình 
như: Nhà máy cung cấp nước, Nhà máy thuốc 
lá, Nhà máy phát điện… Những phố khác 
cùng nối dài tới Đê Yên Phụ, ta có thể kể: 
Phố Hàng Bún, xưa đi ngang địa phận Làng 
Yên Ninh chuyên sản xuất bún; Phố Nhà 
Thương Khách (nay là Phố Hòe Nhai) có 
bệnh viện do Hoa Kiều gốc Tỉnh Quảng Đông 
thành lập; Phố Hàng Than nổi tiếng nhất có 
Chùa Hòe Nhai với tấm bia đá ghi lại chiến 
thắng quân Nguyên vào đời nhà Trần tại 
Đông Bộ Đầu tức bến sông gần đấy.  

 Bên ngoài đê, khắp bãi sông thoai thoải 
rộng hằng trăm mét, người dân sống trong 
những túp lều tồi tàn hay trên thuyền bè sập sệ, 
họ sinh nhai bằng nghề trồng các loại hoa màu 
hoặc chài lưới. Bãi rộng gần đầu Cầu Long 
Biên là Bến Nứa, đầy những lán, nhà tranh, nơi 
bán tre nứa, gỗ do bè hay nhà nổi đưa tới. Năm 
1929  khánh thành đường xe điện chạy dọc Đê 
Yên Phụ nối dài đến Kim Liên.  
  
 ĐƯỜNG BỜ SÔNG 
 Lúc đường bộ chưa phát triển và đường 
sắt chưa thành hình, thì Sông Hồng là đường 
giao thông, chuyên chở thuận tiện hơn cả. 
Tấp nập nhất là thương cảng gần cửa Sông Tô 
Lịch, nơi trao đổi mua bán cạnh khu phố 
phường. Đến khi Sông Tô bị lấp vào năm 
1889 thì cửa sông biến thành "Quảng trường 
Thương mại", một trung tâm buôn bán gạo, 
muối… Ở phía Nam, Pháp lập quân cảng 
cạnh nhượng địa Đồn Thủy, Toàn quyền và 
các quan chức đến Hà Nội đều đổ bộ ở đây, 
nay là Phố Vạn Kiếp.  

Từ Bến Nứa nhìn về Cầu Long Biên. 
 
 Đầu thế kỷ XX, cát tích tụ thành những 
bãi bồi ở phía thượng và hạ lưu, nên không 
tiện cho tàu thuyền cặp bến nữa, chỉ trừ một 
đoạn ở khoảng đầu Phố Hàng Khoai đến đầu 
Phố Lò Sũ, thuyền bè có thể đậu sát bờ sông. 
Vì ở gần khu vực buôn bán, đặc biệt là gần 
Chợ Đồng Xuân và từ khi mở nhà ga đầu Cầu 
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Long Biên, các bến sông càng tấp nập người 
lên xuống, việc vận tải hàng hóa càng rộn rịp. 
Chủ nhân của các công ty tàu thủy ngoài Tây, 
Tàu còn có cả người Việt như ông Bạch Thái 
Bưởi, cô Tư Hồng.  
 Vào những năm 1920, các hãng tàu vận 
tải tập trung về khu vực Cột Đồng Hồ (đầu 
Phố Bè Thượng) vì chỉ còn đoạn đường này 
tàu thủy có thể cặp bến. Nơi đây cũng là bến 
xe đưa rước khách nên đông người lai vãng, 
hàng nước, quán ăn nhộn nhịp.  
 Khi mới đắp đường ven sông, Pháp đặt tên 
là Bến Thương Mại, sau đó là Bến Clemenceau, 
nhưng người Hà Nội quen gọi là Đường Bờ 
Sông. Gần Ô Quan Chưởng có Trạm Thuế quan 
Việt-Pháp, lập vào "Thời kỳ Lãnh sự", lần lượt 
trở thành Sở Học chính, Trường Thông ngôn, 
Trường Tiểu học. Đoạn đường Bờ Sông bên 
phía Đông của Hồ Gươm là mặt quay ra Sông 
Hồng của các kiến trúc lớn như Sở Công Chính,  
Nhà máy nước đá, Sở Thuế quan. Năm 1901, 
Cầu Đất được đắp nối dài với Phố Lò Sũ, làm 
đường dẫn ra bến phà và bến thuyền mành (nay 
là Phố Hàm Tử Quan). 
 
 PHÍA NAM  VÀ TÂY NAM THÀNH CŨ 
 Lúc Hà Nội rơi vào tay Pháp, trên phần 
đất phía Nam tòa thành trải dài xuống đến Đê 
La Thành, có hai con đường chính : đường 
cái quan trực chỉ phương Nam qua Ô Đồng 
Lầm, và đường đi Hà Đông qua Ô Chợ Dừa. 
Một con đường khác, chạy song song với 
tường thành, nối dài Phố Tràng Thi đến Văn 
Miếu, là Phố Sinh Từ (Nay là phố Nguyễn 
Khuyến), vì gần đấy có sinh từ của Kinh lược 
sứ Nguyễn Hữu Độ, xây vào năm 1883. 
 Phát xuất từ cửa thành phía Đông Nam, 
đoạn đường cái quan vẫn được người dân gọi 
là Phố Hàng Lọng vì phố này chế tạo lọng 
dành cho các quan, các đền miếu, nhà hát. 
Đến năm 1902, từ Chợ Cửa Nam có đường xe 
lửa chạy cặp theo phố này đi qua Ga Hàng Cỏ 
(ngay đoạn Phố Hàng Cỏ, xưa bán cỏ nuôi 

ngựa), nối tiếp con đường sắt xuyên Việt sau 
này. Bắt đầu từ 1929, thêm tuyến xe điện 
mới, nối liền Yên Phụ với Ngã tư Đồng Lầm. 
Rời Phố Hàng Lọng đi về hướng Nam, qua 
khỏi Làng Kim Liên rồi Bạch Mai, chúng ta 
gặp Nhà thương Cống Vọng, khánh thành vào 
năm 1911 (sau này là Nhà thương Robin hay 
Bạch Mai), bên cạnh có Sở Chăn nuôi, và 
không xa đó đã diễn ra Đại hội Canh nông 
vào năm 1903-1905. Nhìn sang khu đất đối 
diện, cạnh Ngã Tư Vọng, ta thấy trạm điện 
báo vô tuyến gồm những dãy nhà và những 
cột ăn-ten vươn cao. Bên ngoài đường vòng 
ngoại ô, vốn là đường xây trên lũy ngoài cùng 
của Thành Đại La, trên đất Làng Khương 
Trung, năm 1919 Pháp xây dựng Phi trường 
Bạch Mai. 
 Đường Hà Đông, trước còn gọi là Đường 
Thanh Oai, dân chúng gọi là Phố Hàng Bột, vì 
dọc bên có những thôn xưa sản xuất bột gạo, 
bột ướp thơm. Từ cửa Tây Nam, đường này 
chạy cặp bên Văn Miếu, đi về Tỉnh lỵ Hà 
Đông. Trên đất Làng Yên Trạch cũ, năm 1907 
các nữ tu dòng Thánh Phaolô từ bệnh xá Phủ 
Doãn đến đây thành lập nhà thờ Hàng Bột, khu 
trại tế bần và cô nhi viện. Qua khỏi Ô Chợ 
Dừa, chúng ta vượt Sông Kim Ngưu. Bên phía 
Đông, trên Làng Xã Đàn, gần đền thờ Lý 
Thường Kiệt, xưa có đàn xã tắc lập từ đời Lý, 
chỗ vua tế Thần Đất và Thần Nông. Xa xa về 
phía các Làng Khương Thượng, Phương Liệt 
(gần Ngã tư Vọng), xuyên qua khu vực Chùa 
Bộc, là bãi chiến trường nơi quân Tây Sơn 
đánh bại quân Thanh vào năm Kỷ Dậu (1789). 
Nhìn sang phía Tây từ Làng Nam Đồng đến 
Thịnh Quang chúng ta thấy đây đó nhô lên 
nhiều gò đất cao nên vùng này còn có tên là 
Đống Đa. Tương truyền đó là những gò đắp 
trên hố chôn binh sĩ nhà Thanh chết trận cũng 
trong chiến dịch đại thắng của Vua Quang 
Trung. Gần đấy, Kinh lược Hoàng Cao Khải 
có sáng kiến biến vùng đồng hoang đầy ao tù  
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Ấp Thái Hà. Ðền Hiển Trung và khi sinh từ 
của Hoàng Cao Khải. 
 
nước đọng, thuộc Làng Nam Đồng, thành một 
ấp mới lấy tên là Thái Hà. Được chính quyền 
Bảo hộ trợ cấp tiền bạc, vào năm 1893 ông ta 
cho xây dinh kinh lược, lập sinh từ cho mình, 
cùng nhiều biệt thự theo phong cách truyền 
thống Việt Nam, chia từng khu đất vuông vắn, 
cách nhau bằng kênh đào ngang dọc, hồ nước 
nhân tạo. Trên một gò đất, Hoàng Cao Khải 
cho xây Trung Liệt từ để thờ các vị trung thần 
Trương Quốc Dụng, Đoàn Thọ, Nguyễn Tri 
Phương, Hoàng Diệu. Ông ta thuyết phục các 
vị thượng quan và các nhà kinh doanh đến mua 
đất, xây nhà, làm nơi để giải trí, nghỉ ngơi. 
Dần dà nhà cửa mọc thêm lên, phong cảnh trở 
nên xinh xắn, ngựa xe nhộn nhịp, có cầu, chợ, 
quán, chùa miếu, và sau này có cả nhà hát ả 
đào. Sau khi tường thành bị phá bỏ, nhiều phố 
mới thành hình quanh khu vực Văn Miếu, như 
Phố Duvillier (Nguyễn Thái Học) nối liền 
Vườn hoa Cửa Nam với đường về Sơn Tây. 
Phố này còn được gọi là Phố Hàng  Đẫy, vì 
đoạn giáp với Phố Hàng Lọng chuyên bán các 
loại bị vải. Tại phố này ta gặp Nhà tu kín 
Carmel, dời từ Phố Tràng Thi đến đây vào 
năm 1920, sau khi tu viện cũ được chính 
quyền trưng dụng làm nhà hộ sinh. Cạnh đấy, 
gần ngã tư Phố Van Vollenhoven (Chu Văn 
An), chỗ pháp trường Bãi Gáo đời trước, các 
bà phước dòng Thánh Phaolô thành lập bệnh 

viện vào khoảng năm 1930. 
 Năm 1901 khai trương tuyến xe điện đi 
Hà Đông chạy qua Phố Sinh Từ đến ngang 
Cổng Văn Miếu. Hai năm sau tuyến này lại 
thay đổi, cùng chạy dọc trên Phố Hàng Đẫy 
chung với tuyến đi Cầu Giấy nhưng đến mặt 
lưng Văn Miếu thì phân nhánh rẽ sang Phố 
Hàng Bột. 
  
 Phố Khâm Thiên trước kia chỉ là một 
đường nhỏ nhưng khá dài, xuyên qua năm, 
sáu thôn cũ, nối liền Phố Hàng Lọng với Ô 
Chợ Dừa. Ở đây đông đảo dân nghèo thuộc 
giới thợ thuyền, lao động, hai bên ngõ ngách 
chằn chịt, một thời từng mang tên là "Xóm 
Cô Đầu", nơi giải trí ăn chơi diễn ra trong 
mấy mươi nhà hát. Vào các đời Lý, Trần ở 
đầu phố phía Hàng Lọng có đài Khâm Thiên 
Giám, một sở quan sát thiên văn, đoán khí 
tượng, soạn lịch…  

 Cổng đền Voi Phục 
  
 Phố Sơn Tây (nay là Phố Kim Mã) bắt đầu 
từ góc Tây Nam thành cũ, đi qua Ô Thanh Bảo, 
sau đó nhập với Phố Hàng Đẫy nối dài đến Cầu 
Giấy. Một đoạn phố đi bên cạnh Hồ Thủ Lệ, 
gần đến Cầu Giấy chúng ta thấy Đền Voi Phục 
ở phía tay phải.  Hai bên trụ cổng có mái che 
tượng con voi quỳ phục. Làm nơi thờ phụng 
thần Linh Lang, Đền Voi Phục xứng danh một 
thắng cảnh, một chốn sơn lâm thu nhỏ do xây 
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dựng trên gò và có lối đi mấp mô trong vùng 
cây cối trập trùng. Trước đền có giếng nước, 
giữa nổi lên hòn đảo nhỏ, ven bờ hoa lá sum suê 
và cổ thụ buông rễ um tùm. Người Pháp đặt tên 
là "Chùa Balny", lấy tên một sĩ quan hải quân tử 
trận gần đấy, cùng ngày với Francis Garnier.  
 Phố Giảng Võ, là đoạn Đê La Thành đi từ 
Ô Thanh Bảo ra miền ngoại ô. Vào đời Lý, 
gần nơi này là trường huấn luyện quân sự, võ 
thuật. Lăng mộ ông Phùng Hưng nằm ở đầu 
phố, gần bến xe hàng Kim Mã sau này.  Chỗ 
trước khúc quanh đi về Cầu Giấy, F. Garnier 
bị phục kích chết, người Pháp xây bia kỷ 
niệm nơi tử trận và có lúc gọi đoạn phố này là 
"Đê Francis Garnier".  
 

Cầu Giấy 
  
 Chúng ta vừa xem qua những nét chính 
về đổi thay của Hà Nội vào buổi đầu thời 
Pháp thuộc. Nói chung nhiều kiến trúc truyền 
thống đã bị hủy hoại, xã hội cổ truyền bị xáo 
trộn... Dù sao, đến đầu thế kỷ 
 

* * * 
 

 XX, Hà Nội trở thành một đô thị Âu hóa, 
có dân số tương đối ổn định, cảnh sắc đẹp đẽ 
thơ mộng. Nhưng sau đó do hoàn cảnh chiến 
tranh triền miên, người dân tản cư, hồi cư, di 
cư, dân số tăng nhanh khiến nhà cửa khan 
hiếm đưa đến tình trạng nhà ổ chuột, nhà tập 

thể kém thẩm mỹ, đường phố tạp nhạp, kiến 
trúc thiếu trật tự, nhất là vào giai đoạn cơn sốt 
xây nhà. May mắn thay, chúng ta còn những di 
tích lịch sử do tổ tiên để lại, những cây xanh, 
thảm cỏ trù phú, những sông hồ sâu rộng... 
Nếu được xây dựng và quản lý đúng đắn, Hà 
Nội sẽ mãi mãi là một thủ đô hoàn mỹ. 
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gày xưa…thời gian cách nay khoảng 
gần ngàn năm, khi đó vua Lý-Thánh-
Tông (1054-1072) đã bốn mươi tuổi 

mà chưa có con trai nối dõi, ngõ hầu sau 
này truyền lại ngai vàng, nên ngài thường 
ngự du các danh lam, thắng cảnh, đi lễ 
chùa chiền khắp nơi để cầu tự. Mong sao 
với tấm lòng thành kính van vái tứ phương, 
câu “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” sẽ 
không còn là nỗi ám ảnh buồn phiền. 
     Một hôm khi nhà vua ngang qua làng 
Thổ-Lỗi, thuộc phủ Thuận-Thành tỉnh Bắc-
Ninh bây giờ. Dân chúng hay tin vội đổ sô 
ra hai bên đường để chiêm bái, đông thật 
là đông…Duy có một người con gái làm 
nghề hái dâu, nuôi tằm, vẫn dửng dưng 
đứng dựa vào thân cây lan từ xa, dáng vẻ 
thờ ơ…Vua thấy thế, lấy làm lạ, bèn sai 
người nạp vào cung cho làm phu nhân, đặt 
tên là Ỷ-Lan (Dựa vào cây hoa lan, 
magnolia champaca) 
     Trước đó và sau này theo dòng lịch sử 
Việt-Nam, còn nhiều câu chuyện khác về 
việc nạp phi (Vua lấy vợ). Nói chung, khi 
đặc biệt, lúc bình thường, tùy hoàn cảnh. 
Phần lớn, ai sinh ra mà chẳng có nhu cầu 
lấy vợ lấy chồng, chuyện cũng bình thường 
thôi, song vua chúa là hạng quý tộc, hiếm 
hoi, tựu trung, vì tò mò nên mọi người đều 
muốn biết qua, xem có gì khác bàn dân 
thiên hạ không, nên tiện đây xin kể trường 
hợp của vua Duy -Tân (1907-1916) thời 
gian như mới qua không lâu, có khi các bậc 
cao niên cũng biết hoặc còn nhớ.  

     Một hôm nhân lúc vua Duy-Tân vào vấn 
an mẹ, quý phi Nguyễn-Thị-Định với nỗi 
lòng của người đàn bà Việt-Nam thuần túy 
thì ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng vậy, mới 
nhân cơ hội thổ lộ rằng: “Ả đang mong lắm! 
Muốn con lấy vợ để ả có cháu bồng.”  
     Nghe thế, vì là đấng quân vương hiếu 
thảo, vua Duy-Tân không muốn thấy mẹ 
buồn phiền nên sau một lát suy nghĩ đã trả 
lời: “Tùy ả!” Thế là việc nạp phi cho vua 
Duy-Tân đã chính thức bắt đầu. 
     Không giống trường hợp vua Lý-Thánh-
Tông, hành động có vẻ võ biền, dù chỉ là 
trên nguyên tắc, cũng chả lý gì đến ý kiến 
của người đàn bà, việc nạp phi của Duy-
Tân đã diễn ra êm xuôi, lớp lang, thứ tự, 
mất nhiều thời gian hơn.  
     Thoạt tiên, tin tức này lan truyền mau chóng, 
khiến các quan đại thần có con hay cháu gái 
đẹp hồi hộp hy vọng tìm cách tiến cung.  
     Sanh con ra thì bổn phận cha mẹ phải lo 
cho tương lai con cái đã đành, song vụ này 
cũng là cơ hội, một công đôi chuyện, để củng 
cố quyền lực, mưu cầu lợi lộc, cả vật chất lẫn 
tinh thần, do đó tiện dịp các mệnh phụ phu 
nhân đã kiếm chút lễ vật, rồi tìm cách vào 
thăm mẫu hậu nườm nượp, trực tiếp hoặc 
gián tiếp giới thiệu con gái nhà mình.  
     Mẫu hậu Nguyễn-thị-Định dư biết vậy, 
bèn ủy cho bọn thái giám thấy ai đến thì kín 
đáo ghi mọi chi tiết làm thành một “danh 
sách” gồm tên tuổi, ngày sinh, tháng đẻ, 
giòng giõi, công dung ngôn hạnh, nếu có 
thể thì điều tra thêm, lấy cả hình ảnh nữa… 

N 
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tổng cộng được 25 mỹ nhân để nhà vua và 
mẫu hậu lựa chọn.  
     Nhưng tiếc thay tất cả các mỹ nương 
trong danh sách đợi mãi, đợi mãi tưởng cái 
hình ảnh cao quý kia nắm chắc trong tay, 
cho đến khi bẽ bàng biết rằng, họ đều bị 
trượt vỏ chuối, rớt đài trơn trọi, lúc đó mới 
tỉnh mộng, uổng công tô điểm, uổng thời 
gian mơ màng bao nhiêu điều tốt đẹp, 
quyền quý, giầu sang, kẻ hầu người hạ…  
     Lý do thật dản dị, sau hơn mấy tuần lễ 
yên lặng, vua Duy-Tân thưa với mẹ: “Con 
chẳng ưng cô nào đâu vì con đã chọn 
được một người rồi!”. Người ấy chẳng có 
tên trong “danh sách”. Hỏi ra mới rõ đó là 
cô Mai-thị-Vàng hơn nhà vua một tuổi con 
thầy Mai-Khắc-Đôn. Vua Duy-Tân có hai vị 
thầy học chính: Thầy Mai-Khắc-Đôn dậy 
 văn-chương, chữ Hán và lịch-sử. Thầy 
Eberhart, dân Pháp gốc Đức dậy Pháp-
văn, toán… 
     Lập tức quý-phi Nguyễn-Thị-Định cho 
vời ông bà Mai-Khắc-Đôn cùng cô con gái 
từ ngoài Quảng-Trị vào hoàng cung và ngỏ 
ý muốn cưới cô Vàng cho vua Duy-Tân 
khiến cho hai ông bà vừa mừng vừa lo. 
Mừng thì hẳn nhiên rồi còn lo vì sợ cô 
Vàng không sứng đáng với ngôi vị đệ nhất 
phu nhân, tột đỉnh trước mặt.  
     Tuy nhiên bố mẹ cô gái cũng chẳng thể 
có thái độ gì khác được, hai ông bà riu ríu 
nhận lệnh quý phi, việc đầu tiên là đi gặp 
thầy tướng số để so tuổi cho hai người xem 
hung cát ra sao. Ông thầy bói nổi tiếng ngồi 
mãi tận làng Mỹ-Lợi cách hoàng cung cả 
một ngày dài, vì giả bộ như khách thường, 
mục đích cho việc đoán quẻ được tự nhiên 
vô tư, chính xác, ông bà đã ăn vận xuyềnh 
xoàng, chẳng có xe cộ kẻ hầu hạ gì, nên 
thật là diệu vợi, cực khổ về nỗi đường xa, 
cuối cùng rồi cũng đến nơi, cũng may, cũng 
bõ công khi thầy bói bốc quẻ khấn khứa rồi 
phán rằng “Hai tuổi này tương hợp.” 

     Thế là sau đó lễ nạp phi của vua Duy-
Tân với cô Mai-Thị Vàng đã nhịp nhàng 
tiếp diễn, người nào việc nấy... và theo 
sách “Sau Bức Cấm Thành Nhà Nguyễn” 
của giáo sư Hứa- Hoành thì lễ rước dâu đã 
được cử hành vào ngày 16 tháng Giêng 
năm 1919 để cô trở thành đệ nhất giai-phi 
tức là vợ chánh của vua Duy-Tân.  
     Ngày cưới vợ trên chẳng biết có đúng 
không vì vua Duy-Tân tại vị chỉ tới năm 
1916. Sau khi lập gia đình, cặp vợ chồng 
vương giả này đã bị Pháp đưa vào giam tại 
Vũng-Tầu, tới 1919, để khi Thế Chiến thứ 
nhất kết thúc thì tất cả bị đầy sang vùng 
Saint Denis thuộc đảo Reunion, Phi Châu. 
     Tới đây, độc giả có thể hơi thất vọng. 
Việc nạp phi của vua Duy-Tân đang có vẻ 
hào hứng, mà rồi chuyện ra sao? Đám 
cưới thế nào. Rước dâu bằng kiệu hay 
bằng thuyền, hay khớp con ngựa ô rồi đón 
cô nàng về dinh…  
     Rất tiếc không thấy sách vở nào kể nốt 
trường hợp đặc thù của vua Duy-Tân. 
Nhưng việc lấy vợ gả chồng thì trước đây 
nước ta vẫn giữ những tập tục văn hóa 
theo người Trung-Hoa, lễ nghi thi hành cho 
vua quan hay giới bình dân thì căn bản 
cũng không khác nhau bao nhiêu. Chuyện 
nạp phi của vua Duy-Tân cũng vậy. Hơn 
nữa việc của ngài là do mẫu hậu lo toan, lại 
nhà gái cũng thuộc loại danh gia quý tộc, 
bố vợ tương lai là thầy dậy học tôn kính, 
nên chắc chắn mọi việc đều phải thi hành 
đúng những nghi lễ trịnh trọng lúc bấy giờ.  
     Lúc bấy giờ, theo sách Nếp Cũ Con 
Người Việt- Nam của Toan-Ánh thì chuyện 
hôn lễ của con cái các vị đế vương nói 
chung, phải tuần tự từng giai đoạn.  
     Trong dân gian có câu ngạn ngữ: “Nữ 
thập tam, nam thập lục” để chỉ số tuổi đời 
cần thiết nam nữ khi đạt tới mới nên thành 
lập gia đình. Mặc dù vậy các hoàng tử vẫn 
thường sống trong cung cùng với cha mẹ 
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anh chị em cho tới năm 18 tuổi mới xuất 
phủ ra ở riêng. Và khi ra ở riêng bắt đầu 
cuộc sống tự lập phụ hoàng và mẫu hậu 
mới tính đến chuyện nạp phi. 
     Thoạt tiên, trong một buổi hội họp đông 
đủ quần thần, nhà vua nêu ý muốn nạp phi 
cho con và hỏi xem trong số các quan biết 
cô gái nhà ai có thể sánh duyên với hoàng 
tử được. Sau đó nhà vua sẽ chọn hai vị đại 
thần có tuổi, vợ chồng song toàn, con cháu 
đàn đống làm chánh và phó sứ trong việc 
giao thiệp với nhà gái.  Lãnh mệnh vua, hai 
vị chánh phó sứ cầm mao tiết (Biểu hiệu 
quân quyền) với một đám tùy tùng tới nhà 
gái để tuyên đọc thánh chỉ. 
     Nhà gái đã sửa soạn sẵn, lập hương án 
xây về hướng Nam nghênh tiếp phái đoàn. 
Khi tới, chánh phó sứ đứng hai bên tả hữu 
cũng xây về hướng Nam, bố cô gái mặc áo 
thụng xanh quỳ trước hương án nghe viên 
chánh sứ đọc thánh chỉ, nội dung truyền 
cho cô gái kết duyên với hoàng tử và định 
ngày bố mẹ cô gái vào hoàng cung lĩnh 
mệnh, tạ ơn. Buổi lễ ngắn ngủi trang 
nghiêm kết thúc bằng một tiệc rượu khoản 
đãi sứ đoàn tưng bừng vui vẻ. 
     Bây giờ tới lượt khâm thiên giám phải 
xem ngày lành tháng tốt để thi hành lễ lạc 
tiếp nối. Đến đây mọi lễ nghi, phong tục 
như nạp thái (trao đổi đính ước). Vấn danh 
(hỏi tên tuổi của cô dâu tương lai), lễ hỏi, lễ 
cưới vẫn được thi hành đầy đủ. Chánh phó 
sứ vẫn là đại diện cho nhà trai cho đến khi 
cuộc hôn nhân hoàn tất. 
     Trong lễ cưới còn một điểm đặc biệt dân 
gian chẳng có, gọi là lễ phát sách. Phần lễ 
này thi hành ngay trong lễ rước dâu. Nhà 
vua cho làm một cuốn sách bằng vàng gọi là 
kim sách nói về cuộc hôn phối giữa hoàng 
tử và bà phi, đầy đủ lý lịch của hai người. 
     Cũng như các lễ trước, Hai vị chánh 
phó sứ lại thi hành nhiệm vụ mang kim-
sách kèm ít lễ vật như mũ áo, giầy dép và 

cả kiệu nữa đến giao cho nhà gái. Chuyến 
đi này đặc biệt có mấy bà nội-cung tháp 
tùng và trong khi đi đường thì có ban nhac 
trình diễn tưng bừng biểu lộ sự vui mừng 
của một đám cưới. 
     Màn nghi lễ tương tự lại diễn ra như mấy 
lần trước. Đặc biệt sau khi bố cô gái lễ tạ 
xong, một nữ quan ra đứng trước hương án, 
phó sứ trao tráp đựng kim sách cho vị này. 
Nữ quan quỳ nhận rồi bưng vào nhà trong. 
     Từ trong khuê phòng bà mẹ dẫn cô gái 
ra nghênh tiếp. Kim sách lại được nữ quan 
bưng ra đặt lên hương án, nữ quan dẫn cô 
gái đến cử hành năm lễ rồi vào phòng riêng 
thay triều phục vua ban đoạn quỳ trước 
hương án để nghe đọc kim sách. Sau khi 
đọc xong, kim sách được trao cho cô gái 
(nay đã là bà phi). Bà phi tiếp nhận trịnh 
trọng nâng hai tay ngang trán rồi trao cho 
nữ quan đặt lên hương án.  
     Sau đó người ta dẹp hương án đi và 
thay vào bằng một cái ghế đặt trên một 
chiếc bục. Nữ quan mời cô dâu ngồi để các 
bà mệnh phụ, thị nữ… sắp hàng lễ mừng 
mỗi người bốn lễ… rồi thì tiệc tùng nhà gái 
khoản đãi, rồi phái đoàn đưa cô dâu về phủ 
ông hoàng… 
     Tiện đây xin nói thêm một chút tiểu sử 
của đôi vợ chồng vương giả vua Duy-Tân và 
Mai-Thị-Vàng từ khi bị đầy sang Phi Châu. 
Sang đây, bà Mai-Thị-Vàng không hợp thủy 
thổ, sinh ra đau yếu hoài nên đã xin vua cho 
trở về Việt-Nam, vua đồng ý. Từ khi trở về 
Việt-Nam bà vẫn không tái giá, sống những 
ngày còn lại trong sự buồn bã và nghèo 
túng. Bà mất năm Canh-Thân (1980). 
     Năm 1922, sau khi vợ, hoàng mẫu và 
một người em trở về Việt-Nam Vua Duy-
Tân bắt đầu một cuộc sống tự lập, ông thi 
đậu tú-tài, tự học lắp ráp máy vô tuyến 
điện. Vào khoảng năm 1927 ông kết hôn 
với bà Fernande Antier và sinh được bốn 
người con. 
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     Thế chiến thứ 2 bùng nổ, ông tham gia 
phong trào kháng chiến chống Đức của 
tướng De Gaulle. Năm 1945 được De 
Gaulle đưa sang Pháp, được phong thiếu 
tá, hứa sẽ cho về Việt-Nam. Tháng 12 năm 
1945 từ Pháp trở lại Phi Châu thăm vợ con 
bằng phi cơ thì ngộ nạn, thi hài an táng tại 
nghĩa trang M’Baiki, năm Ất Sửu 1985 hài 
cốt được đưa về Việt-Nam an táng cạnh 
mộ phần vua cha. 
  
     Theo dõi câu chuyện ta suy ra, trong 
việc hôn nhân, vua là thiên tử, muốn làm gì 
thì làm, lấy ai thì lấy, nhưng có các vị vua 
trọng lễ nghĩa, vẫn theo đúng các thủ tục 
phong hóa của toàn dân như vua Duy-Tân. 
     Trong việc nạp phi của các vua chúa, 
công tử quý tộc hồi ấy, ý kiến của cô gái thì 
không nói làm gì vì “Cha mẹ đặt đâu con 
ngồi đấy” mà ngay nhà gái cũng chả có một 
chọn lựa nào, tuy nhiên quan trọng là nhà 
gái chẳng hề cảm thấy bị ức hiếp, bó buộc, 
ngược lại đều hãnh diện vui vẻ và coi đó là 
một vinh dự vẻ vang cho cả tộc họ. 
     Người con gái được chọn sẽ làm tộc họ 
vẻ vang, sẽ có cuộc sống huy hoàng, nhưng 
dần dần trong cái vỏ hào nhoáng ấy với tình 
trạng “làm trai năm thiếp bẩy thê”, cung phi 
mỹ nữ… có khi nào họ cảm thấy thiếu sung 
sướng hạnh phúc không. Muốn biết hoàn 
cảnh tinh thần của họ có lẽ chỉ xem lại tác 
phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn-Như-
Hầu Nguyễn-Gia -Thiều là có thể biết thêm 
một khía cạnh quan trọng này. 
     Từ đấy nẩy ra nhận xét, nói chung, 
người nữ thời xa xưa không có tình yêu 
tiền hôn nhân. Họ chẳng được phép có thời 
gian tiếp xúc, chẳng có quyền tìm hiểu để 
quyết định. Việc hôn nhân của “hai trẻ” đều 
do hai họ lo liệu “điêu” với nhau. Như thế, 
riêng những cô gái tưởng may mắn lọt vào 
nơi quyền quý cao sang chưa chắc đã 
hạnh phúc bằng được hưởng cảnh một vợ 

một chồng với các chàng trai lực lưỡng 
khỏe mạnh nơi dân dã quê mùa. 
    Dù vậy, hồi xưa tương đối ít thấy trường 
hợp “cơm không lành canh không ngọt” về 
sau. Ván đã đóng thuyền, trong nhờ đục 
chịu âm thầm, không còn gì thay đổi được. 
Mặt khác, khách quan cũng phải công 
nhận, những cặp vợ chồng lấy nhau theo 
lối cổ có nhiều trường hợp tình nghĩa cũng 
rất đáng đề cao, yêu thương nhau trọn đời 
như Sương Nguyệt Ánh chẳng hạn. Nguyệt 
Ánh là con thứ năm cụ Bùi-Hữu Nghĩa, 
chẳng may chồng mất sớm đã lấy bút hiệu 
là Sương Nguyệt Ánh, để tỏ ý sẽ là sương 
phụ, thờ chồng suốt đời. Về phía nam giới, 
nào ai phủ nhận tấm lòng của vua Tự-Đức 
đối với Bằng-Phi dù cho đến khi nàng đã lìa 
đời vẫn muốn giữ tàn y lại, muốn đập cổ 
kính ra… qua mấy câu thơ tha thiết, như 
điên như dại còn truyền tụng đến nay: 
      “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,  
      Giữ tàn y lại để dành hơi…”  
 
     Tóm lại, thời đại ấy cũng có hay, có dở 
và dù dở dù hay thì nay cũng chẳng còn 
nữa. Sự tôn trọng quyền quyết định cuộc 
đời từng cá nhân bây giờ rất tuyệt đối. 
Nhưng vì tuổi trẻ đôi khi chưa đủ kinh 
nghiệm, mặt khác lại thiếu những ràng 
buộc của gia đình, phong tục nên sự hợp 
lại cũng dễ dàng mà tan rã cũng chẳng 
mấy khó khăn… 
 
                              Nguyễn-Phú-Long.   
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