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LỜI   NÓI   ĐẦU 
 

I- Phần văn học gồm tục ngữ, ca dao và truyện cổ tích, thƣờng gọi là văn 

chƣơng bình dân, có một tầm quan trọng đặc biệt nên chúng tôi sẽ trình bầy 

trong một tập khảo luận khác. 

 

Ngoài ra, văn học Việt Nam gồm có hai khối là văn chƣơng bác học thời 

xƣa và văn chƣơng thời nay, phân chia bởi một mốc thời gian có thể đánh dấu 

hoặc bằng năm 1915 với sự xuất hiện của Đông Dƣơng Tạp Chí, hoặc bằng 

năm 1915 với sự bãi bỏ các khoa thi Hán học. 

 

Hai giai đoạn văn học đó khác nhau về rất nhiều điểm. 

 

II- Văn chƣơng ngày nay xử dụng chữ quốc ngữ, còn văn chƣơng bác học 

thời xƣa chỉ đƣợc sáng tác bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm, tức là chữ Hán sửa 

đổi để hình dung đƣợc những âm Việt ngữ. Những tác phẩm viết bằng chữ 

Nôm cố nhiên là văn chƣơng Việt Nam rồi, nhƣng còn những tác phẩm viết 

bằng chữ Hán thì sao ? Chúng ta có thể xếp chúng vào văn học Việt Nam 

đƣợc không ? Tuy có vài ngƣời cho rằng đã viết bằng chữ Hán thì phải coi là 

thuộc kho tàng văn chƣơng Trung Quốc, nhƣng ý kiến đó hiển nhiên không 

thể đứng vững. Vì chữ viết cũng nhƣ tiếng nói chỉ là phƣơng tiện, dùng để 

diễn tả ý kiến và tình cảm. Ý kiến và tình cảm đã là ý kiến và tình cảm Việt 

Nam, do ngƣời Việt Nam diễn tả, thì tất nhiên phải thuộc về gia tài văn học 

Việt Nam. 

 

Việc xử dụng chữ Hán để làm văn là một sự tất nhiên khi tổ tiên chúng ta 

chƣa phát minh ra chữ Nôm, hoặc chữ Nôm chƣa đƣợc phổ biến rộng rãi 
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trong giới sĩ phu. Trừ vài câu ca dao, tục ngữ đƣợc truyền khẩu từ đời thƣợng 

cổ bằng tiếng mẹ đẻ, còn các tác phẩm văn chƣơng bác học đều viết bằng chữ 

Hán cho mãi tới đời nhà Trần. Sau đó tuy chữ Hán vẫn còn bắt buộc phải 

dùng trong các khoa thi và trong các công văn nhƣ chiếu, biểu, sổ sách dinh, 

điền  . v . v ., nhƣng chữ Nôm đã dần dần chiếm lại địa vị ƣu tiên trong các tác 

phẩm văn chƣơng. 

 

III- Văn chƣơng bác học thời xƣa đƣợc sáng tác trong lúc Việt Nam còn 

sống trong thế giới bƣng bít Trung Hoa, nên đồng thời với chế độ chính trị, hệ 

thống tƣ tƣởng, tôn giáo, v. v . , văn chƣơng Việt Nam cũng chịu ảnh hƣởng 

của Trung Hoa. Và sau khi giao tiếp với văn hóa Tây phƣơng, thì ngƣời Việt 

Nam biết thêm những lối suy tƣ khác, những lối cảm nghĩ khác, do đó mà đề 

tài cùng kỹ thuật làm văn thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, ta chớ vội kết luận 

rằng cho tới cuối thế kỷ 19, văn chƣơng Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào văn 

chƣơng Trung Hoa, và sau đó thì lại hoàn toàn lệ thuộc vào văn chƣơng Tây 

phƣơng. Cái sức mạnh kỳ diệu đã khiến cho Việt Nam thoát ly khỏi cuộc đô 

hộ nghìn năm của Trung Hoa và khỏi cuộc đô hộ trăm năm của Pháp, đã khiến 

cho văn chƣơng Việt Nam không bao giờ chỉ là một chi nhánh phụ thuộc của 

văn chƣơng Trung Hoa hoặc của văn chƣơng Tây phƣơng. 

 

Ngoài ảnh hƣởng của nền văn hóa ngoại quốc khác nhau, một nguyên nhân 

thứ hai đã khiến cho Văn chƣơng Việt Nam thời xƣa rõ rệt khác xa văn 

chƣơng thời nay. Đó là sự kiện cho tới đầu thế kỷ 20, trừ vài vị quan trong 

Quốc sử quán có nhiệm vụ viết lịch sử, thời xƣa không có văn sĩ chuyên 

nghiệp mà chỉ có văn sĩ tài tử. Các tác phẩm làm ra không đƣợc xuất bản để 

bán cho công chúng mua, mà chỉ đƣợc truyền khẩu hoặc cất kín bản thảo 

trong nhà khi tác giả còn sống. Nếu có xuất bản, thì là sau khi tác giả đã qua 

đời, do con cháu hoặc bạn hữu thực hiện để truyền lại cho đời sau chí hƣớng 

của ngƣời quá cố. Trái lại, từ thế kỷ 20 trở đi, ở xã hội Việt Nam xuất hiện 
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một hạng văn sĩ chuyên nghiệp, viết văn để truyền bá ngay cho công chúng, 

hoặc vì sở thích, hoặc để làm kế sinh nhai. 

 

Do hai sự kiện đó hợp lại : nhận tiếp một nền văn học Tây phƣơng mới mẻ, 

và nghề-nghiệp-hóa công việc viết văn, nên văn học thời nay khác hẳn văn 

học thời cổ cả về nội dung lẫn hình thức. 

 

IV- Nói chung, văn học trƣớc thế kỷ 20 cho ta một cảm tƣởng im lìm bất 

động, nhắc đi nhắc lại mãi một số hữu hạn đề tài với một số hữu hạn kỹ thuật 

diễn tả, đƣợc quy định cứng nhắc. Để chứng minh điều đó, chúng tôi chỉ cần 

dẫn chứng hai nhận xét sau đây : 

 

1) Vì sáng tác không phái cho công chúng thƣởng thức mà chỉ để thỏa mãn 

riêng mình, để hình thành những ý kiến và cảm tƣởng đang dằn vặt trong tâm 

tƣ, để khạc nhổ ra ngoài cái ấm ức trong lòng, nhà văn thời xƣa đem cái bản 

ngã của mình vào tất cả các tác phẩm, dù là tả cảnh hay kể truyện cổ nhân. Và 

do đó, luôn luôn phớt qua các chi tiết, chỉ phác họa vài nét đại cƣơng cái mà 

mình muốn tả. Trái lại, nhà văn ngày nay cần phải có thái độ và lối hành văn 

khách quan hơn, để cho độc giả trông thấy rõ cái gì mình đã trông thấy, cảm 

thấy rõ cái gì mình đã xúc cảm. 

 

2/ Hầu hết các văn phẩm thời xƣa đều thuộc loại văn trữ tình, trừ vài bài có 

tính cách chính trị (nhƣ hiệu triệu cần vƣơng, hịch khích lệ tƣớng sĩ), hoặc có 

tính cách xã giao (phúng điếu, mừng thi đỗ hoặc lên lão). Ngay cả các truyện 

dài bằng thơ nhƣ Đoạn trƣờng tân thanh, Phan Trần, Nhị độ mai, cũng chỉ là 

những phƣơng tiện để tác giả diễn tả ý kiến và cảm nghĩ của mình về những 

vấn đề muôn thủa nhƣ ái tình, trung hiếu, thiện ác, hƣởng lạc . v . v. Một mặt 

khác, văn học thời xƣa thiếu hẳn các bộ môn rất thịnh hành ngày nay, nhƣ : 

phóng sự về một phong trào (buôn lậu, ma túy, cờ bạc) và truyện ngắn, truyện 

dài nêu lên những vấn đề xã hội nhƣ : chế độ đại gia đình, hôn nhân, nam nữ 
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bình quyền . v . v .  Và lẽ cố nhiên ngày xƣa chƣa có bộ môn báo chí, vì bộ 

môn này chỉ có thể thành hình với kỹ thuật ấn loát tối tân. 

 

Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá phóng đại tính cách im lìm của 

văn chƣơng thời xƣa, vì trong 10 thế kỷ duy trì nó cũng có những khúc quẹo, 

những sự chuyển hƣớng, những cải cách, dù không đủ để đập vỡ cái khuôn 

quá cứng rắn của thế giới cổ thời. Vậy trong thời kỳ cổ văn, chúng tôi một mặt 

sẽ nhận định những bƣớc tiến hóa của văn Nôm, và một mặt khác sẽ nhận 

định khuynh hƣớng của tƣ tƣởng triết lý, để phân biệt trong thời kỳ đó, nếu có 

thể, nhiều giai đoạn nhỏ. Cũng may là trên đại thể, cách phân chia nhƣ thế gần 

đúng với tiến trình lịch sử, bởi vì trong các chính thể quân chủ chuyên chế 

nhƣ ở Việt Nam, yếu tố chính trị quyết định yếu tố văn hóa. 

 

V- Dựa trên những tiêu chuẩn vừa nói, chúng ta có thể đại cƣơng nhận định 

trong văn học thời xƣa 3 giai đoạn : 

 

1/ Giai đoạn sơ khởi, từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 15, gồm những triều đại 

tự chủ đầu tiên sau khi thoát ly khỏi ách Bắc thuộc. Trong giai đoạn này, đa số 

văn phẩm đều viết bằng chữ Hán, và đạt ngay một trình độ một tƣ tƣởng rất 

cao, có lẽ cao hơn bao giờ hết nhờ về tinh thần Phật giáo rất thịnh hành. Còn 

văn Nôm, xuất hiện chậm hơn, mới chỉ ghi đƣợc vài tác phẩm hiếm hoi. 

 

2/ Giai đoạn phát triển, từ thế kỷ 15 tới giữa thế kỷ 18, gồm các triều đại Lê 

(sáng nghiệp), Mạc, rồi Lê trung hƣng. Trong giai đoạn này, Nho học đã trở 

thành hệ thống tƣ tƣởng đƣợc chính quyền độc tôn, bỏ lại Phật giáo vào hàng 

thứ yếu. Một mặt khác, văn Nôm tiếp tục phát triển, mặc dầu còn dò dẫm đi 

tìm những nhịp điệu mới cho thi văn. 

 

3/ Sau cùng văn Nôm tiến đến giai đoạn toàn thịnh từ năm 1740 trở đi, gồm 

thời Lê mạt, triều Tây Sơn và triều Nguyễn. Trong giai đoạn này, không 
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những về hình thức văn Nôm đã tiến đến tột độ mỹ lệ, mà về nội dung nó đã 

bộc lộ những tình cảm và ý nghĩ táo bạo, quá khích, báo hiệu sự phá sản của 

một hệ thống xã hội đã già cỗi, sắp phải nhƣờng chỗ cho một hệ thống xã hội 

mới. 

 

Văn chƣơng thời nay, phản ánh cái hệ thống xã hội mới đó, sẽ đƣợc trình 

bầy trong tập khảo luận kế tiếp. 

 

 

Quí Xuân Canh Thân    

(Mùa Xuân năm 1980)  

      Tác giả cẩn chí. 
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GIAI   ĐOẠN    SƠ    KHỞI 

(thế kỷ  10  - thế kỷ 14) 

 

Trƣớc nhà Tiền Lê (980-1010), lịch sử Việt Nam đã trải qua các triều đại 

Hồng Bàng, Thục, Triệu, một nghìn năm Bắc thuộc, và hai triều đại đoản 

mệnh Ngô, Đinh. Tiếc rằng ngoài vài câu ca dao và vài truyện cổ tích thuộc 

loại văn chƣơng bình dân đƣợc truyền tụng, văn chƣơng bác học trong thời 

gian ba nghìn năm đó không còn để lại một chút di sản nào. 

 

Lý do là trong thời Thƣợng cổ hoang đƣờng dân ta chƣa có chữ viết, và 

dƣới nền đô hộ tàn bạo của Trung Quốc, rất ít ngƣời Việt Nam đƣợc có cơ hội 

học chữ Hán hoặc muốn học chữ Hán. Tại sao ? Vì học không đƣợc lợi lộc gì, 

không đƣợc làm quan, và may mắn nhất chỉ đƣợc giữ những công việc biên 

chép hạ cấp. Riêng chỉ có các tăng sĩ là bắt buộc phải học chữ Hán để đọc các 

kinh Phật và hiểu biết giáo lý Đạo Phật. 

 

Đến thời tiền Lê mới thấy xuất hiện một chút xíu văn học, qua cuộc đối 

thoại giữa nhà sƣ Đỗ Pháp Thuận và một sứ thần Trung Quốc tên là Lý Giác. 

Tƣơng truyền rằng Lý Giác là một danh sĩ đƣợc Bắc triều cử sang nƣớc ta ( 

lúc đó lấy quốc hiệu là Đại Cồ Việt), để phong vƣơng cho vua Lê Đại Hành, 

và cũng để do thám trình độ văn hóa của dân mọi rợ phƣơng Nam. Biết vậy, 

vua Lê sai nhà sƣ Đỗ Pháp Thuận giả làm một ngƣời lái đò để chở sứ thần qua 

sông. Lý Giác ngồi trong thuyền, trông thấy hai con ngỗng đang vùng vẫy 

giữa giòng sông, bèn tức cảnh ngâm lên hai câu thơ : 

 

Nga  nga  lƣỡng  nga  nga 

Ngƣỡng  diện  hƣớng  thiên  nha. 

 

Bỗng ngài sứ thần giật mình nghe thấy anh chèo đò ngâm tiếp : 



12 

 

Bạch  mao  phô  lục  thủy 

Hồng  trạo  bãi  thanh  ba. 

 

Bản dịch của cƣ sĩ Mộng Thiền (Niềm Tin số 4) : 

 

Thung  thăng  ngỗng  một  đôi 

Vƣơn  cổ  ngó  lên  trời. 

Lông  trắng  phô  làn  biếc 

Chân  hồng  gạt  sóng  xanh. 

 

Bài thơ trên trƣớc hết tả đôi ngỗng rất linh động. Nhƣng nó còn hàm chứa 

một ý nghĩa sâu xa. Hai câu đầu của nho sĩ Lý Giác dùng con ngỗng tiêu biểu 

cho tâm trạng cao thƣợng của nhà Nho, hƣớng về ý niệm Thái Cực vô biên 

đƣợc tƣợng trƣng bằng vòm trời. Hai câu sau của nhà sƣ Đỗ Pháp Thuận còn 

đi xa hơn nữa : lấy lông trắng của con ngỗng tƣợng trƣng cho tâm an tĩnh của 

nho sĩ, và lấy chân hồng của nó để tƣợng trƣng cho công cuộc giáo dục, 

truyền bá Nho học hoặc Phật học. Do đó toàn bài thơ bốn câu có ý nghĩa là 

nho sĩ truyền bá đạo thánh hiền để phục tổ quốc, hoặc tăng sĩ truyền bá giáo lý 

Đạo Phật để dẫn dắt chúng sinh từ bờ mê tới bến giác. Đó là cái ý nhị của văn 

chƣơng Đông phƣơng nói chung và của văn chƣơng Việt Nam nói riêng : ý 

ngoài lời, đọc một lần có thể không nhận thấy, và càng đọc càng thấy thấm 

thía, cũng nhƣ hoa lan, thoang thoảng chứ không nồng nàn, nhƣng ngƣời biết 

thƣởng thức thì thấy quyến rũ vô cùng. 

 

Ngoài bài thơ trên liên ngâm với Lý Giác, thì pháp sƣ Đỗ Pháp Thuận có 

làm cho vua Lê Đại Hành một bài văn tiễn Lý Giác về nƣớc, nhƣng không lấy 

gì làm hay lắm, nên chúng tôi không chép làm gì. Trên đây là di tích hiếm hoi 

còn sót lại của nền văn chƣơng bác học trƣớc nhà Lý. Bởi vậy chúng tôi chỉ 

bắt đầu nền văn học Việt Nam với triều đại nhà Lý. 
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CHƢƠNG   I 

 

VĂN   HỌC   ĐỜI   LÝ 

 

Có 3 nhận xét sau đây : 

Một là trên đây chúng ta đã thấy rằng ngay trƣớc thời nhà Lý văn học gần 

nhƣ chỉ giới hạn trong giới tăng sĩ. Đến triều đại Lý, mà tổ sáng lập là Lý 

Công Uẩn xuất thân từ cửa Phật, tăng sĩ vẫn giữ ƣu thế đó nhƣng nho sĩ đã bắt 

đầu chen chân vào văn đàn. Năm 1070 Văn miếu đƣợc dựng lên để thờ đức 

thánh Khổng, rồi từ năm 1075 trở đi những khoa thi đƣợc mở ra để kén chọn 

hiền thần. Dù vậy, tƣ tƣởng Phật giáo vẫn bàng bạc trong khắp các tác phẩm 

văn học, dù của Nho sĩ hay của tăng sĩ. 

 

Điểm thứ hai là văn chƣơng bác học đời Lý hoàn toàn sáng tác bằng chữ 

Hán vì chữ Nôm sẽ chỉ lƣu hành trong đời nhà Trần. 

 

Điểm thứ ba là các tác phẩm văn học của Việt Nam trƣớc năm 1407 đều bị 

bọn xâm lăng nhà Minh cƣớp đem về Trung Hoa hoặc thiêu hủy gần hết. Về 

văn học đời Lý, chúng ta chỉ còn giữ lại đƣợc một số rất ít tác phẩm, nhƣng số 

ít đó cũng đủ chứng tỏ giá trị cao thƣợng tuyệt vời của nó. Có lẽ về phƣơng 

diện tƣ tƣởng triết lý, văn học đời Lý thâm thúy nhất, các đời sau đều không 

theo kịp. Tại sao ? Vì văn học đời Lý thấm nhuần tƣ tƣởng Phật giáo thuần 

túy, đại hùng đại bi, chƣa bị ô nhiễm bởi những tƣ tƣởng dị đoan và yếm thế 

của cuối đời Trần và nhất là của thời Lê, Nguyễn. 

 

Dƣới đây chúng tôi xin chọn lọc, để đại diện cho văn học đời Lý, bốn tăng 

sĩ và ba cƣ sĩ : một nho thần, một nho tƣớng, và một vị hoàng đế. 
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VẠN   HẠNH    thiền   sƣ 

 

Ngài sinh năm nào không rõ, chỉ biết ngài về chầu Phật năm 1018. Ngài đã 

đào tạo đƣợc một môn sinh kỳ tài là Lý Công Uẩn, thái tổ nhà Lý. Và chính 

ngài đã tham gia đắc lực vào việc lật đổ bạo quyền của bạo chúa Lê Ngọa 

triều, bằng cách truyền bá trong dân gian những câu sấm nhƣ : Hòa đao mộc 

lạc, thập bát tử thành. Những chữ Hòa, Đao, Mộc ghép lại thành chữ Lê; và 

những chữ Thập, Bát Tử ghép lại thành chữ Lý. Câu sấm nghĩa là : cây lê sẽ 

rụng, và cây lý sẽ mọc. 

 

Dƣới đây chúng tôi xin trích dẫn một bài thơ của ngài Vạn Hạnh. 

 

示   弟   子 

                                            Thị     đệ    tử 

身 如 電 影 有 還 無 

Thân nhƣ điện ảnh hữu hòan vô 

萬 木 春 榮 秋 又 枯。 

Vạn mộc Xuân vinh Thu hựu khô 

任 運 盛 衰 無 怖 畏 

Nhiệm vận thịnh suy vô bổ úy 

盛 衰 如 露 草 頭 鋪。 

Thịnh suy nhƣ lộ thảo đầu phô 

 

   Bản dịch của Ngô Tát Tố : 

Bảo   các   đồ   đệ 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A4%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BA%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A6%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9E%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9C%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8B%AA
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Thân  nhƣ  bóng  chớp  có  rồi  không, 

Cây  cối  Xuân  tƣơi,  Thu  não  nùng. 

Mặc  cuộc  thịnh  suy  đừng  sợ  hãi, 

Kìa  kìa  ngọn  cỏ  giọt  sƣơng  Đông. 

 

Bài thơ này diễn tả giáo lý vô thƣờng của nhà Phật. Tuy nhiên, ta nhận thấy 

rằng tác giả là một nhà sƣ đã diễn tả giáo lý đó với con mắt của một văn nhân 

nhậy cảm với những vẻ đẹp phù vân của thế giới hữu hình, chứ không phải 

với con mắt vô tình của một ngƣời khổ tu. Sự kết hợp thi tứ với giáo lý đạo 

Phật chính là một đặc điểm của văn chƣơng Việt Nam khi muốn diễn tả một 

giáo lý khô khan. Ta có thể nói rằng, dƣới con mắt các nhà sƣ Việt Nam, đạo 

Phật không những vô cùng sáng suốt, đƣa chúng sinh đến trƣớc ánh từ quang, 

mà còn vô cùng đẹp đẽ thi vị, mở cửa cho ta vào thế giới tuyệt đối, khiến ta 

nhận thấy thế giới hữu hình. 

 

Một điều đáng chú ý nữa là trái với các thi sĩ triều Lê, Nguyễn cũng diễn tả 

đề tài đó, sƣ Vạn Hạnh chẳng chút lý luận nào để đi tới kết luận rằng thế giới 

vô thƣờng. Ngài đã không viện đến những cuộc thịnh suy của ngƣời đời, 

không nói đến thuyết tài mệnh tƣơng đố. Đối với ngài, thế giới là vô thƣờng, 

vì ngài thấy rõ nó là vô thƣờng, vì đó là một chân lý hiển nhiên, không cần 

phải chứng minh. Ngƣời đắc đạo không chứng minh, chỉ ngƣời chƣa vào đạo 

mới thấy cần phải chứng minh. 
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HUỆ   MINH   thiền   sƣ 

 

Tên thật là Lâm Khu, mất năm 1065. Ngài sống dƣới đời vua Lý Thái 

Tông, đƣợc nhà vua rất trọng vọng và cung thỉnh làm phƣơng trƣợng chùa 

Vạn Tuế ở gần kinh đô Thăng Long. Trong một bữa tiệc thết đãi các tăng sĩ 

nổi tiếng thời đó, nhà vua phán rằng : 

-Trẫm thấy mỗi ngƣời giải thích Đạo Phật theo một cách khác nhau. Trẫm 

yêu cầu chƣ vị cho biết ý kiến. 

 

Huệ Minh thiền sƣ bèn ứng khẩu đọc bài kệ sau đây : 

 

Đối   Thái   Tông   tham  vấn  Thiền  chỉ. 

 

寂 寂 棱 伽 月 

Tịch tịch Lăng già nguyệt 

空 空 渡 海 舟 

Không không độ hải chu 

知 空 空 覺 有 

Tri không không giác hữu 

三 昧 任 通 週 

Tam muội nhiệm thông chu. 

 

Bản dịch của Ngô Tất Tố : 

 

Đáp lời Thái Tông hỏi về ý nghĩa đạo Thiền : 

 

Non  già  vùng  nguyệt  tĩnh, 

Biển  thẫm  chiếc  thuyền  không. 
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Hiểu  thấu “không”  và  “có” 

Rừng  Thiền  mặc  ruổi  rong. 

 

Bài kệ này diễn tả giáo lý Sắc Không của Đạo Phật. Tâm ngƣời đã thoát ly 

khỏi dục tình đƣợc ví với mặt trăng lẳng lặng soi sáng con đò qua biển mê. 

Biết tất cả là không, nhƣng trong cái không đó nhận thấy cái có, nghĩa là biết 

trong Thể có Tƣớng, và trong Tƣớng có Thể. Ngƣời xuất gia không xuất thế 

nhƣ các nho sĩ Lê, Nguyễn về sau lầm tƣởng. Xuất gia nhƣng vẫn nhập thế 

vẫn lấy việc cứu đời làm tôn chỉ của mình. 
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ĐẠO   HẠNH  thiền   sƣ 

 

Ngài tên thực là Từ Lộ, con viên Tăng quan đô ấn Từ Vinh. Về cuộc đời 

của ngài, có rất nhiều truyền thuyết hoang đƣờng, tƣởng bất tất phải kể lại. 

Trong tác phẩm của ngài, chỉ xin ghi lại bài kệ sau đây : 

 

                                        偈   示   寂  

Kệ   Thị   Tịch 

 

秋 來 不 報 雁 來 歸 

Thu lai bất đáo nhạn lai qui 

冷 笑 人 間 暫 發 悲。 

Lãnh tiểu nhân gian tạm phát bi 

為 報 門 人 休 戀 著 

Vị báo môn nhân hƣu luyến chƣớc 

古 師 幾 度 作 今 師. 

Cổ sƣ kỷ độ tác kim sƣ. 

 

Bản dịch của Ngô Tất Tố : 

 

Thu  về  chẳng  báo  nhạn  theo  bay 

Cƣời  nhạt  ngƣời  đời  uổng  xót  vay. 

Thôi  hỡi  môn  đồ  đừng  quyến  luyến, 

Thầy  xƣa  mấy  lƣợt  hóa  thầy  nay. 

 

Bài kệ này ghi lời sƣ Đạo Hạnh dối dăng cho đệ tử khi ngài lâm chung, và 

diễn tả giáo lý Luân hồi của Đạo Phật. Trƣớc tiên, ngài an ủi đệ tử đau thƣơng 

bằng giáo lý Vô thƣờng : Thu về chẳng báo, nghĩa là cuộc đời ta chấm dứt bất 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A4%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%86%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%82%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AB
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thình lình, không ốm đau, nhƣng ta đã biết trƣớc ngày giờ lâm chung nên vui 

lòng ra đi, cũng nhƣ chim nhạn thấy gió lạnh thì bay về Nam. Tiếp theo ngài 

bảo : Từ xƣa đến nay, ta đã hóa kiếp nhiều lần rồi. Kiếp này hết, rồi ta sẽ tái 

sinh, cần gì phải than khóc ? (Theo truyền thuyết, vua Lý Thần Tông là hậu 

thân của đại sƣ Đạo Hạnh). 



20 

 

Không  Lộ  thiền  sƣ 

 

Mất năm 1119. Truyền thuyết rằng ngài có phép lạ bay đƣợc trên không và 

hàng phục đƣợc các mãnh thú. Có lẽ đó chỉ là lời tán dƣơng rằng ngài đã hàng 

phục đƣợc mọi tà kiến và dục vọng mà thôi. Hoặc là do bài thơ sau đây của 

ngài mà hậu thế nghĩ rằng ngài đã có phép thần thông? 

                                    言     懷  

Ngôn   hoài 

 

擇 得 龍 蛇 地 可 居 

Trạch đắc long xà địa khả cƣ 

野 情 終 日 樂 無 餘。 

Dã tình chung nhật lạc vô dƣ 

有 時 直 上 孤 峰 頂 

Hữu thì trực thƣợng cô phong đỉnh 

長 叫 一 聲 寒 太 虛。 

Trƣờng khiếu nhất thanh hàn thái hƣ. 

 

Trong bài thơ này, có danh từ “long xà địa” là không rõ nghĩa, đến cụ Ngô 

Tất Tố trong quyển Văn học đời Lý cũng không dám cả quyết. May thay đạo 

hữu Nguyễn Ngọc Bích trong tờ Đuốc Tuệ số 6 đã giải thích rất hợp lý nhƣ 

sau : 

 

“Giở quyển Bukkyo Daijiten (Phật giáo Đại từ điển) của Nhật ra, ta sẽ thấy 

rằng hai chữ “long-xà” phải viết có gạch nối và nghĩa là naga, một loài rắn 

trong thần thoại Ấn Độ. Con naga này hình tƣợng giống con rắn cobra, loài 

rắn đầu dẹt thƣờng ngẩng đầu lên khi nghe tiếng sáo thổi của ngƣời fakir. Con 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%9B%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A4%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B3%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%9B
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naga vì hình ảnh kiêu kỳ, hùng dũng của nó khi ngẩng đầu lên, nên đã đƣợc 

dùng làm mô-típ mỹ thuật một cách khá rộng rãi nhất là ở các đầu cầu, tựa 

nhƣ mấy con sƣ tử hay ngựa, con ó mà ta vẫn thấy nơi các đầu cầu ở Mỹ này, 

thế thôi. Và hiển nhiên, hai chữ “long-xà” không hề có nghĩa địa lý (chỉ có 

thanh long và bạch hổ trong địa lý của ta thôi) mà lại càng không có nghĩa là 

nơi thấp chũng, lụt lội . . . Thành thử muốn hiểu một bài thơ dù chỉ có bốn câu 

mà cũng khó lắm đấy ! Để hiểu thấu ý của tác giả, tôi thiết nghĩ ta nên đào sâu 

những vấn đề này trƣớc : 

 

Thứ nhất, nghiên cứu Mật tông và những Mạn-đà-la để hiểu về chủ thuyết 

này trong truyền thống nhà Phật. Sau đó, nghiên cứu xuất xứ của nó ở Tây 

Tạng và đƣờng dây nó đã đi theo để vào Việt Nam. Rồi mới đến nghiên cứu 

Mật tông ở Việt Nam từ Đạo Hạnh đến Không Lộ và nhiều vị khác nữa, sau 

đó ta mới mong hiểu đƣợc đức tự tin của tác giả bài thơ trên. 

 

Thứ hai, nghiên cứu Khổng học đời Hán, tức không còn là Khổng giáo 

nguyên thủy nữa, để hiểu đƣợc quan niệm con ngƣời đồng kích thƣớc với Trời 

và Đất – Không những đồng kích thƣớc mà còn nằm ở giữa nhƣ trong chữ 

Vƣơng. Có tin thế thì ta mới cảm thông đƣợc với Ông Trời và ảnh hƣởng đến 

Ông đƣợc. 

 

Thứ ba, nghiên cứu mỹ thuật Ấn Độ và nhất là mô-típ long-xà, đặc biệt nhƣ 

là nó đã có thể hiện diện (mà ta chƣa phát hiện đƣợc) trong mỹ thuật Việt 

Nam thời Không Lộ. Có thế ta mới thấu hiểu đƣợc hình ảnh uy nghi và hiên 

ngang của miếng đất mà tác giả đã tìm ra, chọn đƣợc : miếng đất kia có lẽ là 

một bờ đá nhô ra từ lƣng sƣờn một trái núi lớn, tựa nhƣ một con thần xà naga 

ngẩng cổ lên để quan sát cả một vùng trời. Bài thơ xem thế thì tuyệt đẹp thật. 

 

Bản dịch bài thơ của Nguyễn Ngọc Bích : 
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       Tìm  trong  miếng  đất  long-xà 

Tình  quê vui  thú  đậm  đà  triền miên 

       Vui  rồi  lên  ngọn  đỉnh  tiên 

Huýt  vang  một  tiếng  lạnh  điên  bầu  trời. 

 

Xin trích thêm một bài thơ nữa của ngài Không Lộ, khiến ngƣời đọc có một 

cảm giác run sợ siêu hình (trích trong Cổ Văn Học Sử) : 

漁    間 

Ngƣ   nhàn 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản dịch của Đinh Gia Thuyết : 

 

     Mây  xanh  nƣớc  biếc  muôn  trùng 

Dâu  chen  khói  tỏa  một  vùng  thôn  quê 

     Ông  chài  giấc  ngủ  đƣơng  mê, 

Quá  trƣa  tỉnh  dậy  tuyết  che  đầy  thuyền. 

 

Bài thơ này không phải là bức tranh vẽ một ngƣ phủ ngủ trƣa trong một 

phong cảnh hùng vĩ, mà là một dụ ngôn. Ngƣ phủ chính là tác giả, trƣớc mắt 

萬 里 清 江 萬 里 天 

Vạn thánh thanh giang vạn lý thiên 

一 村 桑 柘 一 村 煙 

Nhất thôn tang thác nhất thôn yên 

漁 翁 睡 著 無 人 喚 

Ngƣ ông thụy trƣớc vô nhân khiếu 

過 午 醒 來 雪 滿 船 

Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9F%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BF%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9D%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%86%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%B9
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thế tục thì hình nhƣ đang ngủ say, nhƣng thực ra đã thức tỉnh, thấy rõ chân lý 

siêu việt không gian, thời gian và sự sống, đƣợc tƣợng trƣng bằng núi sông và 

làn khói tỏa kín ngàn dâu. “Quá ngọ” ngụ ý rằng nhân loại đã đi đƣợc quá nửa 

con đƣờng sinh tử trên trần thế. Và “tuyết mãn thuyền” tƣợng trƣng cho 

nghiệp đè nặng lên định mệnh con ngƣời. 

 

Câu cuối đƣa ta đến một kết luận nhập thế : Ngƣ phủ tỉnh giấc ngủ trƣa 

tƣợng trƣng cho tác giả đã tự mình giác ngộ, đã chiến thắng đƣợc Vô minh, đã 

biết rằng cuộc đời, vinh nhục, công danh phú quý, tất cả chỉ là ảo tƣởng, 

huyễn hoặc, nên muốn đem cái tự giác đó mà giác tha. Huyễn hoặc không 

phải ở trong thế giới hình sắc, mà ở trong tâm con ngƣời. Chính vì không xua 

đuổi đƣợc cái ảo vọng đó ra khỏi tâm mình mà một số Phật tử chƣa thấu triệt 

giáo lý Đạo Phật (nhƣ các văn nhân thời Lê) chối bỏ thực tại của thế giới và 

lẩn tránh việc đời trong một thái độ vô vi thụ động. Nhƣng ngƣời Phật tử chân 

chính chấp nhận cả Đạo và đời, vừa tu Đạo vừa làm việc cho đời. Cái tinh 

thần đại hùng đó của Phật giáo, rạng rỡ dƣới triều Lý, tiếc rằng về sau, trong 

các triều Lê, Nguyễn bị mai một đi và biến thành một tinh thần yếm thế, trốn 

việc đời đi ở chùa, lấy câu kinh tiếng mõ để xoa dịu những vết thƣơng lòng. 
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ĐOÀN   VĂN   KHÂM 

 

Về cuộc đời của tiên sinh, chỉ còn biết rằng ngài từng làm thƣợng thƣ bộ 

Công dƣới triều vua Lý Nhân Tông (1072-1127). 

 

Trong bài thơ dƣới đây của họ Đoàn, ta thấy rõ ảnh hƣởng sâu xa của tƣ 

tƣởng Phật giáo vào lớp sĩ phu dƣới triều Lý : 

挽    廣    智    禪    師 

   Vãn  Quảng  Trí  thiền   sƣ 

 

林 巒 白 首 遁 京 城 

Lâm loan bạch thủ độn kinh thành 

拂 袖 高 山 遠 更 馨。 

Phật tụ cao sơn viễn cánh hinh 

幾 願 淨 巾 趨 丈 席 

Kỷ nguyện tĩnh cân xu tƣợng tịch 

忽 聞 遺 履 掩 禪 扃。 

Hốt văn di lý yểm thiền quynh 

齋 庭 幽 鳥 空 啼 月 

Trai đình u điểu không đề nguyệt 

墓 塔 誰 人 為 作 銘。 

Mộ pháp thùy nhân vị tác minh ? 

道 侶 不 須 傷 永 別 

Đạo lữ bất tu thƣơng vĩnh biệt 

院 前 山 水 是 真 形。 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BB%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9E%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A6%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A2%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A6%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B6%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BD%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B3%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A2%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8A%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%A2
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Viện tiền sơn thủy thị chân hình. 

 

Bản dịch của Ngô Tất Tố : 

Viếng  Quảng  Trí  thiền  sƣ 

 

Lánh  chợ,  vào  rừng,  tóc  bạc  phơ 

Non  cao  rũ  áo  ngát  hƣơng  thừa. 

Chùa  khăn  những  muốn  hầu  bên  chiếu 

Treo  giép  đà  nghe  phép  của  chùa. 

Trăng  dọi  sân  trai  chim  khắc  khoải, 

Tháp  không  bia  chữ,  mộ  thờ  ơ. 

Bạn  thiền  thôi  cũng  đừng  thƣơng  xót ! 

Non  nƣớc  ngoài  am  đó  dáng  xƣa.   

 

Trong bài thơ này, tác giả cảm phục thiền sƣ Quảng Trí đã chối bỏ công 

danh phú quý để đi tu. Thạt vậy, Quảng Trí là em trai của hoàng hậu Chƣơng 

Phụng, và nếu không xuất gia thì có thể có một địa vị rất cao quý ở triều 

đƣờng. 

 

Câu cuối cùng không phải là đề cao phƣơng danh của ngƣời quá cố còn 

sống mãi với núi sông, mà còn trình bầy giáo lý Đạo Phật trong một hình ảnh 

tuyệt diệu : Phật tính của sƣ Quảng Trí không mất đi đâu cả, nó hòa đồng với 

bản thể Chân Nhƣ của vũ trụ, vô cùng, vô tận, vô thủy vô chung. Những Phật 

tử còn thắc mắc về giáo lý Vô ngã, tƣởng rằng sau khi thân sác tiêu diệt thì 

không còn gì nữa, nên đọc bài thơ này để hiểu biết sâu xa hơn về cái bản thể 

Chân Nhƣ vô sinh, vô diệt. 
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LÝ   THƢỜNG   KIỆT 

 

Tƣớng quân (1019-1105) là một danh tƣớng nhà Lý, đã lần lƣợt phá Tống 

năm 1075 và bình Chiêm năm 1104. 

 

Tƣớng quân không phải là một văn sĩ, nhƣng đã để lại một bài thơ bất hủ, 

vì đó là một tài liệu lịch sử quý giá. Năm 1075, thừa lệnh hoàng đế Nhân 

Tông, tƣớng quân Lý Thƣờng Kiệt và Tôn Đản đem quân sang Trung Hoa để 

ngừa trƣớc một cuộc xâm lăng do tể tƣớng Vƣơng An Thạch đƣơng chuẩn bị. 

Trong một cuộc tấn công chớp nhoáng, quân Nam tàn phá Khâm Châu và 

Liêm Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông) và Ung Châu (thuộc tỉnh Quảng Tây), 

rồi rút về nƣớc, đem theo rất nhiều tù binh. 

 

Để trả thù, năm (1076), đại quân Tống tràn sang nƣớc ta, nhƣng bị ngăn 

chặn ở bờ phía Bắc sông Phú Lƣơng. Quân Tống có xe ném đá, có thể bắn qua 

sông những tảng đá lớn vào thủy trại của quân Nam, khiến cho quân lính sợ. 

Để trấn an tinh thần binh sĩ, Lý tƣớng quân tuyên bố rằng đã nằm mơ thấy 

thần nhân đọc cho nghe một bài thơ. Do đó, quân Nam lại hăng hái, nỗ lực 

phá tan mọi cuộc tấn công của địch quân. Cuối cùng quân Tống mỏi mệt mà 

không tiến đƣợc nữa, đành phải thƣơng thuyết giảng hòa để rút quân an ổn về 

Bắc. 

 

Đây là bài thơ của Lý tƣớng quân có sức mạnh 10 vạn tinh binh : 

南    國    山    河 

                                    Nam   quốc    sơn     hà 

 

南 國 山 河 南 帝 居 

Nam  quốc  sơn  hà  Nam  đế  cƣ 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
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截 然 定 分 在 天 書。 

Tiệt  nhiên  định  phận  tại  thiên  thƣ. 

如 何 逆 虜 來 侵 犯 

Nhƣ  hà   nghịch  lỗ  lai  xâm  phạm 

汝 等 行 看 取 敗 虛。 

Nhữ  đẳng  hành  khan  thủ  bại  hƣ. 

 

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi : 

 

Nƣớc  Nam  Việt  có  vua  Nam  Việt 

Trên  sách  trời  chia  biệt  rành  rành 

Cớ  sao  giặc  dám  dòm  hành 

Rồi  đây  bay  sẽ  tan  tành  cho  coi. 

 

Bài thơ này, cố nhiên chúng ta ngày nay biết rằng chẳng do thần thánh nào 

đọc ra cả, và đã phải dùng đến mê tín dị đoan để trấn an tinh thần quân sĩ. 

Nhƣng đứng về phƣơng diện tâm lý, thì nó chứng tỏ một lòng tin sất đá vào 

vận mệnh đất nƣớc, và một thái độ kiêu hùng, không coi đối phƣơng khổng lồ 

phƣơng Bắc vào đâu cả. Thật là khác xa thái độ hốt hoảng kinh hoàng của 

quân dân Bắc hà trƣớc nạn xâm lăng của Tây Sơn vào cuối thế kỷ 18. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8A%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%9B
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LÝ   NHÂN   TÔNG 

 

Trị vì từ năm 1072 đến năm 1127, và là vị anh quân xuất sắc nhất của triều 

Lý. Ngài đã thực hiện đƣợc những thành tích sau đây : 

 

-Để khuyến khích Nho học, ngài đã cho mở kỳ thi đầu tiên năm 1075, và 

lập Quốc tử giám năm 1076. 

 

-Ngài đã dám làm một việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nƣớc ta, là tấn 

công Trung Quốc ngay trên lãnh thổ họ. 

 

-Năm 1089 ngài đã quy định chế độ các quan văn võ. 

 

-Và đến năm 1104 ngài đã thân chinh bình nƣớc Chiêm Thành. 

 

Nhƣng đặc biệt là vị minh quân đó, đầy đủ văn tài võ lƣợc, lại rất tôn sùng 

Đạo Phật. Ngài đã để lại một tờ “Lâm chung di chiếu” chứng tỏ ngài đã thâm 

hiểu cốt lõi Đạo Phật chứ không phải chỉ tin theo một cách mù quáng. 

 

臨   終   遺   詔 

 

朕聞，生勿之動，無有不死。死者，天地之大數，物理當然，而舉世之

人莫不榮生而惡死。厚葬以棄業，重服以損性；朕甚不取焉。予既寡德

，無以安百姓，及至殂落，又使元元衰麻在身，晨昏臨哭，減其飲食，

絕其祭祀，以重予過，天下其謂予何？ 

朕悼早歲而嗣膺大寶，居侯王上，嚴恭夤畏，五十有六年。賴祖宗之靈

，皇天孚佑，四海無虞，邊陲微警，死得列于先君之後，幸矣，何其 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A5%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A7%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A3%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A3%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9A%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9A%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
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興哀！ 

朕自省斂以來，忽攖弗豫，病既彌畱，恐不及警，逝言嗣而。太子陽煥

年已周紀，多有大度，明允篤誠，忠肅恭懿，可依朕之舊典，即皇帝位. 

肆爾童孺，誕受厥命，繼體守業，多大前功。仍仰爾臣庶，一心弼亮。 

次爾伯玉，實丈人器，飾爾戈矛，預備不虞，毋替厥命。朕之暝目，無

遺恨矣。 

喪則三日釋服，宜止哀傷。葬則依漢文儉約為務，無別起墳陵，宜侍先

帝之側。 

嗚呼！桑榆欲逝，寸晷難停；蓋世氣辭，千年永訣！ 

爾宜誠意，祗聽朕言，明告王公，敷陳內外。 

                                     Lâm chung di chiếu 

Trẫm văn, sinh vật chi động, vô hữu bất tử. Tử giả, thiên địa chi đại số, 

vật lý đƣơng nhiên, nhi cử thế chi nhân mạc bất vinh sinh nhi ố tử. Hậu 

táng dĩ khí nghiệp, trọng phục dĩ tổn tính; trẫm thậm bất thủ yên. Dƣ ký 

quả đức, vô dĩ an bách tính, cập chí tồ lạc, hựu sử nguyên nguyên thôi 

ma tại thân, thần hôn lâm khốc, giảm kỳ ẩm thực, tuyệt kỳ tế tự, dĩ trọng 

dƣ quá, thiên hạ kỳ vị dƣ hà? 

Trẫm điệu tảo tuế nhi tự ƣng đại bảo, cƣ hầu vƣơng thƣợng, nghiêm 

cung di uý, ngũ thập hữu lục niên. Lại tổ tông chi linh, hoàng thiên phu 

hựu, tứ hải vô ngu, biên thuỳ vi cảnh, tử đắc liệt vu tiên quân chi hậu, 

hạnh hĩ, hà kỳ hƣng ai! 

Trẫm tự tỉnh liễm dĩ lai, hốt anh phất dự, bệnh ký di lƣu, khủng bất cập 

cảnh, thệ ngôn tự nhi. Thái tử Dƣơng Hoán, niên dĩ chu kỷ, đa hữu đại 

độ, minh doãn đốc thành, trung túc cung ý, khả y trẫm chi cựu điển, tức 

hoàng đế vị. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%97%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%97%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AF%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AF%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B9%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B9%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A3%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A3%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%97%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%97%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%93%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%93%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A7
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Tứ nhĩ đồng nhụ, đản thụ quyết mệnh, kế thể thủ nghiệp, đa đại tiền 

công. Nhƣng ngƣỡng nhĩ thần thứ, nhất tâm bật lƣợng. 

Tƣ nhĩ Bá Ngọc, thực trƣợng nhân khí, sức nhĩ qua mâu, dự bị bất ngu, 

vô thế quyết mệnh. Trẫm chi minh mục, vô di hận hĩ. 

Tang tắc tam nhật thích phục, nghi chỉ ai thƣơng. Táng tắc y Hán văn 

kiệm ƣớc vi vụ, vô biệt khởi phần lăng, nghi thị tiên đế chi trắc. 

Ô hô! tang du dục thệ, thốn quỹ nan đình; cái thế khí từ, thiên niên vĩnh 

quyết! 

 

Nhĩ nghi thành ý, chi thính trẫm ngôn, minh cáo vƣơng công, phu trần 

nội ngoại. 

                           Trích từ Đại Việt sử ký toàn thƣ, Hoàng Việt văn tuyển. 

 

Bài  chiếu  để  lại  lúc  sắp mất. 

 

Trẫm nghe : Các giống sinh vật biết cựa, không có giống nào không chết. 

Chết là số cả của trời đất, lẽ phải nhƣ thế. Thế mà hết thẩy ngƣời đời, ai cũng 

thích sống ghét chết, có ngƣời chôn cất cho hậu đến hỏng cơ nghiệp, có ngƣời 

để chở cho nặng đến hại tính tình, trẫm rất không ƣa. Ta đã ít đức không có 

cái gì làm yên trăm họ, nếu đến khi chết, lại bắt dân chúng mặc đồ sô gai, 

sớm tối gào khóc, giảm sự ăn uống, nghỉ việc cúng tế, để làm nặng thêm cái 

lỗi của ta, thì thiên hạ bảo ta là ngƣời thế nào ? 

 

Trẫm vẫn đau xót từ khi tuổi còn thơ, đã phải nối ngôi báu, còn ở trên các 

bậc hầu vƣơng, nghiêm trang kính sợ, năm mƣơi lẻ sáu năm trời, nhờ sức linh 

thiêng của tổ tông, và sự tin giúp của hoàng thiên, bốn bể không có chuyện gì 

phải lo, biên thùy không có chuyện gì phải ngại, lúc chết đƣợc sắp hàng ở 

đằng sau đức tiên quân là may lắm rồi, can gì mà phải thƣơng xót ? 
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Trẫm từ khi đi coi dân gian gặt hái đến nay, trong mình chợt thấy không 

yên. Bây giờ bệnh đã trầm trệ, sợ rằng không kịp răn bảo. Vậy Thái tử Dƣơng 

Hoán tuổi đã vừa đầy một kỷ, có nhiều độ lƣợng lớn lao, lại có những nết 

sáng suốt, tin cẩn, trung hậu, thành thực, ngay thẳng, nghiêm trang, cung 

kính, mềm mỏng, có thể y theo pháp cũ của trẫm mà lên ngôi vua. Vậy gã trẻ 

thơ kia, con phải kính vâng mệnh trời, nối lấy thể thống, giữ lấy cơ nghiệp, 

làm cho lớn thêm công liệt của tiền nhân, và phải nhờ vào bề tôi, kẻ đân của 

con hết lòng giúp đỡ. 

 

Lại hỡi Bá Ngọc, ngƣơi thực vẫn có khí độ ngƣời lớn ! Vậy hãy sắm sửa 

đồng giáo của ngƣơi để ngừa những sự xẩy ra. Đừng có bỏ nhãng mệnh lệnh 

của trẫm ! 

 

Trẫm nhắm mắt không còn phàn nàn gì nữa. 

 

Việc tang chế sau ba ngày phải bỏ áo tang, và thôi hẳn sự xót thƣơng. 

 

Việc chôn cất, thì cứ theo cách tằn tiện của vua Văn nhà Hán, không cần 

xây riêng lăng mộ, nên để trẫm đƣợc hầu bên tiên đế. 

 

Các ngƣơi nên thành thực cung kính mà nghe lời nói của trẫm, rồi bảo rõ 

cho các tƣớc vƣơng, tƣớc công, và bầy tỏ với những ngƣời trong, ngƣời ngoài 

! 

 

Bài di chiếu này đƣợc viết với một giọng văn rất giản dị, thƣờng dân, 

không có một dấu hiệu uy nghi nào của hoàng gia. Nhƣng chính trong cái giản 

dị đó mà ta thấy bộc lộ rất cao thƣợng của Nhân Tông về vai trò quân vƣơng 

của ngài. Ngài không muốn thần dân, và cả ngay Thái tử, chịu tang quá ba 

ngày. Theo sách Lễ ký, thì con cái ngƣời quá cố (và thần dân, vì vua đƣợc coi 



32 

 

là cha mẹ của dân) phải tuân theo những điều sau đây trong thời gian ba năm 

cƣ tang : 

-phải ngủ riêng phòng nếu đã có vợ. 

-ít nhất trong 49 ngày đầu, mỗi ngày phải cử hành lễ cúng cơm. 

-cấm mặc quần áo lụa là, cấm ăn ngon, cấm sửa sang và trang hoàng nhà 

cửa. 

 

Vua Lý Nhân Tông cũng không muốn tang lễ đƣợc cử hành xa phí, và xây 

dựng lăng tẩm nguy nga, để tiết kiệm công quỹ. Sau này vua Gia Long, sáng 

lập triều Nguyễn, cũng đồng ý đó : lăng Gia Long là lăng sơ sài nhất và cũng 

hùng vĩ nhất, trái hẳn với các lăng Minh Mạng, Tự Đức, càng công phu đẹp đẽ 

bao nhiêu, càng đƣa thế nƣớc đến chỗ kiệt quệ bấy nhiêu. 
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CHƢƠNG   II 

 

Văn   học   đời   Trần 

 

Nếu triều đại Lý là thịnh cho các văn phẩm đƣợm tƣ tƣởng tôn giáo thì 

triều đại nhà Trần là thời thịnh cho các văn phẩm thấm nhuần tinh thần võ sĩ. 

Lý do là tân triều vừa mới thành lập đã phải đƣơng đầu ngay với một nguy cơ 

diệt quốc : nạn xâm lăng của Mông Cổ đã diệt xong nhà Nam Tống cùng 

chinh phục tất cả các xứ Cận Đông và lan tràn sang tới Đông Âu. Trong ba 

chiến cuộc, năm 1257, 1284 và 1287, Nguyên đế đã ồ ạt đƣa sang Đại Việt 50 

vạn hùng binh, nhƣng nhờ tài thao lƣợc của các tƣớng và quyết tâm hy sinh 

của toàn quân, dân, ta đã xua đuổi đƣợc những đạo binh bách chiến bách 

thắng đó. 

 

Cái tinh thần thƣợng võ đó đã đƣợc thể hiện trong văn học đời Trần, hầu 

hết là tác phẩm của các thân vƣơng và gia thần của họ. Thật vậy, xã hội phong 

kiến đời Trần có tính chất binh bị rõ rệt, mỗi thân vƣơng đƣợc cai quản một 

thái ấp do ông đảm nhiệm chống giữ với binh lính do ông tuyển mộ và trả 

lƣơng bằng quỹ riêng của ông. Và khi có nạn ngoại xâm, hoàng đế ra lệnh 

trƣng binh, thì các thân vƣơng đem đạo quân của mình đến chịu sự chỉ huy 

của vị Đại nguyên soái do hoàng đế lựa chọn. Nhƣng tính chất binh bị của nền 

phong kiến đời Trần không tổn hại gì mà trái lại khuyến khích sự phát triển 

văn hóa và nghệ thuật. Trong những năm thái bình, các vị thân vƣơng ƣa tiêu 

khiển với thi văn, âm nhạc và kịch nghệ, và cũng nhƣ các lãnh chúa Tây 

phƣơng thời Trung cổ, vung tiền ra để kéo về tiểu triều đình của mình những 

văn sĩ hào hoa. 

 

Phật giáo còn phồn thịnh dƣới sơ điệp nhà Trần, nhƣng bắt đầu suy vi vào 

đầu thế kỷ 14. Các chùa chiền trở thành những nơi dung dƣỡng những kẻ 
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chẳng tăng, chẳng tục, kiếm ăn về nghề khai thác lòng mê tín dị đoan của dân 

chúng. 

 

Đứng trƣớc tình thế đó, giai cấp nho sĩ đang lên hết sức bài bác, có ngƣời 

quá trớn công kích luôn cả Phật giáo. Đối với giới thƣợng lƣu trí thức, lý 

tƣởng đã chuyển từ thánh tăng sang quân tử. Và chúng ta sẽ thấy sự chuyển 

hƣớng đó đƣợc hoàn thành dƣới triều Lê. 

 

Cuối cùng, một biến cố văn học xẩy ra vào cuối thế kỷ 13 : sự phổ biến chữ 

Nôm. Trƣớc đó, các văn sĩ đều sáng tác bằng chũ Hán; cũng có thể đã sáng tác 

vài bài bằng tiếng Việt, nhƣng vì thiếu chữ để ghi âm nên chỉ đƣợc truyền 

khẩu. Với sự phổ biến chữ Nôm, văn học không những có tính cách Việt hơn, 

mà còn trở nên tự nhiên hơn, ít gò bó hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chờ 

đợi đến thế kỷ 15 mới thấy văn học phẩm bằng chữ Nôm đƣợc phát triển 

mạnh mẽ. 

 

Theo các sách sử ký, thì văn học đời Trần, cả bằng chữ Hán và chữ Nôm, 

rất là phong phú, nhƣng năm 1407 quân Minh xâm lăng, với mục đích đồng 

hóa dân tộc ta, đã tiêu diệt gần hết mọi cái gì nhắc nhở đến lịch sử và văn hóa 

Việt Nam. Thật là một hành động phi nhân, của Tần Thủy Hoàng khi thống 

nhất nƣớc Tầu và bọn cộng sản Bắc Việt năm 1975 đã làm khi xâm chiếm 

miền Nam. 

 

Nhƣ trên kia đã nói, văn học phẩm đời Trần phần nhiều đƣợc sáng tác bởi 

các vƣơng hầu và gia thần của họ, và hƣớng về cuộc kháng chiến anh dũng 

chống ngoại xâm. Tuy nhiên, tính cách thời sự này rồi cũng phải qua đi với 

thời gian, và văn học đời Trần cũng trở lại giống văn học đời Lý về kỹ thuật, 

nhƣng về nội dung thì khác ở chỗ tƣ tƣởng Phật giáo dần dần nhƣờng chỗ cho 

tƣ tƣởng Nho giáo. 
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TRẦN   THÁI   TÔNG 

 

Ngài là vị vua đầu tiên triều Trần, trị vì từ năm 1225 tới năm 1258. Nhƣng 

ngài không phải là ngƣời sáng nghiệp thực sự, vì đã đƣợc vợ là Lý Chiêu 

Hoàng, vị vua cuối cùng nhà Lý, truyền ngôi cho, nhờ về thủ đoạn của thúc 

phụ là Trần Thủ Độ. 

 

Lý Chiêu Hoàng mới lên bẩy khi phụ hoàng lá Lý Huệ Tông truyền ngôi 

cho để tĩnh tu trong một ngôi chùa. Lúc đó Trần Thủ Độ là tể tƣớng, bèn cử 

cháu mình là Trần Cảnh, mới lên tám, để hầu hạ nữ hoàng. Hai thiếu nhi nam 

nữ, bị Thủ Độ rình mò mà không biết, chơi đùa với nhau một cách hồn nhiên 

trong hoàng cung. Có một hôm Chiêu Hoàng đƣơng rửa mặt thì Trần Cảnh 

tới. Vị nữ hoàng trẻ con bèn nghịch té nƣớc vào ngƣời Trần Cảnh. Thủ Độ bắt 

gặp, bèn tuyên bố rằng nữ hoàng đã tỏ ý trao việc nƣớc cho Trần Cảnh. Thế 

là, với sự đồng tình của triều thần, nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng bị gả cho Trần 

Cảnh và truyền ngôi vua cho chồng. 

 

Trong bài văn sau đây, chúng ta đƣợc thấy vua Trần Thái Tông (Trần 

Cảnh) kể lại một giai đoạn bi kịch trong đời ngài (bản dịch của Ngô Tất Tố) : 

 

Bài  tựa  sách Thiền  Tông  chỉ  nam 

 

Trẫm nghe : Đạo Phật không chia phƣơng Nam phƣơng Bắc, đâu cũng lấy 

sự tu hành mà tìm; tính ngƣời tuy có kẻ khôn kẻ ngu, ai cũng nhờ sự giác ngộ 

mới hiểu. Cho nên dẫn dụ bọn hôn mê, chỉ rõ đƣờng sinh tử, tức là đại giác 

của Phật tử, mà đến những việc đặt cân mực cho hậu thế, làm khuôn mẫu cho 

tƣơng lai, thì là trọng trách của tiên thánh. Bởi vậy Lục tổ có nói : “Tiên 

thánh và đại sƣ không khác gì nhau. Coi đó thì biết Đạo giáo của Phật tổ, còn 

phải mƣợn sức của tiên thánh mới truyền bá đƣợc với đời”. Nhƣ vậy trẫm nay 
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sao lại có thể không lấy trách nhiệm của tiên thánh làm trách nhiệm của 

mình, giáo hóa của Phật tổ làm giáo hóa của mình đƣợc ? 

 

Và, trẫm từ thủa ngây thơ, mới có hiểu biết, mỗi khi nghe lời dạy bảo của 

các thiền sƣ, tức thì dập tắt mọi sự nghĩ ngợi, trong mình rất là thanh tĩnh. 

Hồi ấy trẫm đã có ý ham say Nội giáo, xem xét Thiền tông, dốc chí tìm thầy, 

thành tâm mến Đạo. Song le, cái ý khuynh hƣớng dù đã nẩy ra, cái cơ cảm 

xúc vẫn chƣa đạt tới. 

 

Năm mƣời sáu tuổi, Thái hậu chán cõi đời, trẫm những nằm chiếu rơm, gối 

cục đất, khóc ra máu mắt, đau nhƣ cắt lòng. Trong lúc lo phiền khổ não, 

không còn nghĩ đến chuyện gì. Chỉ trong vài năm, Thái tổ hoàng đế lại cũng 

tạ thế. Thƣơng mẹ chƣa khuây, xót cha càng thấm thía, bồi hồi ngao ngán, 

khó nguôi nỗi lòng. Trẫm nghĩ cha mẹ với con, vỗ về nuôi nấng, không thiếu 

cách gì, đời con dẫu có nát xƣơng, tan thịt, chƣa đủ báo đền đƣợc một phần 

muôn. Huống chi, trẫm xét Thái tổ hoàng đế mở cơ dựng nghiệp đã rất khó 

khăn, sửa nƣớc giúp đời, lại càng hệ trọng. Từ khi ngài đem ngôi báu trao 

sang cho ta, một ngƣời đang độ trẻ thơ, ta những sớm khuya lo sợ, không có 

lúc nào ở rỗi. Bụng ta bảo dạ : “Ở trên đã không còn cha mẹ để nƣơng nhờ, 

thì ở dƣới e không đủ khiến cho dân đen thỏa lòng mong mỏi. Làm thế nào ? 

Rồi ta lại nghĩ : Âu là lui về ở núi rừng, rộng tìm Phật giáo, để hiểu rõ về sự 

sống chết và để báo đáp công đức cù lao, nhƣ vậy há chẳng hay ƣ ?” 

 

Thế là chí trên đã quyết. Hiệu Thiên Ứng chính bình năm thứ năm, nhằm 

đêm mồng ba tháng tƣ, năm Bính Thân, trẫm bèn ăn mặc quần áo ngƣời 

thƣờng, đi ra cửa cung và bảo tả hữu rằng : “Ta muốn đi chơi, nghe ngầm 

ngƣời dân, để coi chí dân, ngõ hầu biết sự khổ nhọc của họ”.  Lúc đó, theo 

bên cạnh trẫm chẳng qua độ bẩy, tám ngƣời. Đêm ấy vào khoảng giờ Mùi, 

trẫm tự lấy một con ngựa cất lẻn ra đi. Khi đã sang sông đi về phía Đông, 

trẫm mới bảo thật với bọn tả hữu. Bọn đó ngạc nhiên, ai nấy đều ứa nƣớc 
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mắt, khóc lóc. Giờ Mão hôm sau, đến một bến đò dƣới núi Phả Lại thuộc làng 

Đại Than, sợ có kẻ biết, trẫm phải lấy áo chùm mặt mà qua sông, rồi theo 

đƣờng tắt lên núi. Đến tối, vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi cho đến sáng 

lại đi. Chật vật trèo lội, núi hiểm suối sâu, con ngựa đã nhƣợc không thể lên 

núi đƣợc nữa, trẫm phải bỏ ngựa, vịn vào tảng đá mà đi. Giờ Mùi mới đến 

chân núi Yên Tử. Sáng mai lên thẳng đỉnh núi và vào ra mắt Quốc sƣ Trúc 

Lâm, vị đại sa môn chùa ấy. 

 

Thấy trẫm Quốc sƣ mừng rỡ, rồi ngƣời ung dung bảo với trẫm rằng : “Lão 

tăng ở lâu rừng núi, xƣơng rắn, mặt gầy, ăn rau răm, cắn hạt rẻ, uống nƣớc 

suối, chơi cảnh rừng, đã quen, tấm lòng đã giống nhƣ đám mây nổi, nên mới 

theo gió đến đây. Nay nhà vua bỏ cái oai thế của đấng nhân chủ, nghĩ sự quê 

hèn của xứ đồng rừng, chẳng hay nhà vua định cầu cái gì mà đến chốn này ?” 

 

Trẫm nghe lời đó, đôi hàng nƣớc mắt tự nhiên ứa ra, liền bảo Quốc sƣ: 

“Trẫm còn thơ ấu, vội mất hai thân, trơ vơ đứng trên sĩ dân, không biết 

nƣơng tựa vào đâu, và trẫm lại nghĩ : sự nghiệp của đế vƣơng đời trƣớc, hƣng 

vong suy bại rất là bất thƣờng. Nên trẫm muốn vào núi này chỉ cầu làm Phật, 

không cầu cái gì khác nữa. Quốc sƣ nói : Trong núi vốn không Phật, Phật chỉ 

ở nội trong lòng. Hễ lòng mình yên lặng mà hiểu biết, ấy là Phật đó. Nay nếu 

nhà vua giác ngộ lòng ấy thì sẽ tức khắc thành Phật, không phải đi tìm ở 

ngoài cho phiền. 

 

Bấy giờ chú Trần - em họ của đức tiên quân, ngƣời đã đƣợc đức tiên quân 

gửi gấm con côi, sau khi đức tiên quân bỏ thế gian và quần thần, trẫm cho 

làm chức Thái sƣ, giúp việc chính sự nhà nƣớc - nghe tin trẫm đi, chia ngã sai 

tả hữu đi khắp mọi nơi dò tìm vết đƣờng, và cùng một bọn ngƣời lên đó. Gặp 

trẫm, ông ấy nói rất thống thiết mà rằng : Tôi chịu lời ủy thác của đức Tiên 

quân, vâng nhà vua làm chủ cho nhân dân và quỷ thần, dân họ mong nhờ nhà 

vua, cũng nhƣ con đỏ mến cha mẹ vậy. Huống chi ngày nay, những vị cổ lão 
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trong triều, đều là họ hàng thân mật, những kẻ sĩ thứ trong nƣớc, ai cũng vui 

vẻ phục theo, cho đến đứa trẻ lên bẩy, cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Vả 

lại, Thái tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm chƣa khô, lời nói bên tai 

còn đó, thế mà nhà vua đã lánh vào chốn núi rừng, để tìm cái chí của mình, tự 

tôi xem ra : nhà vua vì sự tự tu mà làm nhƣ vậy thì đƣợc, nhƣng còn nhà 

nƣớc, xã tắc thì sao ? So ra, để lời nói xuông lại cho đời sau sao bằng lấy 

ngay thân mình làm ngƣời đƣa đƣờng cho thiên hạ ? Nhà vua nếu không nghĩ 

lại, bọn tôi sẽ xin cùng ngƣời thiên hạ chết cả trong ngày nay, quyết không trở 

về. 

 

Trẫm thấy Thái sƣ và các bề tôi cố lão đều không có ý bỏ trẫm, bèn đem lời 

nói của Thái sƣ bảo với Quốc sƣ. Quốc sƣ nắm lấy tay trẫm mà rằng : “Hễ 

làm đấng nhân quân, thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình 

và lấy bụng của thiên hạ làm bụng của mình. Bây giờ thiên hạ muốn đón vua 

về cung, nhà vua không về sao đƣợc ? Có điều công việc nghiên cứu Nội điển, 

dám xin nhà vua đừng phút nào quên.” 

 

Bởi vậy trẫm và mọi ngƣời trong nƣớc lại cùng về kinh, gƣợng lên ngôi 

vua. Mƣời mấy năm trời, mỗi khi công việc thƣ rỗi, lại họp các vị kỳ đức để 

hỏi đạo Thiền, và các kinh sách nhà Phật, không cuốn nào mà không xem xét. 

 

Có lần đọc kinh Kim Cƣơng đến câu “không nên ở chỗ nào mà sinh lòng 

mình”, trẫm đƣơng bỏ sách thở dài, chợt thấy tự mình giác ngộ, bèn đem sự 

giác ngộ đó làm ra những bài ca này, và đặt tên là Thiền tông chỉ nam. 

 

Năm đó Quốc sƣ ở núi Yên Tử về Kinh, trẫm cho vào ở trong chùa Thắng 

Nghiêm để mở bản in các kinh và đƣa tập này cho coi. 

 

Quốc sƣ coi rồi, ngậm ngùi mà nói : “Lòng của chƣ Phật, ở cả trong này, 

sao không khắc in để dạy những kẻ hậu học ? 
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Trẫm nghe lời đó và sai thợ viết ra chữ khải, truyền cho đem in. Không 

phải chỉ để chỉ dẫn đƣờng mê cho đời sau mà thôi, ý trẫm còn muốn nối theo 

công nghiệp đấng tiên thánh mà làm cho rộng thêm nữa. 

 

Nhân thế mới tự làm ra bài tựa. 

 

Bài văn trên đây có hai điều đáng chú ý : 

 

Thứ nhất là cách nhà vua kể lại cuộc xuất bôn của ngài ra khỏi thành năm 

1237, hơi khác với sự thực lịch sử. Sử ký chép rằng hoàng hậu Chiêu Thánh 

(tức cựu nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng) vu quy năm lên bẩy tuổi, sau 12 năm vẫn 

chƣa có con. Trái lại, chị là công chúa Thuận Thiên, gả cho Trần Liễu, bào 

huynh của Thái Tông, thì lúc đó đã có mang đƣợc 3 tháng. Với ý muốn giữ 

cho cơ nghiệp nhà Trần có ngƣời nối dõi, tể tƣớng Trần Thủ Độ bèn làm một 

hành vi có lẽ độc nhất vô nhị trong lịch sử Việt Nam và cả thế giới : là bắt 

công chúa Thuận Thiên, vừa là chị dâu vừa là chị vợ của Thái Tông, mà gả 

cho Thái Tông, và bắt nhà vua phải phế truất hoàng hậu để gả cho một công 

thần là Lê Phụ Trần. 

 

Bị ông chú cƣỡng bách làm một việc nghịch luân, vua Thái Tông bèn trốn 

ra khỏi kinh thành và chạy lên một ngôi chùa tọa trên núi Yên Tử thuộc tỉnh 

Quảng Yên. Trần Thủ Độ bèn kéo tất cả triều đình lên núi Yên Tử, và xin nhà 

vua trở về cung điện. Vua trả lời : “Trẫm còn nhỏ tuổi, không kham đƣợc việc 

nƣớc. Các ngƣơi hãy trọn một hiền sĩ khác lên làm vua để giữ vững xã tắc”. 

Và mặc dầu Trần Thủ Độ kêu nài nhiều lần, nhà vua vẫn cƣơng quyết từ chối. 

Sau cùng Thủ Độ quay về các quan mà truyền lệnh : “Vua ở đâu thì triều đình 

ở đấy. Các ngƣơi hãy gọi thợ đến phá chùa này và xây dựng một cung điện 

mới”. Nhà sƣ trụ trì phải van nài nhà vua về kinh thành để tránh cho ngôi chùa 

khỏi bị phá đổ. Bất đắc dĩ vua phải tuân theo. 
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Nhƣ vậy xuất bôn đã đƣợc Thái Tông kể lại không đúng hẳn sự thực. 

Nhƣng chúng ta nên nhớ rằng bài văn này đã đƣợc viết ra hơn 10 năm sau 

biến cố, và trong thời gian đó đã củng cố triều Trần bằng cách dẹp tan mọi nổi 

loạn và ngoại xâm. Vua Thái Tông tuy ấm ức ông chú tàn bạo kia cũng phải 

công nhận rằng ông đã phục vụ tổ quốc đắc lực, nên không nỡ nói rõ tội 

nghịch luân của ông. 

 

Kể ra bài văn đó cũng chỉ sai sự thực lịch sử một nửa thôi. Đúng là nhà vua 

đã tự ý xuất bôn để tìm an ủi trong Đạo Phật. Ngài chỉ sửa đổi sự thực khi che 

dấu nguyên nhân của việc xuất bôn mà viện ra sự qua đời của cha mẹ, tịnh 

cảnh cô độc của ngài, và kém tài để chấp chƣởng việc nƣớc. 

 

Còn một điều sai nữa, không quan trọng lắm, nhƣng cũng cần phải đính 

chính. Theo bài này, độc giả có thể nghĩ rằng thân phụ vua Thái Tông đã trị vì 

và đã truyền ngôi cho con. Thực ra, Trần Thừa, thân phụ Thái Tông chẳng bao 

giờ lên ngôi cả, chỉ đƣợc tôn làm Thái Thƣợng Hoàng khi con ông lên nối 

ngôi nhà Lý. Chúng ta có thể thông cảm hiếu đức của nhà vua, muốn đề cao 

thân phụ, thực sự chẳng giữ vai chính trị nào cả. 

 

Điểm đáng chú ý thứ hai trong bài văn này, nguyên là bài tựa sách Thiền 

tông chỉ nam, nghĩa là một sách Phật Học, nhƣng đã trình bầy một tƣ tƣởng 

phóng khoáng, không cố chấp, chấp nhận sự truyền bá đồng đều của Phật giáo 

và của Nho học. Nhà vua sau khi hiểu rõ câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm 

“ trong kinh Kim Cƣơng, bèn phát tâm giác tha những điều mình đã tự giác. 

Trong câu mở đầu và trong câu kết, nhà vua đã hai lần xác nhận rằng muốn 

noi theo sự nghiệp của các thánh nhân đời trƣớc, nghĩa là của các vị minh 

quân lƣơng thần. Phải chăng ngay từ khi sáng lập triều Trần, ta đã nhận thấy 

Phật giáo không còn giữ vai trò ƣu tiên nhƣ trong đời nhà Lý ? 
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TRẦN   THÁNH   TÔNG 

 

Vị vua thứ nhì triều Trần, trị vì từ năm 1258 tới năm 1278. Sử chép rằng 

ngài rất nhân ái trung hậu, thƣờng cùng với các anh em ăn cùng mâm, ngủ 

cùng giƣờng. 

 

Trong đời ngài không có nạn binh đao nhƣ Thái Tông và Nhân Tông, có lẽ 

vì thế mà ngài có tƣ tƣởng lãng mạn hơn cha và con. Ngài có sáng tác đƣợc 

nhiều thi tập, nhƣng chỉ còn sót lại một số ít bài. Xin trích dƣới đây hai bài 

tiêu biểu cho văn tài của ngài  : 

宮   園   春   日   憶   舊 

                               Cung viên xuân nhật  ức   cựu 
 

宮 門 半 掩 徑 生 苔 

Cung môn bán yểm kính sinh đài 

白 晝 沈 沈 少 往 來。 

Bạch trú trầm trầm thiểu vãng lai 

萬 紫 千 紅 空 爛 熳 

Vạn tử thiên hồng không lạn mạn 

春 花 如 許 為 誰 開。 

Xuân hoa nhƣ hử vị thuỳ khai? 

 

Bán dịch của Ngô Tất Tố : 

 

        Vƣờn  cung  ngày  Xuân  nhớ  ngƣời  cũ 

 

Cửa  ngõ  lờ  mờ  dấu  bụi  rêu, 

Chìm  chìm  ngày  bạc  vẻ  đìu  hƣu. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%86%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%86%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%8B
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Đầy  vƣờn  rực  rỡ  hồng  chen  tím, 

Hoa  khóc  vì  ai  vẫn  nở  nhiều ? 

 

Tuy rằng bài thơ trên không nói rõ, nhƣng ta có thể đoán rằng khi sáng tác 

nó nhà vua đã nghĩ đến một bà ái phi đã thất lộc. Để giữ lại nguyên vẹn kỷ 

niệm bà phi đó, nhà vua đã niêm phong cung điện của bà, vì thế mà “cửa ngõ 

lờ mờ dấu bụi rêu”. Nhƣng ngoài vƣờn những khóm danh hoa đã từng đƣợc 

quân vƣơng và ái phi ngắm nghía khi tình tự, đã từng chứng kiến những cuộc 

cầm kỳ thi họa giữa đôi tài tử giai nhân đó, vẫn tiếp tục thi đua nở. Vì ai ? Nhà 

vua ngậm ngùi than thở. 

 

Nhƣng có lẽ giả thuyết đó sai, và bài thơ có thể là một ngụ ngôn để diễn tả 

một giáo lý Đạo Phật : sự vô sinh, vô diệt của bản thể Chân Nhƣ, mặc dầu vạn 

sự, vạn vật trên thế giới đều có sinh, có diệt. Trần Thánh Tông, cũng nhƣ vua 

cha Thái Tông và vua con Nhân Tông, đều là những Phật tử hiểu thấu tinh túy 

Đạo Phật. Hoặc có ngƣời cho rằng sao bài thơ này giống mấy câu thơ sau đây 

của thi sĩ A. de Vigny trong bài La maison du berger : 

 

Elle  me  dit  : “Je  suis  l‟impassible  théâtre 

Que  ne  peut  remuer  le  pied  de  ses  acteurs  .  .  . 

Mon  hiver  prend  vos   morts  comme  son  hécatombe, 

Mon  printemps  ne sent  pas  vos  adorations .  .  . 

 

Nhận xét đúng là giống nhau, cả hai thi sĩ Đông Tây đều thấy rằng hoa vẫn 

nở trên nấm mồ. Nhƣng từ cái nhận xét đó đƣa tới hai kết luận hoàn toàn trái 

ngƣợc  nhau. Thi sĩ Tây phƣơng phán ứng dữ dội : 

 

Vivez,  froid  nature,  et  revivez  sans  cesse 

Sous  nos  pieds, sur  nos  fronts,  puisque  c‟est  votre  loi; 

Vivez  et  dédaignez,  si  vous  êtes déesse 
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L‟homme,  humble  passager,  qui  dut  vous être un  roi; 

Plus  que  tout  votre règne  et que  ses splendeurs  vaines, 

J‟aime  la  majesté  des  souffrances  humaines; 

Vous  ne  recevrez  pas  un  cri  d‟amour  de  moi. 

 

Còn thi sĩ Đông phƣơng thì không hề tức giận trƣớc cảnh hoa nở trên mộ, 

không nghĩ rằng Thiên Nhiên vô tình, khinh bỉ nỗi thống khổ của mình. Tại 

sao ? Vì Phật tử hiểu rằng mình là một với vũ trụ, cái hoa nở kia không xa lạ 

gì, nó chính là mình, nó còn là ngƣời thân yêu quá cố, dƣới một hình thức 

khác, một “tƣớng” khác của bản thể Chân Nhƣ bất sinh bất diệt. 

 

Và đây là bài thơ thứ hai chúng tôi xin trích : 

題    玄    天    洞 

  Đề  Huyền  Thiên động 
 

雲 掩 玄 天 洞 

Vân yểm Huyền Thiên động 

煙 開 玉 帝 家。 

Yên khai Ngọc Ðế gia. 

部 虛 聲 寂 寞 

Bộ hƣ thanh tịch tịch 

鳥 散 落 山 花。 

Ðiểu tán lạc sơn hoa. 

 

Bản dịch của Ngô Tất Tố : 

 

                        Đề   động  Huyền  Thiên 

 
Động  biết  ngàn  mây  phủ 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B3%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
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Nhà  trời  bóng  khói  tuôn. 

Bầu  không  tiếng  im  lặng, 

Đầu  ngựa  rụng  hoa  non. 

 

Huyền Thiên động mà dịch là “động biết” thì hơi ép. Đây là một danh từ 

riêng, có lẽ không nên dịch mà cứ để nguyên là Huyền động thì hơn. Và 

“Bạch đế”, theo Lễ ký sớ thì phƣơng Tây gọi là vua trắng. Vậy xin mạo muội 

đề nghị sửa lại hai câu đầu nhƣ sau thì rõ nghĩa hơn : 

 

Huyền  động  ngàn  mây  phủ 

Tây  phƣơng  bóng  khói  tuôn. 

 

Hai câu dƣới diễn tả bằng một hình ảnh thi vị tâm trạng ngƣời tu Đạo. Tác 

giả cƣỡi ngựa đi trong sự im lặng kỳ diệu, mặc dầu vó ngựa nện xuống đƣờng 

có tiếng vang, và hoa trên núi rụng lào xào trên đầu ngựa. Cũng vậy, ngƣời 

đang nhập thiền nhƣ đi vào một thế giới kỳ bí, mắt không còn nhìn thấy gì, tai 

không nghe thấy gì, mũi không ngửi thấy gì nữa. Có “Định” trƣớc thì sau 

“Tuệ” mới tới đƣợc. 
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TRẦN   NHÂN   TÔNG 

 
Trị vì từ năm 1277 đến năm 1293. Triều đại ngài bị đánh dấu bằng hai cuộc 

xâm lăng của Mông Cổ, suýt nữa thì xã tắc tan tành. 

 

Năm 1293, sau khi nạn đao binh đã chấm dứt hoàn toàn, ngài bèn nhƣờng 

ngôi cho thái tử Thuyên (vua Anh Tông), để nƣơng tựa cửa Phật ở trên núi 

Yên Tử, lấy đạo hiệu là Trúc Lâm đầu đà, và sáng tạo một phái Thiền Việt 

Nam là phái Trúc Lâm. Ngài đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm văn chƣơng 

và giảng luận về giáo lý Đạo Phật. Xin trích dƣới đây vài đoạn đủ chứng tỏ 

văn tài siêu việt của ngài. 

 

Năm 1284, trƣớc sức tấn công ồ ạt của quân Mông Cổ, ngài phải rút lui về 

Thanh Hóa. Và trên thuyền tỵ nạn, ngài đã viết hai câu thơ sau đây tỏ rõ chí 

quật cƣờng bất khuất và lòng tin săt đá vào chiến thắng tối hậu :  

 

會 稽 舊 事 君 須 記 

Cối kê cựu  sự quân tu ký 

驩 演 猶 存 十 萬 兵。 

Hoan Ái do tồn thập vạn binh. 

 

nghĩa là : 

Chuyện  cũ  Cối  Kê  ngƣơi  hãy  nhớ 

Hoan  Ái  hãy  còn  mƣời  vạn  binh. 

 

Chuyện cũ Cối Kê nhƣ sau : vua Việt Câu Tiễn thua trận Cối  Kê, phải 

nhẫn nhục đầu hàng vua Ngô. Ông nằm gai nếm mật trong mƣời năm, đến khi 

nƣớc Việt hùng cƣờng thì quật khởi diệt tan nƣớc Ngô, giết vua Ngô Phù Sai 

để trả thù. Hoan châu, Ái châu là tên cũ của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8C%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B5
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Đến năm 1288, sau khi quân Mông Cổ đã bị xua đuổi ra hết bờ cõi, vua 

Nhân Tông tới Long Hƣng, nơi an táng tổ tiên, để làm lễ kính cáo công cuộc 

chiến thắng. Nhìn thấy chân ngựa đá thờ có dính bùn, ngài liền tƣởng tƣợng 

rằng anh linh tổ tông đã cƣỡi ngựa đá ra mặt trận để chiến đấu bên cạnh con 

cháu. Và ngài làm hai câu thơ sau đây : 

 

社 稷 兩 回 勞 石 馬 

Xã tắc lƣỡng hồi lao thạch mã 

山 河 千 古 奠 金 甌。 

Sơn hà thiên cổ điện kim âu. 

nghĩa là : 

Xã  tắc  hai  lần  bon  ngựa  đá 

Non  sông  nghìn  thủa  vững  âu  vàng. 

 

Hai câu thơ trên đây chỉ mới cho ta thấy hùng tâm tráng chí của vua Nhân 

Tông. Bài thơ sau đây hé mở khía cạnh tình cảm của nhà vua trƣớc những 

phong cảnh thôn quê đạm bạc và tịch mịch : 

 

天     長     晚     望 

                               Thiên   Trƣờng  vãn   vọng 

 

村 後 村 前 淡 似 煙 

Thôn hậu thôn tiền đạm tự yêu 

半 無 半 有 夕 陽 邊。 

Bán vô bán hữu tịch dƣơng biên 

牧 童 笛 裡 歸 牛 盡 

Mục đồng địch lý ngƣu quy tận 

白 鷺 雙 雙 飛 下 田。 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A4%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A6%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A3%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B7%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A3%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B0
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Bạch lộ song song phi hạ điền. 

 

Bản dịch của Ngô Tất Tố : 

 

Phủ  Thiên  Trƣờng buổi  chiều  đứng  trông 

 
Trƣớc  xóm,  sau  thôn  tựa  khói  lồng, 

Bóng  chiều  man  mác, có  dƣờng  không. 

Theo  hồi  kèm  mục,  trâu về  hết, 

Cò  bạch  thi  nhau  liệng  xuống  đồng. 

 

Bài thơ này nói rõ ý nhà vua chán cảnh phồn hoa, ƣớc ao đƣợc ẩn mình vào 

nơi u tĩnh. Cả hình ảnh con cò liệng cánh xuống đồng cũng có thể nghĩ là 

tƣợng trƣng cho con ngƣời, sau một đời hăng hái hoạt động, mỏi mệt dừng lại 

để tìm an nghỉ trên lòng đất mẹ. 
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TRẦN   QUỐC   TUẤN 

 
Ngài là con An Sinh vƣơng Liễu, và đƣợc phong tƣớc Hƣng Đạo Vƣơng. 

Sinh Năm nào chƣa rõ, mất năm 1300. 

 

Năm 1283, có tin quân Mông Cổ giả tiếng mƣợn đƣờng nƣớc ta vào đánh 

Chiêm Thành, vua Nhân Tông ngự thuyền ra sông Bình Than, chỗ sông 

Đuống nối với sông Thái Bình, để hội các vƣơng hầu bàn kế chiến hòa. Trong 

hội nghị đó, Vƣơng là ngƣời hăng hái nhất bênh vực chính sách quyết chiến. 

Nhân Tông bèn phong Vƣơng làm Tiết Chế thống lĩnh quân sĩ toàn quốc. 

 

Sự chọn lựa đó rất sáng suốt vì : 

 

1/ Vƣơng là ngƣời quả cảm, không hề sờn lòng trƣớc sự tấn công nhƣ vũ 

bão của quân địch đông tới 50 vạn. Có lúc vua Nhân Tông đã lo sợ, bảo 

Vƣơng rằng : “Thế lực giặc to nhƣ vậy, mà chống cự với nó thì dân sự tàn hại, 

hay là trẫm hãy chịu hàng đi để cứu muôn dân?”. Vƣơng trả lời : “Bệ hạ nói 

câu ấy thì thật là lời nhân đức, nhƣng mà tôn miếu xã tắc thì sao ? Nếu Bệ hạ 

muốn hàng, xin trƣớc hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng”. Trƣớc ý chí 

mạnh mẽ đó, vua mới đƣợc yên lòng. 

 

2/ Vƣơng lại là một ngƣời am hiểu binh pháp, sau khi chịu mệnh vua bèn 

soạn ra bộ Binh Thƣ Yếu Lƣợc để dạy các tƣớng sĩ cách hành quân. Tiếc rằng 

tác phẩm đó bị quân Minh năm 1407 cƣớp mất đem về Tầu, rồi mai một đi. 

Nhƣng theo cách Vƣơng chống đối với giặc, thì ta cũng có thể biết ít nhiều về 

binh pháp của Vƣơng. Khi quân giặc mới sang, khí thế đang hăng, thì Vƣơng 

chịu nhẫn nhục lui quân để bảo toàn chủ lực, và áp dụng chiến lƣợc tiêu thổ 

kháng chiến và chặn đƣờng tiếp tế của địch. Đến khi nhận thấy quân địch đã 

hơi nao núng vì thiếu ăn, Vƣơng liền hạ lệnh tấn công nhƣ sấm sét, và đặt mai 

phục trên khắp các con đƣờng rút lui của địch. Thành ra, khi chuyển bại thành 

thắng, không đầy ba tháng là tiêu diệt gần hết đạo binh 50 vạn của quân xâm 

lăng. 
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3/ Vƣơng đối với quân sĩ vừa có ân vừa có uy, nên không một ai dám lùi 

khi Vƣơng ra lệnh tiến. Bài Hịch sau đây chứng tỏ điều đó, chúng tôi xin trích 

một đoạn : 

 

.  .  . Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau nhƣ cắt, nƣớc 

mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chƣa sả thịt lột da quân giặc, dẫu thân này 

phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa, thì cũng đành lòng. 

 

Các ngƣơi ở cùng ta coi giữ binh quyền, cũng đã lâu ngày, không có áo thì 

ta cho áo, không có ăn thì ta cho ăn, quan còn nhỏ thì ta thăng thƣởng, lƣơng 

có ít thì ta tăng cấp, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc hoạn 

nạn thì cùng nhau sống chết, lúc nhàn hạ cùng nhau vui cƣời . . .  

 

Nay các ngƣơi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà 

không biết thẹn, thân làm tƣớng phải hầu giặc mà không biết tức, tai nghe 

nhạc để hiến ngụy sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, 

hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú về vƣờn ruộng, hoặc 

quyến luyến vì vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nƣớc, hoặc ham về 

săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rƣợu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có 

giặc đến, thì cựa gà trống sao cho đâm thủng đƣợc áo giáp, mẹo cờ bạc sao 

cho dùng nổi đƣợc quân mƣu; dẫu rằng ruộng lắm vƣờn nhiều, thân ấy nghìn 

vàng khôn chuộc. Vả lại vợ bìu con díu, nƣớc này trăm sự nghĩ sao; tiền của 

đâu mà mua cho đƣợc đầu giặc, chó săn ấy thì địch sao nổi quân thù; chén 

rƣợu ngon không làm đƣợc cho giặc say chết, tiếng hát hay không làm đƣợc 

cho giặc điếc tai. Khi bấy giờ chẳng những là thái ấp của ta không còn, mà 

bổng lộc của các ngƣơi cũng hết; chẳng những là gia quyến của ta bị đuổi, 

mà vợ con của các ngƣơi cũng nguy; chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà 

trăm năm về sau tiếng xấu hãy còn mãi mãi, mà gia thanh của các ngƣơi cũng 

chẳng khỏi mang tiếng nhục. Đến lúc bấy giờ, các ngƣơi dẫu muốn vui vẻ, 

phỏng có đƣợc hay không ? 

 

 .  .  .  Nay ta bảo thật các ngƣơi : nên dạy bảo quân sĩ, luyện tập cung tên, 

thì mới có thể dẹp tan đƣợc quân giặc, mà lập nên đƣợc công danh. Chẳng 

những là thái ấp của ta đƣợc vững bền, mà các ngƣơi cũng đều đƣợc hƣởng 

bổng lộc; chẳng những là gia quyến của ta đƣợc yên ổn, mà các ngƣơi cũng 
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đều đƣợc vui với vợ con; chẳng những là tiên nhân ta đƣợc vẻ vang, mà các 

ngƣơi cũng đƣợc phụng thờ tổ phụ, trăm năm vinh hiển; chẳng những là một 

mình ta đƣợc sung sƣớng, mà các ngƣơi cũng đƣợc lƣu truyền sử sách, nghìn 

đời thơm tho. Đến bấy giờ các ngƣơi dầu không vui vẻ, cũng tự khắc đƣợc vui 

vẻ . . . 

 

Bài hịch này có hai điểm đáng chú ý : 

 

1/ Giọng văn rất hung bạo, khác hẳn với lối hành văn dịu dàng của nhà nho. 

Vƣơng nói đến việc “sả thịt lột da quân giặc”. Đó là ngôn ngữ của một chủ 

tƣớng quyết chiến để thắng. Sau này, lúc mở đầu cuộc đô hộ Pháp, chúng ta sẽ 

đƣợc thƣởng thức nhiều bài hịch hoặc của các vua Nguyễn, hoặc của các bậc 

trung thần kêu gọi cần vƣơng, tuy cũng hùng dũng nhƣng thấp thoáng một 

mặc cảm tự ti, hình nhƣ các ngài không tin ở sự thành công của mình, chỉ 

chiến đấu vì đại nghĩa, không mong thành công mà chỉ mong thành nhân. Trái 

lại, Hƣng Đạo Vƣơng có tâm lý kẻ chiến thắng ngay trong lúc bại, chắc chắn 

rằng sẽ thu đƣợc chiên thắng tối hậu. Ở khắp văn chƣơng kim cổ, chúng tôi 

không thấy có bài nào dữ dội bằng bài hịch này của Đức Thánh Trần. Ngay cả 

bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi tuy cũng hùng tráng lâm li nhƣng vẫn 

chƣa nói rõ đƣợc cái quyết tâm tất thắng bằng bài này. Có lẽ chỉ có câu bất hủ 

của Dalton thét lên khi đại biểu quốc hội Pháp đang run rẩy trƣớc sự xâm lăng 

của liên quân Áo-Phổ năm 1792 là có thể so sánh đƣợc với bài hịch của Hƣng 

Đạo Vƣơng. Khi nghe tin cấp báo của biên thùy, Dalton ra lệnh đánh chuông 

báo động trong khắp các làng, rồi hét lên ở quốc hội : “Le tocsin qui sonne va 

se propager dans toute la France. Ce n‟est point un signal d‟alarme, c‟est la 

charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, il nous faut de l‟audace, 

encore de l‟audace, et toujours de l‟audace, et la France est sauvée !” 

 

2/ Để khích lệ binh sĩ, Vƣơng đã khéo làm rung động mọi tình cảm của họ, 

nhƣ nhạc sĩ có tài biết rung động mọi dây văn, dây võ : 

 

-Vƣơng đề cao danh dự của bọn đệ tử quý tộc 

 

-Vƣơng nhắc lại những bổng lộc đã ban cho họ, nhắc nhở họ phải đền đáp. 
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-Và cuối cùng, đây là điểm đặc biệt nhất của bài hịch có mục đích lấy lòng 

binh sĩ, Vƣơng không ngần ngại xỉ nhục họ hèn nhát, ích kỷ. Chắc chắn, khi 

đọc những lời xỉ nhục đó, quân sĩ phải lồng lộn lên, không phải để chống lại 

Vƣơng, mà là để rửa nhục đó bằng máu quân thù. 

 

Và chỉ đọc bài hịch bất hủ trên, chúng ta cũng đủ hiểu tại sao dƣới triều 

Trần, nƣớc Việt Nam nhỏ bé đã có thể đánh bại quân Mông Cổ bách chiến 

bách thắng. 
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TRẦN   QUANG   KHẢI 

(1248-1294) 

 

Ngài là con vua Thái Tông, và đƣợc phong tƣớc Chiêu Minh đại vƣơng. Là 

một ngƣời có văn tài, lại hiểu biết tiếng Tầu, nên mỗi khi có sứ Tầu sang, ngài 

đƣợc cử ra khoản tiếp. Ngài cũng là một võ tƣớng có tài. Năm 1285, đem thủy 

quân đi đƣờng biển từ Thanh Hóa lên tới bến Chƣơng Dƣơng, huyện Thƣợng 

Phúc, đại phá thủy quân Nguyên ở đó. Quân giặc bỏ chạy, quân ta cũng lên bộ 

đuổi đánh tới Thăng Long lúc đó đang bị Thoát Hoan chiếm giữ. Thoát Hoan 

đem quân ra cự địch, bị phục binh ta đánh úp, phải bỏ Thăng Long mà chạy 

sang bờ phía Bắc sông Hồng. 

 

Thƣợng tƣớng Trần Quang Khải bèn đem quân vào thành mở tiệc khao 

quân. Đến khi uống rƣợu vui vẻ, ngài ngâm bài thơ : 

 

奪 槊 章 陽 渡 

Đoạt sáo Chƣơng Dƣơng độ 

擒 胡 鹹 子 關 

Cầm hồ Hàm tử quan 

太 平     須    致 力。 

Thái bình tu trí lực 

萬 古 此 江 山。 

Vạn cổ thử giang san. 

 

Bản dịch của Ngô Tất Tố : 

 

Bến  Chƣơng  Dƣơng  cƣớp  giáo  giặc 

Ải  Hàm  bắt  quân  Hồ 

Thời  bình  nên gắng  sức 

Non  nƣớc  vẫn  muôn  thu. 
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Bài thơ này vừa hào hừng, vừa tỏ ra biết lo xa, không chịu ngủ yên trên 

chiến thắng nhất thời mà nghĩ đến cuộc thái bình muôn thủa. Nhƣng dù sao thì 

bài thơ đó cũng chỉ là một tiếng cƣời đắc ý của võ tƣớng sau một cuộc chiến 

thắng. Bài thơ sau đây hé mở cho ta thấy rõ hơn tâm lý của bậc văn thần : 

 

劉    家    渡 

                                           Lƣu    Gia     độ 

 
 

劉 家 渡 口 樹 參 天 

Lƣu Gia độ khẩu thụ tham thiên 

扈 從 東 行 昔 泊 船。 

Hỗ tụng đông hành tích bạc thuyền. 

舊 塔 江 亭 秋 水 上 

Cựu tháp giang đình thu thuỷ thƣợng 

荒 祠 古 塚 石 麟 前。 

Hoang tử cổ trũng thạch lân tiền. 

太 平 圖 誌 幾 千 里 

Thái bình đồ chí kỷ thiên lý 

李 代 山 河 二 百 年。 

Lý đại sơn hà nhị bách niên. 

詩 客 重 來 頭 髮 白 

Thi khách trùng lai đầu phát bạch 

梅 花 如 雪 照 晴 川。 

Mai hoa nhƣ tuyết chiếu tình xuyên. 

 

Bán dịch của Ngô Tất Tố : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BA%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A2%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%9D
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Bến  đò  Lƣu  Gia 

 
Đò  Lƣu  cây  cối  ngất  lƣng  trời 

Thủa  nọ  xuôi  Đông  đã  ghé  chơi 

Tháp  cũ  đình  sông  làn  nƣớc  chẩy, 

Đền  hoang  mộ  cổ  sấu  xành  ngồi. 

Dƣ  đồ  phủ  ấy  bao  nghìn  dậm ? 

Non  nƣớc  triều  xƣa  trải  mấy  đời ? 

Qua  viếng, làng  thơ  đầu  đã  bạc, 

Hoa  mai  nhƣ  tuyết  chiếu  lòng  vời. 

 

Bến đò Lƣu gia (thuộc tỉnh Hƣng Yên ngày nay, nhƣng thời nhà Trần thuộc 

tỉnh Thái Bình), là một nơi có chút quan hệ lịch sử. Cuối đời nhà Lý, Quách 

Bốc làm loạn, đốt kinh thành, vua Cao Tông chạy lên Qui Hóa, trong khi Thái 

tử Sam thì lƣu lạc tới làng Lƣu-gia, ngụ tại nhà Trần Lý, lấy con gái hắn. Họ 

Trần giúp Thái tử dẹp yên loạn, rƣớc Cao Tông về kinh đô, nhƣng chẳng bao 

lâu sau Cao Tông băng hà, Thái tử Sam lên ngôi là Lý Huệ Tông, khởi đầu 

cho biến cố đổi ngôi từ họ Lý sang họ Trần. Sau đó, muốn tuyệt mọi hy vọng 

phục quốc của họ Lý, những ngƣời họ này phải đổi sang họ Nguyễn, do đó 

trong câu thơ thứ sáu mới nói đến Nguyễn đại. 

 

Thêm nữa, khi phò giá sang Đông để tránh sức mạnh của quân giặc, thƣợng 

tƣớng đã từng qua bến đò ấy. Đó là kỷ niệm thời trai trẻ, nay qua thăm lại nơi 

kỷ niệm đó, đại vƣơng không khỏi ngậm ngùi thấy đầu mình đã bạc. Niềm 

cảm xúc này chẳng có gì là đặc sắc, nó chung cho mọi ngƣời khi đến tuổi gìa 

gặp lại một kỷ niệm thời trai trẻ, nhƣ cụ Dƣơng Khuê đã than thở trong bài hát 

ả đào Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Nhƣng bài thơ của đại vƣơng Chiêu Minh có 

đặc sắc ở ngụ ý luyến tiếc thời trẻ trung tung hoành đoạt giáo trên chiến 

trƣờng, không khác chi Gia Cát Võ hầu lúc xem sao ở gò Ngũ Trƣợng, than 

thở rằng từ đây không còn đƣợc ra trận nữa. Cho hay những bậc anh hùng đến 

lúc sức tàn lực kiệt vẫn giữ nguyên vẹn hùng tâm tráng chí. Đáng phục biết 

bao ! 
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PHẠM   NGŨ   LÃO 

 
Ngƣời làng Phù Ủng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hải Dƣơng. 

 

Ông có sức khỏe phi thƣờng, và cũng xem rộng các sách Nho cùng binh 

pháp. Ngay từ thủa nhỏ đã muốn lập công danh với đời. Trong làng có ngƣời 

đỗ tiến sĩ, cả làng đến mừng. Riêng Phạm không chịu đi, bà mẹ bèn hỏi tại 

sao, thì ông trả lời : 

- Thƣa mẹ, con xấu hổ chƣa làm đƣợc việc gì để mẹ đƣợc vẻ vang, đâu còn 

dám vác mặt đi mừng ngƣời khác ? 

 

Thế rồi ông làm bài thơ sau đây để tả chí mình : 

 

述    懷 

                                             Thuật  hoài 

 

橫 槊 江 山 恰 幾 秋 

Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu 

三 軍 貔 虎 氣 吞 牛。 

Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngƣu. 

男 兒 未 了 功 名 債 

Nam nhi vị liễu công danh trái 

羞 聽 人 間 說 武 侯。 

Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu. 

 

Bán dịch của Trần Trọng Kim : 

 

Ngọn  dáo  non  sông  trải  mấy  thâu, 

Ba  quân  hùng  hổ  át  sao  Ngâu 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A9%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A7%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%AF
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Công  danh  nếu  để  còn  vƣơng  nợ 

Luống  thẹn  tai  nghe  chuyện  Vũ  Hầu. 

 

Vũ Hầu là tƣớc của Gia Cát Khổng Minh, chiến lƣợc gia giỏi nhất của thời 

Tam quốc. 

 

Nhƣng e rằng cứ ở làng mãi thì tài năng đến đâu cũng không đƣợc đời biết 

đến, ông bèn nghĩ ra một kế nhỏ. Nhà ông ở ngay cạnh đƣờng đi từ Thăng 

Long đến Vạn Kiếp, nơi đặt bản doanh của thống soái Hƣng Đạo Vƣơng. 

Thỉnh thoảng Vƣơng vẫn qua đƣờng đó để về kinh bàn quân quốc trọng sự với 

hoàng đế. Một hôm Phạm ngồi ở giữa đƣờng, đan giỏ tre. Quân tiền hô của 

Vƣơng thấy thế, quát tháo tránh đƣờng. Nhƣng Phạm vẩn tảng lờ nhƣ không 

nghe thấy, cứ ngồi im. Tức mình, một tên quân bèn cầm giáo đâm vào đùi 

Phạm, khiến cho chẩy máu, nhƣng Phạm vẫn bất động. Quân lính đang xôn 

xao, thì vừa may Vƣơng tới, hỏi : 

-Chi vậy ? 

-Tâu đại vƣơng, tên này ngồi ngáng giữa đƣờng, tiểu tốt bảo hắn xê ra mà 

hắn không chịu. 

-Mặc dầu ngƣơi đã đâm hắn bị thƣơng, phải chăng ? Chàng thanh niên kia, 

sao không tránh đƣờng cho ta đi ? 

 

Lúc đó Phạm làm nhƣ sực tỉnh, và vội quỳ xuống làm lễ : 

-Tâu đại vƣơng miễn thứ cho tiểu dân đƣơng dở nghĩ một việc. 

 

Vƣơng lấy làm kỳ, sai bộ hạ lấy vải băng bó vết thƣơng, rồi hỏi chàng 

thanh niên về tên tuổi, làng quán và học hành. Phạm trả lời đĩnh đạc, đâu ra 

đấy rất văn hoa. Vƣơng bèn hỏi rộng về tứ thƣ, ngũ kinh, thì Phạm vẫn trả lời 

trôi chẩy. Lấy làm kỳ, Vƣơng thử hỏi về binh pháp, trận đồ, thì Phạm ứng đối 

rất lƣu loát, nhƣ một lão tƣớng đã từng cầm quân ra trận. Quá vui mừng đƣợc 
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gập một nhân vật kỳ tài, Vƣơng bèn đem Phạm về triều, tâu lên vua xin trọng 

dụng, và gả cho một quận chúa. 

 

Phạm đánh giặc Nguyên, lập đƣợc nhiều chiến thắng vẻ vang, vì không 

những ông rất giỏi võ nghệ, ít tƣớng Mông Cổ đƣơng nổi, mà lại còn biết lấy 

lòng quân sĩ, đãi họ nhƣ tình cha con, nên đạo binh của ông đƣợc ngƣời 

đƣơng thời gọi là phụ tử chi binh. Đánh lui đƣợc giặc phƣơng Bắc rồi, Phạm 

còn đƣợc vua Anh Tông cho thống lĩnh một đạo quân sang bình định giặc 

Lào, khiến cho cả vùng Thanh, Nghệ đƣợc yên ổn. 

 

Trong sử ta hiếm có một nhân tài gồm kiêm văn võ nhƣ Phạm tƣớng quân. 

Và trong đời cũng hiếm có ngƣời thực hiện đƣợc chí nam nhi nhƣ ông. Họa 

chăng đến mãi thế kỷ thứ 19 mới thấy có Uy Viễn tƣớng công đƣợc cái may 

mắn đó, nhƣng vẩn không bằng Phạm tƣớng công đắc chí trong lúc quốc thế 

đang lên, trái lại Uy Viễn tƣớng công đắc chí lúc quốc thế sắp suy vi, nhƣ mặt 

trời sắp lặn đỏ rực phƣơng Tây chỉ đƣợc một lúc ngắn. Âu cũng là vận nƣớc, 

một đằng thì là vua sáng tôi hiền, nên kẻ sĩ yên lòng đem hết tài trí ra phục vụ 

đất nƣớc, còn một đằng thì triều đình ngu tối, nên Nguyễn tƣớng công tài cao 

mà không đƣợc trọng dụng, hoạn đồ chật vật, mấy phen bị biếm làm lính đi 

tiền quân hiệu lực. 
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TRƢƠNG   HÁN   SIÊU 

 

Ngƣời làng Pháp Thành, huyện An Ninh, tỉnh Ninh Bình. Nguyên là môn 

khách của Hƣng Đạo Vƣơng. Trải bốn đời vua : Anh Tông, Minh Tông, Hiển 

Tông và Dụ Tông, rồi về ẩn ở núi Dục Thúy và tạ thế ở đấy năm 1366. 

 

Tiên sinh có làm bài phú sông Bạch Đằng để ghi chiến công oanh liệt nơi 

đó của Ngô vƣơng Quyền và Trần Hƣng Đạo vƣơng. Bài phú viết theo lối cổ, 

có nhiều điển tích và những lời hoa mỹ không thực, nên chúng tôi không 

muốn chép ra toàn bài, mà chỉ xin ghi vài đoạn thôi : 

 

.  .  . Trắng xóa mặt sông muôn dặm; xanh rì dặng núi một mầu. 

Nƣớc trời lộn sắc, phong cảnh vừa Thu. 

Ngàn lau quạnh cõi, bến lách đìu hiu. 

Dáo gẫy đầy sông, xƣơng khô đầy gò.  

Ngậm ngùi đứng lặng, ngắm cuộc phù du.  

Thƣơng anh hùng đâu vắng tá, mà đây dấu vết vẫn còn lƣu. 

 

 .  .  . Đƣơng khi : Muôn đội thuyền bầy, hai quân dáo chỉ. 

Gƣơm tuốt sáng lòa, cờ bay đỏ khé ! 

Tƣớng Bắc quân Nam, đôi bên đối lũy. 

Đã nổi gió mà bay mây, lại kinh thiên mà động địa. 

Kìa Nam-Hán nó mƣu sâu, nọ Hồ-Nguyên nó sức khỏe.  

Nó bảo rằng : phen này đạp đổ nƣớc Nam, tƣởng chừng nhƣ dễ ! 

May sao ! Trời giúp quân ta, mây tan trận nó. 

 

 .  .  . Sông  Đằng  một  dải  dài  ghê ! 

Luồng  to  sóng  lớn  dồn  về  biển  Đông. 

Trời  Nam  sinh  kẻ  anh  hùng, 

Tam  kình  yên  lặng,  non  sông  vững vàng. 
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Nhà  Trần  hai  vị  thánh  vƣơng,  

Tẩy  trần  còn  dấu  bao  hàng  giáp  binh. 

Nghìn   xƣa  ngẫm  cuộc  thanh  bình, 

Há  vì  đất  hiểm,  bởi  mình  đức  cao .  .  . 

Bản dịch của Đông Châu. 

 

Tiên sinh cũng có bài thơ đƣợc khắc ở sƣờn núi Dục Thúy, tiếc rằng trong 

chiến cuộc năm 1050, đã bị hủy hoại. Thơ rằng : 

 

浴     翠     山 

                                  Dục   Thúy   Sơn 
 

山 色 尚 依 依 

Sơn sắc thƣợng y y 

遊 人 胡 不 歸。 

Du nhân hồ bất quy? 

中 流 光 塔 影 

Trung lƣu quang tháp ảnh 

上 界 塏 岩 扉。 

Thƣợng giới khải nham phi. 

浮 世 如 今 別 

Phù thế nhƣ kim biệt 

閒 名 悟 昨 非。 

Nhàn danh ngộ tạc phi. 

五 湖 天 地 闊 

Ngũ hồ thiên địa khoát 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BF%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%89%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%83%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B2%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%82%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8A
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好 訪 舊 漁 磯。 

Hảo phỏng cựu ngƣ ky. 

 

Bản dịch của Nhân Phủ : 

 

Núi  một  mầu  xanh  ngắt 

Du  tử  về  chăng  đây ? 

Giữa  dòng  soi  bóng  tháp, 

Trên  cõi  mở  rèm  mây. 

Trần  thế  nhƣ  nay  phải, 

Phù  sinh  nhận  trƣớc  sai ! 

Nam  hồ  trời  đất  rộng, 

Tìm  bàn  cũ  câu  cá  chơi ! 

 

Bài thơ đó có hai câu 5, 6 làm chúng tôi hơi thắc mắc : “Nếu nhận cõi trời 

này là có thực, thì kiếp phù sinh trƣớc đây mình tỉnh ngộ là không đúng”. Phải 

chăng tác giả muốn bài xích Đạo Phật, cho là vu khoát ? Nếu cách hiểu đó 

không nhầm, thì Trƣơng tiên sinh là ngƣời mở đầu cho phong trào Nho học 

đang lên, muốn lấy đạo Khổng thực tế thay thế cho Phật giáo cho là mê tín dị 

đoan ? 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A3%AF
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NGUYỄN   PHI   KHANH 

 

Tiên sinh là thân phụ của danh thần Nguyễn Trãi sẽ nói tới sau. Ngƣời làng 

Nhị Khê, đỗ tiến sĩ năm 1374, dƣới triều vua Duệ Tông, nhƣng vì kết hôn với 

một quận chúa con gái hoàng thân Trần Nguyên Đán, nên không đƣợc bổ làm 

quan. (Luật nhà Trần cấm ngƣời hoàng tộc kết hôn với bách tính). Đến khi 

nhà Hồ tiếm ngôi, tiên sinh mới đƣợc trọng dụng. 

 

Tiên sinh có để lại một số thi văn, ngƣời sau in phụ lục Ức Trai thi tập của 

Nguyễn Trãi. Dƣới đây chúng tôi xin trích một bài : 

 

秋    城     晚    望 

                               Thu  thành   vãn   vọng 
 

木 落 都 城 九 月 天 

Mộc lạc đô thành cửu nguyệt thiên 

斜 陽 罩 地 截 雲 煙。 

Tà dƣơng tráo địa tiệt vân yên. 

離 鴻 遠 遠 迎 風 陣 

Ly hồng viễn viễn nghênh phong trận 

隙 月 涓 涓 隔 樹 懸。 

Khích nguyệt quyên quyên cách thụ huyền. 

吟 興 四 時 秋 易 感 

Ngâm hứng tứ thời thu dị cảm 

人 生 萬 事 老 堪 憐。 

Nhân sinh vạn sự lão kham liên. 

兵 戈 況 復 彫 殘 後 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BD%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B4%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%84%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%86%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%8C
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Binh qua huống phục điêu tàn hậu 

遙 望 晴 旻 一 慨 然。 

Dao vọng tình mân nhất khái nhiên. 

 
Bản dịch của Hoàng Khôi : 

 

Ở  trong  thành,  chiều  mùa  Thu 

 
Tháng  chin,  kinh  thành  lá  úa  vàng, 

Khói  mây  tan  bóng  trƣớc  tà  dƣơng. 

Xa  xa  cánh  nhạn  theo  làn  gió, 

Sừng  sững  hang  cây  lộng  bóng  gƣơng. 

Ngâm  hứng  bốn  mùa,  Thu  dễ  cảm, 

Nhân  sinh  muôn  việc,  tuổi  càng  thƣơng. 

Sau  cơn  binh  hỏa  đều  tan  tác, 

Ngắm  cảnh  trời  quang,  trí  vấn  vƣơng. 

 

Trong bài thơ này, tác giả đã xử dụng một kỹ thuật quen thuộc với thi nhân, 

là diễn tả nội tâm bằng ngoại cảnh. Bức tranh điêu tàn của kinh thành vào một 

chiều Thu đúng cả về hai phƣơng diện khách quan và chủ quan : 

 

Khách quan, kinh đô Thăng Long đã bị quân Chiêm Thành ngƣợc dòng 

sông lên cƣớp phá ba lần, trong những năm 1371, 1377 và 1378. 

 

Chủ quan, tinh thần anh dũng của các chiến sĩ chống Nguyên một thế kỷ 

trƣớc đã bị tiêu tan trong sự chơi bời trác táng. Sử ghi rằng thƣợng hoàng 

Nghệ Tông, trƣớc cuộc tấn công cuối cùng của giặc Chiêm, đã ủy cho Trần 

Khát Chân thống lĩnh quân đội cứu nạn nƣớc. Trần Khát Chân là hậu duệ của 

Bảo Nghĩa vƣơng Trần Bình Trọng, vị anh hùng đã chửi vào mặt quân 

Nguyên : “Thà làm quỷ nƣớc Nam, không làm vƣơng đất Bắc”. Nhƣng Trần 

Khát Chân đƣợc phong làm thống soái thì run rẩy khóc lóc trƣớc khi xuất 

quân. Cũng may, vua Chiêm là Chế Bống Nga bị trúng một mũi tên, chết, và 

đạo quân nhỏ bé của hắn liền tan rã. Vua tôi nhà Trần vui nừng, lại vùi đầu 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%85%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%B6
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vào các cuộc vui trụy lạc, mọi việc đều phó thác cho quyền thần là Hồ Quý 

Ly. 

 

Trƣớc tinh thần bạc nhƣợc đó, Nguyễn Phi Khanh đã sáng suốt lo lắng. 

Đến khi Hồ Qúy Ly tiếm ngôi vua, tiên sinh quên thù riêng của họ nhà vợ, 

hăng hái đem tài trí giúp Quý Ly sửa sang việc nƣớc. Tiếc rằng phần đông 

quân dân thời đó không sáng suốt nhƣ thế, nghe theo lời phỉnh phờ “diệt Hồ 

phù Trần” của quân Minh xâm lăng, nên Nguyễn tiên sinh phải mắc nạn cùng 

với nhà Hồ. 
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Những  tác  phẩm  đầu  tiên  bằng  chữ  nôm 
                            

Tƣơng truyền rằng dƣới triều vua Trần Nhân Tông (1279-1293) sông Phú 

Lƣơng (tức sông Hồng Hà) có rất nhiều cá sấu tàn hại nhân dân. Bắt chƣớc 

Hàn Dũ đời Đƣờng, một nhà nho là Nguyễn Thuyên cũng viết một bài văn tế 

cá sấu, đem đọc trƣớc bờ sông, đốt, và vứt tàn xuống nƣớc. Sau đó đàn cá sấu 

tự nhiên kéo nhau ra bể. Và ngƣời đƣơng thời tôn gọi Nguyễn Thuyên là Hàn 

Thuyên để kỷ niệm sức mầu nhiệm của một bài văn. 

 

Trên đây là lời truyền thuyết, không lấy gì làm chắc chắn. Có thể cá sấu bị 

đuổi đi nơi khác hoặc tiêu diệt bởi một lý do tự nhiên nhƣ thời tiết, chất nƣớc 

biến đổi, một thứ vi trùng riêng hại loài cá sấu,  .  v . v .  Dù sao thì ta cũng 

còn lại bài văn tế cá sấu, cũng chẳng có gì là đặc sắc, trừ điểm nó là một sử 

liệu đầu tiên về văn Nôm nƣớc ta. 

 

                            Văn  tế  cá  sấu. 
 

Ngạc  ngƣ  kia  hỡi,  mày  có  hay 

Biển  Đông  rộng  rãi  là  nơi  mày ; 

Phú  Lƣơng  đây  thuộc  về  thánh  vực, 

Lạc  lối  đâu  mà  lại  đến  đây ? 

Há  chẳng  nhớ  rằng  nƣớc  Việt  xƣa : 

Dân  quen  chài  lƣới  chẳng  tay  vừa, 

Đời  Hùng  vẽ  mình,  vua  từng  dạy, 

Xuống  nƣớc  giao  long  cũng  phải  chừa. 

Thánh  thần  nối  dõi  bản  triều  nay 

Dấy  từ  Hải  ấp,  ngôi  trời  thay. 

Võ  công  lừng  lẫy  bốn  phƣơng  tịnh, 

Biển  lặng  sông  trong  mới có  rày. 

Hùm  thiêng  xa  dấu  dân  cầy  cấy, 

Nhân  vật  đều  yên  đâu  ở  đấy. 

Ta  vâng  đế  mạng  bảo  cho  mày : 

Hãy  vào  biển  Đông  mà  vùng  vẫy. 

 



65 

 

Truyện   trê   cóc 
 
Ghi cuộc tranh dành giữa con cóc và con cá trê. Nguyên con nòng nọc cóc 

lúc sơ sinh giống con trê hơn là con cóc. Bởi vậy trong cuộc xử kiện đầu tiên, 

trê đƣợc kiện. Đây là lời vị trạng sƣ của cóc khuyên nhủ cóc chớ có buồn rầu, 

vì sự thật sẽ đƣợc thời gian làm cho sáng tỏ : nòng nọc lớn lên sẽ  đứt đuôi, tự 

thấy nó là cóc, và sẽ trở về với cha mẹ, hơi đâu lo buồn vô ích ? 

 

Tuy  cùng  một  kiếp  phù  sinh 

Giống  nào  giống  ấy,  tranh  giành  làm  chi ? 

Trê  kia  là  đứa  ngu  si, 

Chẳng  qua  tham  dại  nghĩ  gì  nông  sâu ? 

Thôi  đừng  kiện  cáo  chi  nhau 

Con  đƣơng  dƣới  nƣớc,  dễ  hầu  làm  chi 

Để  cho  trê  nó  bù  trì, 

Đứt  đuôi  nó  lại  tìm  về  là  hơn. 

 

Theo truyền thuyết, truyện Trê Cóc do một gia thần của An Sinh vƣơng 

Liễu làm ra, để tố cáo tội ác của tể tƣớng Trần Thủ Độ, đã bắt cóc Thuận 

Thiên công chúa (vợ Anh Sinh vƣơng) đã có mang ba tháng, và đem vào 

hoàng cung, ép vua Thái Tông phải lấy làm hoàng hậu, và phế bỏ hoàng hậu 

Chiêu Thánh không con, để cho ngôi vua nhà Trần có ngƣời nối dõi. 

 

Truyện  Vƣơng  Tƣờng 
 

Cũng có quan hệ đến lịch sử. Năm 1306, vua Trần Anh Tông gả em gái là 

công chúa Huyền Trân cho vua Chàm,  Chế Mân xin dâng hai châu Ô, Rí để 

làm lễ đón đâu. Vua Anh Tông nhận lời, cải hai châu đó thành Thuận châu và 

Hóa châu, mà không hao tốn một tên lính nào. Nhƣng ngƣời đƣơng thời 

không hiểu chính sách khôn ngoan đó của nhà vua, chỉ trích nặng lời là hy 

sinh một nàng công chúa cành vàng lá ngọc cho một tên mán mọi. Trong dân 

gian đã truyền tụng câu ca dao : 

 

           Tiếc  thay  cây  quế  giữa  rừng 
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Để  cho  thằng  Mán,  thằng  Mƣờng  nó  leo. 

 

Lại có ngƣời hiếu sự viết ra truyện Vƣơng Tƣờng để chê trách nhà vua. 

Vƣơng Tƣờng là một cung phi đời Hán, lúc đó rợ Hồ luôn luôn quấy rối biên 

thùy mà quân quan không làm gì nổi, nên vua Hán phải gả nàng Vƣơng 

Tƣờng (tức Chiêu Quân) cho vua Hồ để bãi binh. Đây là một đoạn trong 

truyện Vƣơng Tƣờng, khi nàng từ giã vua Hán trƣớc khi đi cống Hồ : 

 

Từ  nan  khôn  chối  lệnh  quân  vƣơng 

Rõi  rõi  thêm đau  nỗi  đoạn  trƣờng. 

Khúm  núm  khấu  đầu  ngoài  bệ  ngọc, 

Thẹn  thùng  ra  mặt  trƣớc  nhà  vàng. 

Mặt  hoa  dƣời  dƣợi  chiều  đeo  tuyết, 

Mày  liễu  dàu  dàu  dáng  ủ  sƣơng. 

Hang  thẳm  phen  này  Xuân  nỡ  phụ 

Lòng  quì  khôn  biết  ngóng  về  dƣơng. 

 

        Truyện   trinh   thử 
 
Cũng là một tác phẩm có tính cách sử liệu, chỉ trích tể tƣớng Hồ Quý Ly có 

mƣu đồ soán ngôi nhà Trần. Tác giả tự xƣng là Hồ sinh, kể rằng đã chứng 

kiến một con chuột bạch, góa chồng, bị chó đuổi, phải trốn vào trong một cái 

hang là nơi cƣ ngụ của đôi vợ chồng chuột nâu. Chẳng may chuột cái đi vắng, 

và chuột đực bèn thừa cơ hội ve vãn chuột bạch. Nhƣng chuột bạch là gái tiết 

trinh, hết sức chống cự. Lúc đó chuột cái chợt trở về, xỉ mắng cả chồng và 

chuột bạch. Giữa tấn kịch hàm oan đó, một con mèo chợt đến, khiến cho cả bộ 

ba phải chạy tán loạn. Chuột cái chẳng may ngã xuống suối, đƣợc Hồ sinh cứu 

thoát và cắt nghĩa cho nghe sự thật. 

 

Theo truyền thuyết, chuột đực tham dâm là Hồ Quý Ly, và chuột bạch trinh 

tiết là những vị trung thần triều Trần chống lại sự thoán đoạt của hắn. Dƣới 

đây là một đoạn trong đó chuột đực tán tỉnh chuột bạch : 

 

Chữ  rằng  Xuân  bất  tái  lai, 
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Một  ngày  là  mấy  sớm  mai  hỡi  nàng 

Tới  lui  đôi  lẽ  cho  tƣờng, 

Tính  bề  xử  biến  hơn  đƣờng  kiên  trinh. 

Kết  làm  phu  phụ  chi  tình, 

Chẳng  lo  thuyền  bách  lênh  đênh  giữa  nguồn. 

Lòng  Xuân  tƣởng  đến  cũng  buồn, 

Chẳng  nghe  câu  ví  phƣơng  ngôn  thƣờng lề. 

Cái  già  xồng  xộc  nó  thì  theo  sau. 

 

Riêng về kỹ thuật hành văn, ta thấy rằng bài văn Nôm trên đây xuất hiện từ 

đời nhà Trần đã tới đƣợc một trình độ rất hoàn hảo, chứng tỏ hai điều : 

 

Một là văn Nôm chắc chắn đã đƣợc luyện tập trƣớc đời vua Trần Nhân 

Tông, nên đến đời đó mới đƣợc hoàn hảo nhƣ thế. Chẳng qua chỉ vì ta thiếu di 

tich văn Nôm trƣớc bài Văn tế cá sấu nên mới cho rằng Hàn Thuyên khởi đầu 

ra văn Nôm. 

 

Hai là văn Nôm đời nhà Trần đã gồm cả hai thể thơ thất ngôn và lục bát, 

chỉ còn thiếu thể thất ngôn-lục bát mà thôi. Thể thất ngôn là bắt chƣớc của 

Tầu, không có gì lạ. Riêng thể lục bát là do tổ tiên ta tự sáng chế, có một âm 

điệu đặc biệt Việt Nam.  
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VĂN  HỌC  ĐỜI  HẬU  TRẦN 

 
(1407-1413) 

 

Năm 1407 Hồ Quý Ly bị bắt, và trung thần nhà Trần phò một ngƣời con 

thứ của vua Nghề Tông lên làm vua, xƣng là Giản Định đế, từ Nghệ An trở 

vào lại thuộc về nhà Trần. 

 

Vua Giản Định tính đa nghi, giết mất vài công thần, nên bộ hạ tan rã bỏ 

ông mà lập một hoàng thân khác là Trần Quí Khoách lên làm vua. Nhƣng rồi 

bị việc quân của Tầu sang đánh bại, đến năm 1413 thì vua tôi nhà Hậu Trần 

tuẫn tiết. 

 

Văn thơ còn lại của thời đó là : 

述    懷 

                                                  Thuật  Hoài 

 

世 事 悠 悠 奈 老 何 

Thế sự du du nại lão hà 

無 窮 天 地 入 酣 歌。 

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca. 

時 來 屠 釣 成 功 昜 

Thời lai đồ điếu thành công dị 

運 去 英 雄 飲 恨 多。 

Vận khứ anh hùng ẩm hận đa. 

致 主 有 懷 扶 地 軸 

Trí chúa hữu hoài phù địa trục 

洗 兵 無 路 挽 天 河。 

Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%82%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%82%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AA%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A3%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B7%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
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國 讎 未 報 頭 先 白 

Quốc thù vị báo đầu tiên bạc 

幾 度 龍 泉 戴 月 磨。 

Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma. 

 

Bán dịch của Trần Trọng Kim : 

 

Việc  đời  bối  rối  tuổi  già  vay, 

Trời  đất  vô  cùng  một  cuộc  say. 

Bần  tiện  gặp  thời  lên  cũng  dễ, 

Anh  hùng  lỡ  bƣớc  ngẫm  càng  cay. 

Vai  khiêng  trái  đất  mong  phò  chúa, 

Giáp  gột  sông  trời  khó  vạch  mây. 

Thù  trả  chƣa  xong  đầu  đã  bạc, 

Gƣơm  mài  bóng  nguyệt  biết  bao  rày. 

 

Bài thơ này, theo ngày nay thì giọng văn hơi quá đáng. Ví dụ : chống xâm 

lăng mà nói là phù địa trục, xếp giáp binh mà gọi là gột giáp ở sông trời. Tuy 

nhiên, đó chỉ là những hình ảnh thông dụng trong cổ văn, không nhƣ ngày nay 

nếu dùng thì sẽ bị chê là huyênh hoang. Mà bài thơ chan chứa lòng xót xa của 

anh hùng mạt lộ biết bao ! Xƣa nay đánh giá anh hùng bất luận thành bại, nên 

bài Thuật Hoài của Đặng Dung có lẽ còn chói lọi trên sử xanh hơn bài thơ đắc 

chí của Trần Quang Khải. 

 

Một bài thơ Nôm của vua Quí Khoách tiễn đƣa sứ thần Nguyễn Biểu đi gặp 

Trƣơng Phụ để cầu hòa : 

 

Mấy  vần  thơ  cũ  ngợi  hoàng  hoa 

Trịnh  trọng  rày  nhân  đắng  tiếng  ca. 

Chiếu  phƣợng  mƣời  hàng  tơ  cặn  kẽ, 

Vó  câu  nghìn  dậm  tuyết  xông  pha. 

Tang  bồng  đã  bấm  lòng  khi  trẻ, 

Khƣơng  quế  thêm  cay  tính  tuổi  già. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AE%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A3%A8
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Việc  nƣớc  một  mai  công  ngõ  vẹn, 

Gác  lân  danh  tiếng  dõi  lâu  xa. 

 

Bài thơ này chan chứa tình ƣu ái của nhà vua đối với một vị lão thần đi vào 

chỗ hiểm nguy, một sống mƣời chết, không khác gì Thái tử Yên Đan tiễn đƣa 

Kinh Kha trên sông Dịch Thủy. 

 

Bài thơ họa vần của Nguyễn Biểu, đáp lại một cách cứng cáp, không chút 

sờn lòng : 

 

Tiếng  ngọc  từ  vâng  trƣớc  bệ  hoa, 

Ngóng  tai  đồng  vọng  thủa  thi  ca. 

Đƣờng  mây  vó  ký  lần  lần  trải 

Ải  tuyết  cờ  mao  thức  thức  pha. 

Há  một  cung  tên  lồng  chí  trẻ 

Bội  mƣời  vàng  sắt  đúc  gan  già. 

Hổ  mình  vả  thiếu  tài  chuyên  đối 

Dịch  lộ  ba  ngàn  dám  ngại  xa. 

 

Quả nhiên Nguyễn công đi sứ không nhục mệnh, đòi Trƣơng Phụ phải giữ 

lời hứa khi sang nƣớc ta là trừ nhà Hồ để tái lập nhà Trần. Và khi công thấy 

Trƣơng Phụ nói quanh thối thác, thì chửi thẳng vào mặt giặc để chịu chết. Anh 

hùng thay ! Và ta phải phục vua Quí Khoách đã để hết lòng tin cẩn vào ngƣời 

lão thần cứng cỏi nhƣ khƣơng quế càng già càng cay. 
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GIAI   ĐOẠN   PHÁT   TRIỂN 

 

(từ thế kỷ 15 đến giữa thế kỷ 18) 

 

CHƢƠNG    III 

 

VĂN  HỌC  ĐỜI  LÊ -  MẠC 

 

Sau mƣời năm bình định, Lê Lợi lên ngôi vua, hiệu là Lê Thái Tổ. Nhà Lê 

lừng lẫy nhất dƣới triều vua Lê Thánh Tông (1460-1497), rồi suy đồi dần và 

đến năm 1527 thì bị nhà Mạc soán ngôi. Nhƣng nhân dân vẫn nhớ công đức 

của Lê Thái Tổ đã giải phóng đất nƣớc khỏi ách nô lệ Tầu, nên không phục 

nhà Mạc, và ngụy triều này đến năm 1592 thì bị tan rã trƣớc nhà Lê trung 

hƣng. Trong hai thế kỷ 15 và 16 của đời Lê-Mạc, văn học có hai đặc điểm sau 

đây :  

 

1/ Nho giáo, đƣợc chính quyền độc tôn, đã đẩy Phật giáo xuống vai trò thứ 

yếu. Không những giới tăng sĩ không còn sản xuất đƣợc văn sĩ nào xuất chúng 

nữa, mà các nhà văn tục gia cũng ít nói đến giáo lý Đạo Phật. 

 

Sự độc tôn của Nho giáo là một sự kiện tất yếu, vì triết lý của nó rất thực tế, 

giữ vững trật tự trong xã gội, đề cao quyền của gia trƣởng và quân vƣơng, có 

khả năng phục vụ đắc lực chế độ quân chủ chuyên chế. Các vua nhà Lê hiểu 

rõ điều đó, nên dành mọi ƣu ái cho giới nho sĩ : các trƣờng học đƣợc khuyến 

khích mở khắp nơi, học trò đƣợc miễn dịch vụ, các khoa thi đƣợc tổ chức đều 

đều, và những ông nghè tân khoa đƣợc hƣởng rất nhiều danh dự nhƣ du ngoạn 

ở vƣờn Thƣợng Uyển, vinh quy bái tổ, tên đƣợc khắc vào bia dựng trong Văn 

miếu .  .  . 

Tuy nhiên, sự đắc thắng của Nho giáo, bên cạnh những kết quả tốt nó đem 

lại, cũng có khi có ảnh hƣởng xấu đến tâm trạng của nho sĩ và đến nền văn 



72 

 

học phản ảnh cái tâm trạng đó. Điểm này sẽ đƣợc trình bầy ở cuối cuốn sách 

này, khi chúng tôi phác họa lịch trình tiến hóa của giai cấp sĩ phu, từ thế kỷ 

thú 10 tới cuối thế kỷ 19. 

 

Ở đây chúng tôi chỉ nói đến ảnh hƣởng của sự độc tôn Nho giáo đến giá trị 

văn chƣơng của thời đó mà thôi. Và chúng tôi đã phải nhận thấy rằng, ngay cả 

trên phƣơng diện này, Nho giáo cũng đƣa đến vài kết quả không tốt đẹp. Thật 

vậy, nó chủ trƣơng “dĩ văn tải đạo”, nên các văn sĩ phải ép mình trong cái 

khuôn khổ đó. Vì vậy đƣa đến hai kết quả khó tránh :  

 

Một là lý trí đƣợc xử dụng nhiều nhất khi hành văn, gạt bỏ ra ngoài tình 

cảm. Các văn phẩm thời đó nói chung cho ta một cảm tƣởng bình thản, lý 

luận, tuy nâng cao ý thức nhƣng thiếu xúc động của tiềm thức. 

 

Hai là các đề tài ngâm vịnh cũng bị hạn chế. Toàn là giảng về đạo đức gia 

đình (nhƣ Gia Huấn Ca của Nguyễn Trãi), hoặc về đạo đức xã hội (nhƣ Bạch 

Vân Am thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm), hoặc ca ngợi cảnh thái bình thịnh 

trị, các nông tác, các phong cảnh, ơn vũ lộ của nhà vua,  . . . 

 

2/ Đặc điểm thứ hai của văn học trong giai đoạn phát triển là sự trƣởng 

thành của văn Nôm. Và sự trƣởng thành đó, chúng ta có thể nhận thấy hai 

khuynh hƣớng trái ngƣợc : 

 

Một mặt, cú pháp của văn Nôm lúc đầu vẫn còn một phần nào theo cú pháp 

của văn Hán. Điều đó không có gì lạ, vì nho sĩ quen xử dụng văn Hán, nên 

đến lúc làm văn Nôm tự nhiên áp dụng cú pháp của văn Hán, mặc dầu nó trái 

hẳn với cú pháp Việt ngữ. Ví dụ tiếng Việt nói : cha tôi, nhƣng tiếng Hán nói : 

ngã phụ; tiếng Việt nói : vƣờn hoa, nhƣng tiếng Hán nói : hoa viên.  v . v . 

Không những cú pháp lai Tầu, trong văn phẩm thời đó bằng chữ Nôm còn xen 

lẫn quá nhiều chữ Hán và những điển tích của Tầu. 
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Một mặt khác, thơ bằng chữ Nôm thời đó đã cố gắng đi tìm một nhạc điệu 

khác với nhạc điệu của thơ chữ Hán. Chúng ta đều biết rằng thể lục bát thich 

hợp nhất với âm điệu của tiếng Việt. Nó gồm những cặp 6 chữ và 8 chữ, chữ 

cuối của câu 6 vần với chữ thứ 6 (gọi là yêu vận) của câu 8 chữ, và chữ cuối 

của câu 8 (cƣớc vận) lại vần với chữ cuối của câu 6 sau. Thể lục bát sẽ đƣợc 

trau luyện và thành công rực rỡ trong truyện Đoạn trƣờng tân thanh của 

Nguyễn Du. 

 

Còn thơ Hán, nhất là thơ Đƣờng luật, chỉ dùng ngũ ngôn hoặc thất ngôn. 

Các thi sĩ ở thế kỷ 15 và 16, khi chuyển từ văn Hán sang văn Nôm, đã thử 

thay đổi cái khuôn Trung Hoa bằng hai cách : 

 

-hoặc tạo ra thể lục ngôn; 

 

-hoặc pha chộn thể thất ngôn của Tầu với với thể lục bát của ta, thành thể 

“song thất lục bát”. 

 

Thể thơ lục ngôn, đƣợc thấy lác đác trong vài bài, cuối cùng bị thất bại, và 

đến thế kỷ 17 thì gần nhƣ mất tích hẳn. Trái lại, thể “song thất lục bát” thì sẽ 

thành công rực rỡ với tập Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm. 

 

Nói tóm lại, ta có thể nói rằng văn học trong thế kỷ 15 và 16 : 

 

-về nội dung, thiên về đạo đức và quá nghiêm trang; 

 

-về hình thức, làm một việc lột xác khó khăn và nhẫn nại, để rồi sẽ thành 

hình một nền văn Nôm huy hoàng từ hậu bán thế kỷ 18. 
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NGUYỄN   TRÃI 

 

Tiên sinh ngƣời làng Nhị Khê, hiệu Ức Trai, đậu tiến sĩ năm 27 tuổi. Khi 

quân Minh xâm chiếm nƣớc ta, thân phụ tiên sinh là Nguyễn Phi Khanh làm 

quan với nhà Hồ nên bị bắt đƣa sang Tầu. Tiên sinh theo hầu cha trên đƣờng 

đi đầy, nhƣng khi đến ái Nam Quan thì Nguyễn Phi Khanh bảo : 

-Làm nam nhi thì phải lo trả thù nhà nợ nƣớc, chứ khóc lóc nhƣ nhi nữ thì 

có ích gì ? 

 

Tiên sinh tuân theo phụ huấn, quyết chí đi tìm bậc anh hùng cứu quốc. Lúc 

đó nhà Hậu Trần còn cựa quậy đƣợc vài năm nữa, nhƣng tiên sinh biết vận 

nhà Trần đã hết, không sao cứu vãn đƣợc nữa. Còn Lê Lợi vẫn còn ẩn náu 

trong vùng Lam Sơn, chƣa xuất đầu lộ diện. Nhƣng sau nhiều năm dò hỏi, 

Nguyễn Trãi biết đích Lê Lợi có khí phách anh hùng, có thể đƣơng đƣợc việc 

lớn, bèn tìm đến thăm, đƣợc Lê chủ biệt đãi. Theo truyền thuyết, Nguyễn Trãi 

lợi dụng lòng mê tín của dân chúng, lấy mỡ viết lên các lá cây câu sau đây : 

“Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”. Rồi kiến cứ chỗ có mỡ mà gậm nhấm, 

lá cây rụng xuống đất, dân chúng có ngƣời nhặt đƣợc, đọc câu đó cho là lời 

sấm, nên chẳng bao lâu nghĩa quân theo về Lê Lợi khá đông.  

 

Trong 10 năm bình định (1418-1428), tiên sinh dự bàn chiến sự và đặc biệt 

giúp việc thƣ từ với các tƣớng Tầu, khi thì dỗ dành, khi thì dọa nạt, khiến cho 

quân địch mất tinh thần không ít. Đến khi bình định xong, tiên sinh đƣợc ủy 

thác làm tờ bố cáo cho thần dân thiên hạ đƣợc biết. 

 

平   吳   大   告 

                                       Bình  Ngô  đại   cáo 
 

代天行化皇上若曰。 
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蓋聞： 

仁義之舉，要在安民， 

弔伐之師莫先去暴。 

惟，我大越之國， 

實為文獻之邦。 

山川之封域既殊， 

南北之風俗亦異。 

自趙丁李陳之肇造我國， 

與漢唐宋元而各帝一方。 

雖強弱時有不同 

而豪傑世未常乏。 

故劉龔貪功以取敗， 

而趙禼好大以促亡。 

唆都既擒於鹹子關， 

烏馬又殪於白藤海。 

嵇諸往古， 

厥有明徵。 

頃因胡政之煩苛。 

至使人心之怨叛。 

狂明伺隙，因以毒我民； 



76 

 

惡黨懷奸，竟以賣我國。 

焮蒼生於虐焰， 

陷赤子於禍坑。 

欺天罔民，詭計蓋千萬狀; 

連兵結釁稔惡殆二十年。 

敗義傷仁，乾坤幾乎欲息; 

重科厚歛，山澤靡有孑遺。 

開金場塞冒嵐瘴而斧山淘沙， 

採明珠則觸蛟龍而緪腰汆海。 

擾民設玄鹿之陷阱， 

殄物織翠禽之網羅。 

昆虫草木皆不得以遂其生， 

鰥寡顛連俱不獲以安其所。 

浚生靈之血以潤桀黠之吻牙； 

極土木之功以崇公私之廨宇。 

州里之征徭重困， 

閭閻之杼柚皆空。 

決東海之水不足以濯其污， 

罄南山之竹不足以書其惡。 
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神民之所共憤， 

天地之所不容。 

予： 

奮跡藍山， 

棲身荒野。 

念世讎豈可共戴， 

誓逆賊難與俱生。 

痛心疾首者垂十餘年， 

嘗膽臥薪者蓋非一日。 

發憤忘食，每研覃韜略之書， 

即古驗今，細推究興亡之理。 

圖回之志， 

寤寐不忘。 

當義旗初起之時， 

正賊勢方張之日。 

 

Dịch thơ Bình Ngô đại cáo (Ngô Tất Tố) 

                  Thay trời hành hóa, hoàng thƣợng chiếu rằng. 

Từng nghe: 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

Quân điếu phạt trƣớc lo trừ bạo; 

Nhƣ nƣớc Đại Việt ta từ trƣớc, 
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Vốn xƣng nền văn hiến đã lâu, 

Nƣớc non bờ cõi đã chia, 

Phong tục Bắc Nam cũng khác; 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập; 

Cùng Hán, Đƣờng, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phƣơng; 

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, 

Song hào kiệt thời nào cũng có. 

Cho nên: 

Lƣu Cung tham công nên thất bại; 

Triệu Tiết chí lớn phải vong thân; 

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô 

Sông Bạch Đằng giết tƣơi Ô Mã 

Việc xƣa xem xét. 

Chứng cứ còn ghi. 

Vừa rồi: 

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà 

Để trong nƣớc lòng dân oán hận 

Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn 

Bọn gian tà còn bán nƣớc cầu vinh 

Nƣớng dân đen trên ngọn lửa hung tàn 

Vùi con đỏ xuống dƣới hầm tai vạ 

Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế 

Gây thù kết oán trải mấy mƣơi năm 

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời 

Nặng thuế khóa sạch không đầm núi. 

Ngƣời bị ép xuống biển dòng lƣng mò ngọc, 

Ngán thay cá mập thuồng luồng. 

Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, 

Khốn nỗi rừng sâu nƣớc độc. 

Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lƣới chăng. 

Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hƣơu đen, nơi nơi cạm đặt. 

Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ, 

Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng. 
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Thằng há miệng, đứa nhe răng, 

Máu mỡ bấy no nê chƣa chán, 

Nay xây nhà, mai đắp đất, 

Chân tay nào phục dịch cho vừa ? 

Nặng nề những nỗi phu phen 

Tan tác cả nghề canh cửi. 

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, 

Dơ bẩn thay, nƣớc Đông Hải không rửa sạch mùi! 

Lòng ngƣời đều căm giận, 

Trời đất chẳng dung tha; 

Ta đây: 

Núi Lam Sơn dấy nghĩa 

Chốn hoang dã nƣơng mình 

Ngẫm thù lớn há đội trời chung 

Căm giặc nƣớc thề không cùng sống 

Đau lòng nhức óc, chốc đà mƣời mấy năm trời 

Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. 

Quên ăn vì giận, sách lƣợc thao suy xét đã tinh, 

Ngẫm trƣớc đến nay, lẽ hƣng phế đắn đo càng kỹ 

Những trằn trọc trong cơn mộng mị, 

Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi 

Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, 

Chính lúc quân thù đang mạnh. 

Lại ngặt vì: 

Tuấn kiệt nhƣ sao buổi sớm, 

Nhân tài nhƣ lá mùa thu, 

Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần, 

Nơi duy ác hiếm ngƣời bàn bạc, 

Tấm lòng cứu nƣớc, 

Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông, 

Cỗ xe cầu hiền, 

Thƣờng chăm chắm còn dành phía tả. 
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Thế mà: 

Trông ngƣời, ngƣời càng vắng bóng, 

Mịt mù nhƣ nhìn chốn bể khơi. 

Tự ta, ta phải dốc lòng, 

Vội vã hơn cứu ngƣời chết đói. 

Phần vì giận quân thù ngang dọc, 

Phần vì lo vận nƣớc khó khăn, 

Khi Linh Sơn lƣơng hết mấy tuần, 

Lúc Khôi Huyện quân không một đội. 

Trời thử lòng trao cho mệnh lớn 

Ta gắng trí khắc phục gian nan. 

Nhân dân bốn cõi một nhà, 

Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới 

Tƣớng sĩ một lòng phụ tử, 

Hòa nƣớc sông chén rƣợu ngọt ngào. 

Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh, 

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều. 

Trọn hay: 

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân để thay cƣờng bạo 

Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, 

Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay. 

Sĩ khí đã hăng quân thanh càng mạnh. 

Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía, 

Lý An, Phƣơng Chính, nín thở cầu thoát thân. 

Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại, 

Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về. 

Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm 

Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm. 

Phúc tâm quân giặc: Trần Hiệp đã phải bêu đầu 

Mọt gian kẻ thù: Lý Lƣợng cũng đành bỏ mạng. 

Vƣơng Thông gỡ thế nguy, 

Mà đám lửa cháy lại càng cháy 

Mã Anh cứu trận đánh 
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Mà quân ta hăng lại càng hăng. 

Bó tay để đợi bại vong, 

Giặc đã trí cùng lực kiệt, 

Chẳng đánh mà ngƣời chịu khuất, 

Ta đây mƣu phạt tâm công. 

Tƣởng chúng biết lẽ ăn năn 

Nên đã thay lòng đổi dạ 

Ngờ đâu vẫn đƣơng mƣu tính 

Lại còn chuốc tội gây oan. 

Giữ ý kiến một ngƣời, 

Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác, 

Tham công danh một lúc, 

Để cƣời cho tất cả thế gian. 

Bởi thế: 

Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng 

Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy 

Đinh Mùi tháng chín, 

Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại 

Năm ấy tháng mƣời, 

Mộc Thạnh chia đƣờng từ Vân Nam tiến sang. 

Ta trƣớc đã điều binh thủ hiểm, 

Chặt mũi tiên phong 

Sau lại sai tƣớng chẹn đƣờng 

Tuyệt nguồn lƣơng thực 

Ngày mƣời tháng tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế 

Ngày hai mƣơi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu 

Ngày hăm lăm, bá tƣớc Lƣơng Minh đại bại tử vong 

Ngày hăm tám, thƣợng thƣ Lý Khánh cùng kế tự vẫn. 

Thuận đà ta đƣa lƣỡi dao tung phá 

Bí nƣớc giặc quay mũi giáo đánh nhau 

Lại thêm quân bốn mặt vây thành 

Hẹn đến giữa tháng mƣời diệt giặc 

Sĩ tốt kén ngƣời hùng hổ 

Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh 
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Gƣơm mài đá, đá núi cũng mòn 

Voi uống nƣớc, nƣớc sông phải cạn. 

Đánh một trận, sạch không kình ngạc 

Đánh hai trận tan tác chim muông. 

Cơn gió to trút sạch lá khô, 

Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ. 

Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội, 

Thƣợng thƣ Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng. 

Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đƣờng 

Xƣơng Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nƣớc 

Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi, 

Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ. 

Bị ta chặn ở Lê Hoa, 

Quân Vân Nam nghi ngờ, khiếp vía mà vỡ mật 

Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, 

Quân Mộc Thạnh xéo lên nhau, chạy để thoát thân. 

Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông, 

Nƣớc sông nghẹn ngào tiếng khóc 

Thành Đan Xá, thây chất thành núi, 

Cỏ nội đầm đìa máu đen. 

Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp, 

Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng 

Tƣớng giặc bị cầm tù, 

Nhƣ hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng 

Thần vũ chẳng giết hại, 

Thể lòng trời ta mở đƣờng hiếu sinh 

Mã Kỳ, Phƣơng Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, 

Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc, 

Vƣơng Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, 

Về đến nƣớc mà vẫn tim đập chân run. 

Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng 

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức. 

Chẳng những mƣu kế kì diệu 

Cũng là chƣa thấy xƣa nay 

Xã tắc từ đây vững bền 
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Giang sơn từ đây đổi mới 

Càn khôn bĩ rồi lại thái 

Nhật nguyệt hối rồi lại minh 

Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu 

Muôn thuở nền thái bình vững chắc 

Âu cũng nhờ trời đất tổ tông 

Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ; 

Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng, 

Nên công oanh liệt ngàn năm 

Bốn phƣơng biển cả thanh bình, 

Ban chiếu duy tân khắp chốn. 

Xa gần bá cáo, 

Ai nấy đều hay. 

Bài báo cáo trên đây là một áng văn chƣơng phi thƣờng, có thể coi là dƣ 

âm của tinh thần oai hùng đời Trần lúc kháng Nguyên, thuộc về thế kỷ 13 hơn 

là thế kỷ 15. Nó có 3 điểm đáng chú ý : 

Một là giọng văn rất hùng tráng, khác hẳn với lối văn ủy mị của các nho sĩ 

đời Lê mạt khi nói đến chiến tranh (ví dụ tác phẩm Chinh phụ ngâm). 

Hai là giọng văn rất kiêu ngạo, khinh miệt hẳn thiên triều, gọi vua Minh là 

đứa trẻ ranh, và các đại tƣớng Tầu là đồ nhút nhát. 

Ba là vẫn giữ khí phách anh hùng đại lƣợng, đánh kẻ ngồi ngựa nhƣng 

không thèm đánh kẻ ngã ngựa. Các tƣớng Tầu bị vây trong thành Đông Đô, đã 

từng bị tiên sinh gửi thƣ nhục mạ, nhƣng sau khi đầu hàng thì lại đƣợc đối đãi 

tử tế. 

Tuy nhiên, bài bố cáo này có một điểm làm chúng tôi hơi thắc mắc : Là tuy 

có tuyên dƣơng tƣớng sĩ, nhƣng quy đại công vào Lê Lợi : 

-trƣớc khi khởi nghĩa : một mình nằm gai nếm mật, quyết chí thề sống chết 

với giặc, ra công nghiên cứu binh thƣ; 
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-vào lúc đầu khởi nghĩa : một mình phải cáng đáng mọi việc, vì tuấn kiệt 

nhƣ sao buổi sớm, nhân tài nhƣ lá mùa Thu; 

-lúc chiến thắng, các mƣu mô đều do Bình Định vƣơng hoạch định. 

Nói tóm lại, ít kể đến công lao của các cộng sự viên, mà đề cao Lê Lợi hơi 

nhiều. Điều đó có thể tạm giải thích nhƣ sau : Lê Lợi là một ngƣời áo vải nổi 

lên, không thuộc giòng quý tộc, nên cần phải chứng minh thiên mệnh về mình 

để giữ vững đế nghiệp. Nguyễn Trãi hiểu rõ tâm lý đó, nên không đả động đến 

lời nào có thể xúc phạm tính tự tôn tự đại của nhà vua. Mặc dầu vậy, Lê Thái 

tổ đã vì quá tự tôn nên đã giết hại những công thần nhƣ Trần Nguyên Hãn và 

Phạm Văn Xảo. Rồi Ức Trai tiên sinh, mặc dầu đã sớm thoái lui sau khi công 

thành danh toại, cũng sẽ bị chu di tam tộc trong thảm kịch Lệ Chi viên khi vua 

Thái Tông băng hà. Âu đó cũng là một định luật của chế độ quân chủ chuyên 

chế : “Chim bay đã hết, cung tốt cất đi, thỏ nhanh chết rồi, chó săn phải giết”. 
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LÊ   THÁNH   TÔNG   và   TAO   ĐÀN 

Ngài là vị vua thứ tƣ nhà Lê, và cũng là vị vua anh hùng nhất triều Lê. 

Ngoài thì bình Chiêm và Lào, trong thì sửa sang luật lệ, thuế khóa, củng cố đê 

điều, mở mang canh nông và y tế. Nhất là về văn học, ngài chú trọng đặc biệt, 

ấn định luật lệ thi cử, cho phép các tân khoa tiến sĩ đƣợc du ngoạn Thƣợng 

Uyển và tên đƣợc khắc vào bia ở Văn Miếu. 

Chính ngài cũng là một nhà văn có tài. Ngài lập ra Tao Đàn thi xã, và tự 

xƣng là nguyên soái. Nhƣng thơ văn của ngài thƣờng gò bó lấy khẩu khí thiên 

tử cho những đề mục tầm thƣờng nhất nên đối với độc giả ngày nay có vẻ 

huyênh hoang thiếu tự nhiên. Ví dụ bài vịnh ngƣời dệt vải : 

Thấy  dân  rét  mƣớt  nghĩ  mà  thƣơng 

Vậy  phải  lên  ngôi  gỡ  mối  giƣờng 

Tay  ngọc  lần  đƣa  thoi  nhật  nguyệt 

Gót  vàng  giậm   đạp  máy  âm  dƣơng. 

 

Và bài vịnh con cóc : 

 

Bác  mẹ  sinh  ra  vốn  áo  sồi 

Chốn  nghiêm  thăm  thẳm  một  mình  ngồi 

Tép  miệng  năm  ba  con  kiến  gió 

Nghiến  răng  chuyển  động  bốn  phƣơng  trời. 

 

Có lẽ Thánh Tông có mặc cảm về cỗi rễ bất minh của ngài. Nguyên ngài là 

con tƣ sinh của vua Thái Tông, phải nuôi ở ngoài hoàng cung, đến khi lớn mới 

đƣợc phong làm Bình Nguyên vƣơng. Khi Thái Tông băng hà, thái tử Bang 

Cơ mới lên 2 tuổi đƣợc lập làm vua, tức là Nhân Tông (1443-1459). Rồi vua 

bị một ngƣời anh là Nghi Dân ám sát, nhƣng Nghi Dân lại bị triều thần giết đi, 

và tôn Bình Nguyên vƣơng làm vua, tức là Thánh Tông. Do đó mà Thánh 

Tông cố gò bó lấy khẩu khí thiên tử để tỏ rằng mình chính là con vua Thái 

Tông. 
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Bài thơ sau đây ra khỏi khuôn sáo đó, tỏ ra Thánh Tông cũng có thể có cảm 

xúc tế nhị : 

                     Đề   miếu   bà   Trƣơng 
 

Nghi  ngút  đầu  gềnh  tỏa  khói  hƣơng, 

Miếu  ai  nhƣ  miếu  vợ  chàng  Trƣơng ? 

Ngọn  đèn  dầu  tắt  đừng  nghe  trẻ, 

Làn  nƣớc  chi  cho  lụy  đến  nàng ? 

Chứng  quả  có  đôi  vừng  nhật  nguyệt, 

Giải  oan  chi  mƣợn  đến  đàn   tràng. 

Qua  đây  mới  biết  nguồn  cơn  ấy, 

Khá  trách  chàng  Trƣơng  khéo  phụ  phàng. 

 

Bài thơ trên chứng tỏ Thánh Tông có khuynh hƣớng bênh vực những kẻ 

yếu thế. Và ta không lấy gì làm lạ rằng bộ luật Hồng Đức rất tiến bộ, hạn chế 

bớt những quyền quá đáng của ngƣời cha, ngƣời chồng và ngƣời chủ. Một mặt 

khác, chứng tỏ rằng mặc dầu ngồi trên ngai vàng, Thánh Tông vẫn quan tâm 

đến dân tình, thƣờng vi hành để biết rõ những nỗi thống khổ oan ức của nhân 

dân. Chính ngài đã lập ra những đoàn Ngự sử có nhiệm vụ xét hành vi của các 

quan ở các trấn. 

 

Tao Đàn thi xã có để lại rất nhiều bài thơ bằng chữ Hán và một tập thơ 

bằng chữ Nôm, nhan đề là Hồng Đức quốc âm thi tập, chúng tôi xin trích ra 

đây một bài làm mẫu : 

 

                         Nguyên    đán 
 

Cơ  mầu  tạo  hóa  bốn  mùa  vần, 

Đông  cuối  ba  mƣơi,  mồng  một  Xuân. 

Rờ  rỡ  cửa  vàng  ngày  Thuấn  sáng, 

Làu  làu  phiến  ngọc  lịch  Nghiêu  phân. 

Cao  vòi  vọi  ngôi  hoàng  cực, 

Khắp  lâng  lâng  phúc  thứ  dân. 

Tôi  mọi  dự  đòi  hàng  ngọc  duẩn 
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Non  cao  kính  chúc tuổi  minh  quân. 

 

Về bài thơ này, chúng tôi ghi 2 điểm sau đây ; 

 

1/ Hai câu 5 và 6 chỉ có 6 chữ; 

 

2/ Toàn bài ca tụng cảnh thái bình thịnh trị bằng những chữ và hình ảnh rất 

xáo, không có một chút cảm xúc chân thành nào. 
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NGUYỄN   BỈNH   KHIÊM 
(1492-1587) 

 

Lúc tiên sinh trƣởng thành thì triêu chính nhà Lê đã suy đồi, nên tiên sinh 

không chịu ra ứng thí để khỏi mắc vạ lây. Rồi nhà Mạc chiếm ngôi năm 1527, 

tiên sinh vẫn giữ thái độ bảo thân đó thêm 9 năm nữa. Đến năm 1536, tiên 

sinh đã 44 tuổi, phần thì nhà nghèo, phần thì suy tính rằng ngụy triều còn tồn 

tại 60 năm nữa, nên tiên sinh miễn cƣỡng ra ứng thí, đậu trạng nguyên. Đƣợc 

vua Mạc trọng dụng, nhƣng tiên sinh thấy trong triều đầy rẫy kẻ làm sằng, nên 

chỉ làm quan có 6 năm, dâng sớ xin trảm 18 quyền thần. Sớ không đƣợc vua 

Mạc chuẩn y, tiên sinh bèn treo ấn từ quan, lui về ẩn dật ở làng Trung An, 

huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dƣơng. Tại đây tiên sinh cất một chiếc nhà lá, đặt 

tên là Bạch Vân am, và trƣớc tác bộ Bạch vân am chi tập. 

 

Tập thơ này có 2 điểm đáng chú ý : 

 

Một là có khuynh hƣớng Đạo giáo hơn là Nho giáo, không hăng hái bàn 

việc trị quốc bịnh thiên hạ, mà chỉ ca tụng đời sống thung dung ngoài tục lụy, 

nhƣ trong bài thơ sau đây : 

 

                              Cảnh   nhàn 
 

Một  mai, một  cuốc, một  cần  câu, 

Thơ  thẩn  dù  ai  vui  thú  nào. 

Ta  dại  ta  tìm  nơi  vắng  vẻ, 

Ngƣời  khôn  ngƣời  đến  chỗ  lao  xao. 

Thu  ăn  măng  trúc,  Đông ăn  giá, 

Xuân  tắm  hồ  sen,  Hạ  tắm  ao. 

Rƣợu  đến  gốc  cây  ta  sẽ  nhấp, 

Nhìn  xem  phú  quí  tựa  chiêm bao. 

 

Hai là tiên sinh am hiểu tính số Thái Ất, nên trong các bài thơ thƣờng ngầm 

có câu sấm để tiên đoán tƣơng lai, ví dụ trong bài này : 
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Non  sông  nào  phải  buổi  bình  minh 

Thù  đánh  nhau  chi  khéo  nực  cƣời ! 

Cá  vực,  chim  rừng  ai  khiến  đuổi ? 

Núi  xƣơng,  sông  huyết  thảm  đầy  vơi ! 

Ngựa  phi  chắc  có  hồi  quay  cổ, 

Thú  dữ  nên  phòng  lúc  cắn  ngƣời. 

Ngán  ngẩm  việc  đời  chi  nói  nữa, 

Bên  đầm  say  hát  nhởn  nhơ  chơi ! 

 

Câu 5 tiên đoán sự trung hƣng của nhà Lê, và câu 6 tiên đoán sự tiếm 

quyền của họ Trịnh. 
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GIÁP   HẢI 

 
Đỗ trạng nguyên năm 1538, dƣới triều nhà Mạc, đƣợc phong tƣớc quận 

công và chức thƣợng thƣ. 

 

Năm 1549, quân Minh chuẩn bị sang xâm lăng Việt Nam, lấy cớ là để 

trừng trị loạn thần Mặc Đăng Dung đã tiếm ngôi nhà Lê. Viên tƣớng soái Mao 

Bá Ôn, trƣớc khi tiến quân, gửi sang ta một bài thơ vịnh bèo, để dò xem dân 

khí của ta nhƣ thế nào : 

 

萍    詩 

                                        Bình   thì 
 

隨 田 逐 水 冒 秧 鍼 

Tuỳ điền trục thuỷ mạo ƣơng châm 

到 處 看 來 植 不 深。 

Đáo xứ khan lai thực bất thâm. 

空 有 根 苗 空 有 葉 

Không hữu căn miêu không hữu diệp 

敢 生 枝 節 敢 生 心？ 

Cảm sinh chi tiết cảm sinh tâm? 

徒 知 聚 處 寧 知 散 

Đồ tri tụ xứ ninh tri tán 

但 識 浮 辰 那 識 沉。 

Đãn thức phù thì ná thức trầm? 

大 抵 中 天 風 氣 惡 

Đại để trung thiên phong khí ác 

掃 歸 湖 海 便 難 尋 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%86%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8D%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A4%8D
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A0%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9E%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AF%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AD%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BE%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AD%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8B


91 

 

Tảo quy hồ hải tiện na tầm. 

 

Bản dịch của Nam Phong : 

 

Mọc  theo  ruộng  nƣớc  nhỏ  nhƣ  châm, 

Rễ  bám  nơi  nao  cũng  chẳng  thâm. 

Nào  có  căn  miêu  nào  có  diệp, 

Dám  sinh  chi  tiết  dám  sinh  tâm. 

Tụ  rồi  đã  chắc  không  khi  tán, 

Nổi  đoá  nào  hay  có  lúc  trầm. 

Đến  độ  chiều  trời  phong  khí  ác, 

Quét  về  hồ  bể  hẳn  khôn  tầm. 

 

Thẻo lệnh vua, Giáp Hải họa lại bài thơ đó nhƣ sau : 

 

和   毛   伯   溫   萍   詩 

                              Hoạ   Mao   Bá    Ôn   bình   thi 

 

錦 鱗 密 密 不 容 鍼 

Cẩm lâm mật mật bất dung châm 

帶 葉 連 根 豈 計 深 

Đái diệp liên căn khởi kế thâm 

常 與 白 雲 爭 水 面 

Thƣờng dữ bạch vân tranh thuỷ diện 

肯 教 紅 日 墜 波 心？ 

Khẳng giao hồng nhật truỵ ba tâm 

千 重 浪 打 誠 難 破 

Thiên trùng lãng đả thành nan phá 

萬 陣 風 吹 永 不 沉 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%92%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BA%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8C%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B1%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8D%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A0%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A2%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%89
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Vạn trận phong xuy vĩnh bất trầm 

多 少 魚 龍 藏 這 裏 

Đa thiểu ngƣ long tàng giá lý 

太 公 無 計 下 鉤 尋. 

Thái công vô kế hạ câu tầm. 

Bản dịch của Nam Phong : 

Mau  ken  vẩy  gấm  khó  luồng  châm 

Cành  rễ  liền  nhau  mọc  rất  thâm 

Tranh  với  bóng  mây  trên  thuỷ  điện 

Há  dung  vầng  nhật  lọt  ba  tâm 

Nghìn  trùng  sóng  đánh  thƣờng  không  vỡ 

Muôn  trận  phong  xuy  cũng  chẳng  trầm 

Nào  cá  nào  rồng  trong  ấy  ẩn 

Cần  câu  Lã  Vọng  biết  đâu  tầm. 

 

Sau khi đọc bài thơ họa, Mao Bá Ôn biết rằng dân khí Việt Nam còn đang 

thịnh, khó lòng dẹp đƣợc, sợ lại mắc phải nạn thua trận nhục nhã nhƣ bọn 

Mộc Thạch 120 năm về trƣớc, nên rút quân về. Đó là một câu chuyện có lẽ bịa 

đặt, một nhà nho nào đó đã làm hai bài thơ vịnh bèo rồi gán cho Mao Bá Ôn 

và trạng Giáp Hải để cứu vãn thể diện cho nƣớc ta. 

 

Thật ra, sử chép rằng : Mặc Đăng Dung thấy quân Minh sửa soạn sang 

đánh, sợ hãi quá chừng, bèn để Mạc Phúc Hải ở lại giữ nƣớc, rồi cùng với 40 

bề tôi tự trói mình ra trƣớc cửa Nam Quan, xin dâng đất 5 động, lại đem vàng 

bạc dâng riêng cho bọn tƣớng Tầu. Bọn này đƣợc lợi lớn, bèn dâng sớ về triều 

xin cho họ Mạc đƣợc hàng, viện lẽ rằng đƣợc một chƣ hầu dễ bảo còn hơn là 

tái lập họ Lê cứng cổ. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AD%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%97%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A3%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%89%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8B
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CHƢƠNG   IV 

 

VĂN   HỌC   ĐỜI   LÊ   TRUNG   HƢNG 

 
Năm 1592, nhà Lê đƣợc trung hƣng, nhƣng chỉ trên danh vị thôi, còn thực 

quyền thì nằm trong tay họ Trịnh đời đời đƣợc nối tƣớc Vƣơng. Rồi họ 

Nguyễn con cháu Nguyễn Kim, đƣợc bổ nhiệm vào trấn đất Thuận Hóa, thấy 

họ Trịnh chuyên quyền, bèn không thần phục nữa, tự cai trị thổ địa của mình 

và còn mở rộng về phƣơng Nam. Do đó lại sinh ra nạn phân tranh Nam-Bắc, 

hai bên đánh nhau liên tiếp từ 1627 đến 1674. Rồi sau giảng hòa bãi binh. 

Mặc dầu bị chiến tranh trong 50 năm, và nhờ cuộc bãi binh 100 năm, nên thế 

lực của họ Trịnh ở Bắc và của họ Nguyễn ở Nam đƣợc củng cố. 

 

Trong những năm đầu thời Lê trung hƣng, vì còn phải đƣơng đầu với họ 

Mạc ở Cao Bằng, rồi đến họ Nguyễn ở Thuận Hóa, nên văn hóa chƣa phát đạt 

đƣợc mấy. Ở Bắc, họ Trịnh đã mở lại các khoa thi Hƣơng và Hội, và ở Nam 

họ Nguyễn cũng mở các khoa thi tƣơng đƣơng, nhƣng còn sơ sài lắm. 

 

Thêm nữa, cả sau khi cuộc Nam-Bắc phân tranh đã đƣợc ổn định, lòng 

ngƣời còn ly tán, ngƣời theo chúa Trịnh, ngƣời theo chúa Nguyễn. Và cả 

trong hàng ngũ các nho sĩ theo họ Trịnh cũng phân tán giữa những ngƣời hoàn 

toàn chỉ biết có chúa và những ngƣời còn nghĩ đến vua. Sau cuộc kháng chiến 

anh dũng chống ngoại xâm thời Lê Thái tổ, tiếp đến cuộc nội chiến ti tiện vì 

những quyền lợi riêng tƣ. Sau sự đoàn kết toàn dân đàng sau một vị vua chính 

thống Lê Trang Tông, tiếp đến sự nội bộ lủng củng giữa các phe phái đối 

nghịch. Cuối cùng là nạn Nho giáo độc tôn, đã chớm nở từ thời Lê Thánh 

Tông, đến lúc này đi đến chỗ cùng cực. Sĩ tử cầu tiến thân bằng đƣờng lối 

khoa cử chỉ biết luyện câu văn cho thật hay, thật kêu, còn tinh thần Nho giáo 

thì sao lãng. 

 

Do đó ta có thể nói rằng trong khoảng thời gian một thế kỷ rƣỡi, từ 1600 

đến 1740, văn học Việt Nam không có gì đặc sắc. Văn Nôm tiếp tục đƣợc 

phát triển và dần dần thoát ly khỏi khuôn khổ của văn Hán. Ngoại trừ tiến bộ 

đó, kể cả về hình thức và nội dung không thấy có tác phẩm nào thật xuất 
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chúng. Một điểm nữa đáng ghi là văn học miền Bắc phong phú hơn văn học 

miền Nam, tƣơng đối thôi. Vì vậy, trong chƣơng này chúng tôi chỉ ghi ba nhà 

văn ở Bắc là Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Lại và Nguyễn Đăng Tạo, và hai 

nhà văn ở Nam là Đào Duy Từ và Nguyễn Cƣ Trinh. 
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NGUYỄN   MINH   TRIẾT 

 
(1567-1662) 

 

Ngƣời làng Lạc Sơn, tỉnh Hải Dƣơng. Đậu tiến sĩ năm 1620. Làm quan đến 

chức thƣợng thƣ, và đƣợc phong Quận công. 

 

Công là một vị quan thanh liêm hết mực. Xin trích ra đây một bài thơ trong 

đó công tự chế riễu nết hà tiện của mình một cách hóm hỉnh : 

 

Giầu  thì  ba  bữa,  khó  thì  hai, 

Lần  đổi  cho  qua  tháng  thiếu  đầy. 

Nón  đổi  lá  ngoài,  quần đổi  ống, 

Dép  thay  da  mặt,  túi  thay  quai. 

Dặn  vợ  có  cà  đừng  gắp  mắm, 

Bảo  con  bớt  gạo  bỏ  thêm  khoai. 

Thế  gian  mặc  kẻ  cƣời  hà  tiện, 

Ta  chẳng  phiền  ai,  chẳng  lụy  ai. 

 

Chúng ta phải nhớ rằng tác giả bài thơ trên là một vị đại thần, một quận 

công, thế mà lại sống một cuộc đời đạm bạc nhƣ vậy, thì mới thấu hiểu cái 

cao quí của nhà Nho khi xƣa, trọng đức trong tâm hơn xa hoa bề ngoài. Một 

phần thì Nho giáo, triết học độc tôn thời xƣa, chỉ nói đến lễ nghĩa mà không 

nói đến lợi bao giờ. Và các quan đều xuất thân từ cửa Khổng, sân Trình nên 

tất nhiên đã tiêm nhiễm triết lý đó. Và một phần khác thì chế độ bồi dƣỡng 

cán bộ thời xƣa đi rất sát với quan niệm của Nho giáo : Một mặt, cho hƣởng 

rất nhiều danh dự : có lính hầu, ra khỏi dinh thì nằm võng có lọng che, đƣợc 

ăn trên ngồi chốc ở đình trung, đƣợc mặc áo lam đi hia trong các cuộc tế lễ ,  v 

.  v . Một mặt khác, lƣơng tháng rất ít ỏi, chỉ có vài quan tiền và vài thúng gạo. 

Các quan phần nhiều phải trông vào sức lao động của quan bà buôn tần bán 

tảo hoặc cầy sâu cuốc bẫm. Có quan nào túng quá, nhà vua biết thì cho ngầm 

1, 2 nén bạc dấu trong một bao trè ban thƣởng. 
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Cố nhiên cũng có vài đặc lệ, dần dần càng nhiều khi bƣớc sang thế kỷ 18. 

Vị quan nào muốn có nhiều tiền để xây nhà phủ đệ cho tráng lệ hoặc mua 

thêm vài cô hầu non, tất phải tham nhũng. Nhƣng, đây là điều khác biệt giữa 

thời xƣa và thời nay, là thời nay công chức nào tham nhũng khéo, chia chác 

cho cấp trên cấp dƣới đƣợc ổn thỏa, thì đƣợc dƣ luận công chúng khen là có 

phúc. Nhƣng thời xƣa, sự tham nhũng chỉ là đặc lệ, và luôn luôn bị khinh bỉ 

dù đƣợc dấu nhẹm êm đẹp. Không có hiện tƣợng trơ trẽn nhƣ ngày nay, ngƣời 

ta công khai, không ngƣợng mồm, khen ông nọ ông kia tham nhũng khéo ! 
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NGUYỄN   LẠI 
(1595-  ? ) 

 

Ngƣời làng Bột Thƣợng, tỉnh Thanh Hóa, đỗ Nhị Giáp tiến sĩ đình nguyên 

năm 1619, nên thƣờng gọi là Nghè Bột. Lúc còn ít tuổi, có tính tự phụ, chƣa 

đỗ đạt gì mà đã tự than một cách ngạo nghễ : 

 

Kỷ  niên  tung  tích  biến  giang  hồ 

Vật  sắc  trần  ai,  thức  ngã  vô ? 

Thân   sự  tổng  bằng  thƣơng  giả  chủ 

Tao  Đàn  tằng  thị  sất  nhi  nô 

Du  du  khổ  diệu  hàn  xâm  thạch, 

Vãng  vãng toan  ngâm  kích  toái  hồ. 

Bạch  chiến  tịnh  vô  trì  thốn  thiết 

Cao  tiêu  xích  xí  trực  trƣờng  khu. 

 

Bản dịch của Nhân Phủ : 

 

Bao  năm  dạo  gót  khắp  giang  hồ, 

Đoán  giữa  trần  ai  biết  tớ  mô ? 

Thành  bại  chẳng  qua  trời  định  đoạt, 

Tao  Đàn  nào  mấy  kẻ  hay  ho ? 

Đắng  cay  khổ  diệu  ngâm  vang  đá, 

Hăng  hái  hùng  tâm  gõ  vỡ  hồ. 

Tranh  đấu  trƣờng  văn  không  tấc  sắt, 

Cờ  đào  cao  ngọn  thẳng  rong  vô. 

 

Nghè Bột đã khinh bạc, lại còn tính thâm thiểm, khi làm chủ khảo trƣờng 

thi Hƣơng ở Sơn Nam, ông cố dụng ý ra đầu bài hiểm hóc, khiến cho sĩ tử 

khoa thi đó bị trƣợt gần hết. Nhân đời gọi ông là nghè Bột, mà sao Bột (tức là 

sao Chơi) vốn là điềm bất tƣờng, nên học trò cho ông là một vị hung tinh, bèn 

họp nhau lại, làm bài văn tế sao Bột nhƣ sau : 

 

                               Tế   sao  Bột 
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Rõ thực giáng tai, Bột  ơi  là  Bột ! 

Đất  Bắc  không  hai,  trời  Nam  có  một. 

Từ  năm Tuất, nhà vua mở nƣớc, trƣờng sơn Tây nổi tiếng khắt khe. Đến 

năm sau vâng chiếu hồi kinh, nhà Quốc tử cậy mình rằng tốt : 

Vào trƣờng Nam chủ khảo, ngồi võng điều bỏm bẻm vuốt râu dê, ra cửa  

Giáp xƣớng danh, dựa thế  tréo co ro thu hình chuột. 

Nhà thập đạo bài ra tí tí, văn năm bẩy mẹo, còn biết ai hay; cửa thiên môn 

bảng kéo rần rần, hỏng tám nghìn đinh, há rằng những dốt ! 

Gặp nỗi đảo điên, nhiều ngƣời sửng sốt. 

Nghề bút nghiên thực đã chán chƣờng, nghiệp lều chõng nghĩ mà chua xót. 

Đàn Nhƣơng tống kim đƣơng thỉnh giải, bài văn suông còn có mấy câu. 

Khoa lễ nghi giáo hữu chân ngôn, chén rƣợu đục gọi là vài giọt. 

Hồn có khôn thiêng, ngƣơi nên sớm cút ! 

Vẻ khuê tụ đƣơng kỳ sáng sủa, hội nhu tài vua mở khoa ngay. Ngôi văn tinh 

không nhẽ tối hoài, ngƣời thực học trời cho đỗ  tuốt. 

                             (Tài liệu trích ở Giai thọai làng Nho của Lãng Nhân) 

 

Câu chuyện nghè Bột cậy tài ra đầu bài thi hiểm hóc, và bị sĩ tử công phẫn 

làm văn tế sống, cho ta hai nhận xét sau đây : 

 

Một là lối thi cử thủa xƣa hết sức vô lý, không kén chọn ngƣời có tài giúp 

nƣớc, mà chỉ kén chọn ngƣời nhớ sách nhiều, và biết đoán trúng ý của quan 

trƣờng. 

 

Hai là nƣớc ta khi xƣa tuy sống dƣới chế độ quan quyền chuyên chế, nhƣng 

thật ra dân chúng vẫn tự động chống đối khi quan làm quá, đôi khi nổi loạn 

làm giặc, nhƣng thƣờng thƣờng chỉ cần làm bài vè chế diễu hoặc bài văn tế 

sống hung thần, là đủ khiến cho các quan phải giật mình. Cái tác phong đó 

còn tiếp tục qua thời Pháp thuộc, nhƣng đến ngày nay thì bị báo chí lạm dụng, 

bôi nhọ ngƣời nọ, ngƣời kia một cách vô trách nhiệm, không đúng sự thực. Tệ 

hơn nữa là dụng ý của vài bài báo bôi nhọ đó không phải vì công tâm, mà chỉ 

vì tƣ thù hoặc để làm tiền một cách bỉ ổi. 
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NGUYỄN   ĐĂNG   ĐẠO 
(1651-1719) 

 

Ngƣời làng Hoài Bão, tục danh là làng Bịu, tỉnh Bắc Ninh. Từ lúc thiếu 

thời, đã tỏ ra có tài mẫn tiệp. Một ngày mùa Đông gió bấc, nhân đi qua gian 

cầu có mái ở gần làng, ông vào tránh rét, nằm co trong cầu. Xẩy gặp lúc viên 

huyện sở tại trẩy qua, ông cứ nằm lì, viên huyện lấy làm phật ý, hỏi : 

-Anh sao vô lễ thế, thấy bản chức đến mà không đứng lên cho phải phép ? 

 

Ông trả lời là học trò huyện, vì lạnh quá nên không dậy đƣợc. Viên huyện 

bảo : 

-Nếu vậy, ta ra cho một bài thơ lấy đầu đề là “rét nằm co” xem tài cán ra 

sao mà dám bƣớng bỉnh thế nhỉ ? 

 

Ông ứng khẩu đọc : 

 

Vi  vu  gió  thổi,  bụi  lầm  đƣờng, 

Rét  mƣớt  nằm  co,  há  phải  cuồng ? 

Cá  chửa  dƣơng  vây  miền  Bắc  Hải, 

Rồng  còn  cuộn  khúc  bãi  Nam  Dƣơng. 

Cất  đầu  ngóng  đợi  kiền -  khôn  để, 

Uốn  gối  mong  chầu  cảnh – thổ  vƣơng. 

Bĩ  hề  cực  rồi,  rồi  đến  thái, 

Sang  Xuân  đầm  ấm  lại  nghênh  ngang! 

 

Năm 32 tuổi ông đậu Hƣơng tiến, năm sau thi Hội đệ nhất giáp, đệ tam 

danh, điện thí đậu Trạng nguyên, từ đấy có tên Trạng Bịu. 

 

Năm 1687, trạng đƣợc cử đi sứ Tầu. Sứ bộ đến Bắc Kinh giữa ngày 

Nguyên đán; tòa Hàn lâm cho hƣớng dẫn vào chầu vua Khang Hi, rồi ra nghỉ 

ngơi ở công quán. Trong quán có mặt cả các sứ thần nhiều nƣớc khác. 

 

Một hôm một thái giám cầm tấm biển đến quán, trên biển có viết vế đối : 
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Xuân  tiêu  phong  nguyệt,  nguyệt  thiêm  hoa  sắc,  phong  tống  hoa  

hƣơng,  hƣơng  sinh  sắc,  sắc  sinh  hƣơng, hƣơng  hƣơng  sắc  sắc  mãn  

Xuân  tiêu,  tƣơng – tƣ  khách  hứng  tƣơng – tƣ  khách. 

 

nghĩa là : 

 

Đêm có trăng có gió, trăng thêm sắc đẹp cho hoa, gió đƣa hƣơng ngát, có 

hƣơng rồi có sắc, có sắc lại có hƣơng, hƣơng hƣơng sắc sắc suốt đêm Xuân, 

khách tƣơng tƣ lại nghĩ đến ngƣời tƣơng tƣ. 

 

Sứ Cao Ly đối : 

 

Tùng  viện  trúc  mai,  mai  sinh  ngọc  diệp,  trúc  hóa  ngọc  chi,  chi  tị  

diệp,  diệp  tị  chi, chi  chi  diệp  diệp liên  tùng  viện,  hữu  tình  nhân  thức  

hữu  tình  nhân. 

 

nghĩa là : 

 

Nhà mát có trúc có mai, cây mai sinh ra lá ngọc, cây trúc hóa ra cành 

ngọc, cành liền với lá, lá liền với cành, cành cành lá lá quanh nhà mát, ngƣời 

hữu tình biết kẻ hữu tình. 

 

Đến lƣợt sứ Việt Nan, Trạng Bịu đối : 

 

Hạ  nhật  cầm  thi,  thi  ngụ  ngã  tình,  cầm  hòa  ngã  tính,  tính  viên  tình,  

tình  viên  tính,  tính  tính  tình  tình ngu  hạ  nhật,  tri  âm  thức  tri  âm  nhân. 

 

nghĩa là : 

 

Ngày hạ có đàn thơ, câu thơ giải nỗi tình ta, cây đàn dịu tính ta, tính tính 

tình tình vui ngày Hạ, bạn tri âm biết bạn tri âm. 

 

Xét vế đối của sứ Cao Ly cũng rất hay, nhƣng còn kém vế đối của sứ Việt 

Nam ở hai điểm : 

-Đem tùng viện mà đối với Xuân tiêu không chọi bằng Hạ nhật. 
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-Vế đối của sứ Cao Ly ngụ ý triết lý, còn vế đối của sứ Việt Nam ngụ ý 

tình cảm, phù hợp với vế ra hơn. Bởi thế khi các câu đối đệ lên ngự lãm, vua 

Tầu phê cho Trạng Bịu : “Bắc triều đệ nhất Trạng nguyên”. 

 

Bấy giờ chúa Trịnh Can lộng quyền, bắt các đình thần mỗi khi vào hầu ở 

Phủ Liêu phải mặc đại triều phục nhƣ khi vào chầu vua. Nhƣng một phiên 

chầu bên Phủ Liêu, Trạng Bịu mặc áo thƣờng triều. Chúa Trịnh hỏi : 

-Sao lại phục sức nhƣ vậy ? 

-Tôi nghe đại triều phục là để chầu thiên tử, nay nhà chúa cũng là bề tôi của 

thiên tử, nếu lấy áo chầu Lê hoàng mà vào chầu chúa, e không hợp lệ, nên tôi 

không dùng. 

 

Trong nƣớc lúc này thƣờng có giặc giã, lại thêm mất mùa; nguyên một tỉnh 

Bắc Ninh, dân mấy làng lâm vào cảnh đói khổ. Trạng ở kinh đô nghe tin liền 

viết thƣ cho phu nhân : 

Ta làm quan đến tột bực, có lẽ đâu để dân tỉnh nhà chết đói, vậy bà phải 

nuôi những ngƣời đói khó ở mấy làng, tìm cách phát trẩn và phát thóc giống 

để cho họ cầy cấy làm ăn. 

 

Phu nhân nhất nhất tuân theo. Đến tháng chín, tháng 10 năm ấy, các dân xã 

đƣợc mùa, rất cảm công đức của trạng, nên có bài tụng : 

 

Bất  hữu  trạng  nguyên  tiền,  ngô  dân  hà  dĩ  an, 

Bất  hữu  trạng  nguyên  túc,  ngô  dân  hà  dĩ  dục; 

Tƣớng  công  chi  đức,  tƣớng  công  chi  công, 

Lịch  vạn  thế  nhi  bất  vong. 

 

nghĩa là : 

 

Trạng  nguyên  không  cho  tiền,  dân  ta  sao  bình  yên; 

Trạng  nguyên  không  cho  thóc,  dân  ta  còn  nheo  nhóc; 

Đức  cho  thóc,  công  cho  tiền,  muôn  đời  không  bao  giờ  quên. 

 

Vài mẩu chuyện trên cho ta thấy : 
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-Khi đi sứ Trạng Bịu khiến thiên triều phải khâm phục 

 

-Đối với chúa Trịnh, dám can đảm nêu nghĩa tôn Lê 

 

-Đối với dân đói, khẳng khái dốc tiền của nhà ra để cứu trợ. 

 

Thật là khí tƣợng một nhà Nho quân tử, không những giỏi văn mà trên 

không xu phụ quyền thế, dƣới không quên dân nghèo. Đem so sánh với các 

bậc hiền thần Đông Tây kim cổ, thấy Trạng Bịu không kém một ai. 
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ĐÀO   DUY   TỪ 

(1572-1634) 

 
Ngƣời làng Hoa Trai, tỉnh Thanh Hóa, khi đó thuộc về xứ Bắc. Theo thể lệ 

của nhà Lê, xƣớng ca bị coi là vô loài, nên con nhà xƣớng ca không đƣợc 

phép ứng thí. Đào Duy Từ chính ở trong trƣờng hợp đó. Ông học rộng tài cao 

mà không có cách hiển đạt ở Bắc, nên trốn vào xứ Nam. Ông xin làm chăn 

trâu cho một phú nông nọ, có tiếng là quảng giao với các văn nhân. Một hôm, 

phú ông họp bạn để bàn luận văn chƣơng. Đào chăn trâu về thấy thế, bèn cắp 

roi đứng trƣớc phòng họp nghe. Chủ nhân mắng : 

-Thằng chăn trâu kia, biết gì đến chữ nghĩa mà đứng trân trân ra đó ? 

-Thƣa ông chủ, có kẻ chăn trâu hèn hạ, có kẻ chăn trâu anh hùng. Cũng nhƣ 

nhà nho, có nho quân tử mà cũng có nho tiểu nhân. 

 

Thấy lạ, cử tọa mời Đào vào hỏi, thì Đào ứng đối đâu ra đấy, nào tứ thƣ 

ngũ kinh, rồi đến bách gia chƣ tử, binh pháp Tôn, Ngô, Đào trổ tài hùng biện, 

thao thao bất tuyệt, khiến tất cả đều kinh ngạc. 

 

Phú ông kính trọng, tôn làm thầy đồ. Rồi giới thiệu với quan khám lý Trần 

Đức Hòa. Đào bèn dâng bài thơ Ngọa Long Cƣơng để tỏ chí mình, xin trích 

dƣới đây một đoạn : 

 

    Bụi  trần  chẳng  gợn  mẩy  may, 

Xem  hoa  hớn  hở,  xem  mây  lững  lờ. 

   Tạm  ẩn  bóng  đợi  chờ  tri  kỷ 

Hỏi  rằng  ai  lập  chí  bá  vƣơng. 

   Lòng  trung  chốn  ấy  đã  tƣờng, 

Cầu  hiền  chân  chúa  tìm  đƣờng  đến  mau. 

   Nay  tuy  tạm  trồng  rau  cuốc  đất, 

Nhƣng  có  ngày  cờ  phất  trên  yên. 

   Tài  cao  há  chịu  phận  hèn, 

Giúp  vua  quyết  giữ  vững  bền  non  sông. 
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Xem bài thơ đó, quan khám lý biết Đào là ngƣời có tài lạ, bèn gả con gái 

cho, và tiến cử lên Sãi Vƣơng, đƣợc trọng dụng liền. Khi đó chúa Nguyễn đã 

có ý độc lập, không chịu thần phục chúa Trịnh nữa. Nhƣng còn e binh lực 

kém cỏi, chƣa dám ra mặt chống đối. Đào bèn chỉ cho kế hoạch : một mặt đắp 

hai lũy Trƣờng Dục (ở Quảng Bình) và Nhật Lệ (ở Đồng Hới) rất kiên cố. Rồi 

không nộp thuế nữa cho triều đình, ngang nhiên xƣng hùng, xƣng bá. 

 

Điều đáng ghi nhớ ở tiểu sử Đào Duy Từ là : Tuy là nhà nho, ông quan tâm 

đến thực học, kinh tế và binh pháp. Nhƣ vậy đâu có phải là Nho học kém cỏi ? 

 

Chỉ tiếc rằng triều Lê rồi sau đến triều Nguyễn chỉ chú trọng đến hình thức 

bóng bẩy mà sao lãng tinh thần thực dụng của Nho giáo. 
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NGUYỄN   CƢ   TRINH 
(1716-1767) 

 

Vốn ngƣời tỉnh Thừa Thiên, ông phò chúa Nguyễn, làm chức trấn thủ 

Quảng Ngãi. Lúc đó, dân sơn cƣớc Đá Vách nổi loạn, Nguyễn công bèn làm 

truyện Sãi Vãi để khích lệ lòng quân. 

 

Cốt truyện nhƣ sau : Mở đầu, sãi giả buông lời chòng ghẹo để thử lòng vãi. 

Bị vãi cự tuyệt, sãi bèn xoay câu chuyện từ địa hạt ái tình sang địa hạt nhiệm 

vụ của mọi ngƣời dân, kể cả ngƣời đã xuất gia, đối với tổ quốc. Và sãi, vãi thi 

đua nhau tán dƣơng những sự nghiệp anh hùng cứu quốc. Cuối cùng, vãi hỏi 

sãi con đƣờng đi tới đất Phật, thì đƣợc sãi trả lời một cách bất ngờ : 

 

Đƣờng Nam phƣơng thấy đó chẳng xa, thì những sợ nhiều quân Đá Vách. 

Tƣởng thời lạc phách, nhớ đến kinh hồn. 

Nọ giết ngƣời nhƣ dế nhƣ trun; nọ hại ngƣời nhƣ rít nhƣ rắn. 

Đến đâu là tảo tận; bắt đặng sẽ giết tƣơi. 

Đã vào làng cƣớp của hại ngƣời, lại xuống nội đuổi trâu bắt ngựa. 

 

Nhƣng vãi hùng dũng đáp lại : 

 

Ai chịu quyền trọng trấn nhất phƣơng, nếu không đánh để sau sanh tệ. 

Đạo tu lòng chẳng trễ, công mài sắt ắt nên. 

Mặc ai sao lãng lòng Thiền, đạo ta ta giữ cho bền thì thôi. 

Thôi thời ông sãi hãy ngồi, Tây Phƣơng vãi tới tìm nơi Thiên đƣờng. 

Muôn năm chúc tuổi Nguyễn vƣơng, 

Nam mô hai chữ phi thƣờng mặc ai. 

 

Nói tóm lại, truyện Sãi Vãi, dƣới hình thức một bài đối đáp giữa một ông 

sƣ và một bà vãi, thật ra là một bài hịch dùng giọng văn bình dân để khuyến 

khích quân sĩ không nên ngại khó nhọc, phải dẹp yên bọn giặc Đá Vách để tạo 

hạnh phúc cho muôn dân. Con đƣờng đi về đất Phật chính là con đƣờng phục 

vụ tổ quốc. 
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Tập Sãi Vãi này cốt truyện đã lỏng lẻo, lại đi tới một kết luận bất ngờ, thật 

không đáng gọi là một áng văn có giá trị. Sở dĩ chúng tôi nêu ra là chỉ muốn 

vạch ra một sự kiện : dân Việt Nam sính văn chƣơng đến nỗi các bài hịch kêu 

gọi lòng ái quốc cũng phải mƣợn lời văn bóng bẩy mới truyền bá đƣợc đến đại 

chúng. Trƣớc đây (hịch của Hƣng Đạo vƣơng) và sau đây (thơ Chí thành 

thông thánh và phú Danh sơn lƣơng ngọc của Phan Chu Trinh), chúng ta đã và 

sẽ còn thấy văn chƣơng đƣợc xử dụng vào mục đích đó. 
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GIAI   ĐOẠN  TOÀN  THỊNH 
(TỪ 1740 ĐẾN 1913) 

 

CHƢƠNG   V 

 

VĂN   CHƢƠNG   ĐỜI   LÊ  MẠT  và  TÂY  SƠN 

 
Khoảng thời gian đó có thể coi là thời gian rối loạn nhất trong lịch sử Việt 

Nam. Chỉ trong vòng vài thập niên mà xẩy ra gần nhƣ liên tiếp những cuộc 

nổi loạn của dân chúng, những cuộc binh biến, những cuộc đảo chánh, và cuối 

cùng là chiến tranh Bắc-Nam đem lại 3 lần đổi triều đại, đó là chƣa kể đến 

một cuộc xâm lăng của Tầu. Đây là vài niên hiệu sẽ dùng làm mốc : 

 

Từ năm 1739 đến năm 1770 : liên tiếp các đám giặc Ngân già, Ninh xá, 

Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh Phƣơng, Hoàng Công Chất, và cuộc chống 

đối của Lê Duy Mật kéo dài từ 1738 đến 1769. 

1771 : Tây Sơn nổi lên chống chúa Nguyễn. 

1774 : họ Trịnh nhân dịp đó chiếm Phú Xuân. 

1778 : Nguyễn Nhạc xƣng đế ở miền Nam. 

1786 : Nguyễn Huệ chiếm Phú Xuân của Trịnh, rồi thừa thắng tiến quân ra 

Bắc, đuổi họ Trịnh, để lại ngôi vua cho Lê hoàng. 

1787 : Tây Sơn lại tiến quân ra Bắc lần thứ hai, giết Nguyễn Hữu Chỉnh, 

vua Lê Chiêu Thống bỏ chạy. 

1788 : Chiêu Thống gọi quân Thanh sang giúp 

1789 : Nguyễn Huệ, có hiềm khích với Nguyễn Nhạc, cũng xƣng đế trƣớc 

khi đem quân ra Bắc đánh tan quân Thanh. 

1792 : Quang Trung mất sớm, để lại cơ nghiệp Tây Sơn cho con là Cảnh 

Thịnh. 

Ít lâu sau, Cảnh Thịnh chiếm nốt cơ nghiệp của Nguyễn Nhạc, trong khi 

Nguyễn Ánh trở về Nam xƣng vƣơng 

1802 : Nguyễn Ánh đánh tan Tây Sơn và lên ngôi, sáng lập triều Nguyễn. 

 

Trong cơn binh hỏa đó kéo dài hơn 60 năm, trật tự chính trị và xã hội bị 

xáo trộn, và đã ảnh hƣởng lớn lao đến nền văn học. Những bức rào đạo đức đã 



108 

 

ngăn cản nó bị phá đổ, và từ tính chất ôn hòa, trọng khuôn phép, nó trở nên 

nhiệt tình, cuồng loạn, để rung động những tình cảm sâu kín nhất của tiềm 

thức, hoặc trở nên châm biếm, ngỗ ngƣợc, phóng đãng, chế diễu xã hội đồi 

bại. Một mặt khác, thảm cảnh của quốc gia cũng làm nẩy nở hào khí, và 

những bài thơ anh hùng cảm động nhất không thiếu trong cơn biến loạn đã 

đánh chìm cơ đồ Lê-Trịnh. 

 

Và ta thấy kết quả hanh thông của một thời lịch sử bi thảm, là sự phát triển 

kỳ diệu của nền văn hóa trong hậu bán thế kỷ 18, đặc biệt là về văn Nôm, qua 

vài thế kỷ dò dẫm và cố gắng không ngừng, đã đạt tới một mức độ uyển 

chuyển và phong phú chƣa bao giờ Hán văn đạt tới. 

 

Một lý do nữa có thể cắt nghĩa sự khai hoa rực rỡ của nền văn học chữ 

Nôm, là giới sĩ phu, sắp mất hoặc đã mất địa vị cao quí trong xã hội, không 

thể ngồi cao tự mãn trong tháp ngà nữa, đã phải quay về với dân chúng. Họ đã 

chịu lìa bỏ những suy tƣ quí phái, toàn là những ý tƣởng xáo, chép ở những 

câu văn cũ đã dùng nhiều đến nỗi mất hết giá trị chân thật, để tìm nguồn cảm 

xúc trong cảnh tƣợng sống động và thê thảm của xã hội đƣơng thời. Chính sự 

trở về nguồn gốc của đời sống, của tinh thần dân tộc, đã mở ra kỷ nguyên phát 

triển văn hóa rực rỡ còn tiếp tục tới ngày nay. Chúng ta có thể nói không ngoa 

rằng cho tới hậu bán thế kỷ 18, các nho sĩ Việt Nam suy nghĩ và cảm xúc qua 

các sách vở Tầu hơn là qua thực trạng Việt Nam. Tác phẩm của họ, phần lớn 

viết bằng chữ Hán, đúng là loại văn chƣơng bác học, vì chỉ diễn tả tâm trạng 

của giới nho sĩ mà thôi. Nhƣng từ 1740 trở đi, có một sự xáo trộn ghê gớm 

trong các giai cấp xã hội, khiến cho văn Nôm trở thành lối văn chính thức 

mang săc thái quốc gia. 

 

Hậu bán thế kỷ 18 ở Việt Nam, cũng nhƣ thời Xuân Thu chiến quốc bên 

Tầu, đã làm nẩy nở rất nhiều tác phẩm bất hủ. Trong cái rừng hoa muôn hồng 

nghìn tía đó, chúng tôi xin tạm xếp làm 5 loại để giản dị hóa sự nhận xét : 

 

1/ Văn cổ điển của Lê quí Đôn và Trịnh Sâm. 

 

2/ Các ca khúc của Đoàn Thị Điểm và Nguyễn Gia Thiều. 
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3/ Các truyện dài bằng thơ : Bích câu kỳ ngộ, Hoa Tiên, Phan Trần, Quan 

Âm thị Kính. 

 

4/ Những nhà văn có liên hệ trực tiếp với thời cục : 

 

a- Không theo bên nào : Nguyễn Hữu Chỉnh. 

 

b- Theo Lê : Nguyễn Đình Giản, Trần Danh Án. 

 

c- Theo Tây Sơn : Phan Huy Ích, Lê thị Ngọc Hân. 

 

5/ Những nhà văn ngoài khuôn khổ Nho giáo : Phạm Thái, Hồ Xuân 

Hƣơng. 
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LÊ   QUÍ   ĐÔN 
(1726-1784) 

 

Ngƣời làng Duyên Hà, tỉnh Thái Bình. Đậu Tam nguyên bảng nhãn năm 

1752. Đã trƣớc tác rất nhiều bằng Hán văn, gồm : Đại Việt thông sử, Vân Đài 

loại ngữ, Toàn Việt thi lục, Hoàng Việt văn hải, Kiến Văn tiểu lục. Còn về 

văn Nôm, chỉ để lại một ít số thơ Đƣờng luật và vài bài văn sách. Nay chỉ xin 

trích một bài thơ Nôm. Nguyên khi ông mới 8, 9 tuổi, một bữa mải chơi bỏ 

học, bị cha mắng là đồ rắn đầu, rắn cổ, và bắt làm bài thơ tự trách thì sẽ tha 

đòn. Ông bèn xuất khẩu bài thơ này, trong mỗi câu đều có tên một loại rắn : 

 

Chẳng  phải  liu  điu,  vẫn  giống  nhà 

Rắn  đầu  biếng  học,  lẽ  không  tha ! 

Thẹn  đèn  hổ  lửa,  đau  lòng  mẹ, 

Nay  thét,  mai  gầm  rát  cổ  cha. 

Lằn  lƣng, đành  chịu  vọt  năm  ba. 

Từ  rầy  Châu  Lỗ  chăm  nghề  học, 

Kẻo  hổ  mang  danh  tiếng  thế  gia. 

 

Và xin trích thêm bài văn sách “Lấy chồng cho đáng tấm chồng”, vì nó có 

hai đặc điểm : 

 

1/ Nó vạch rõ sự ƣa chuộng Nho học thời Lê mạt, do lòng ham muốn giầu 

sang chỉ có thể đạt đƣợc bằng cách thi đỗ, chứ không phải để hấp thụ tinh thần 

Nho giáo. 

 

2/ Nó là một mẫu văn chƣơng cử nghiệp dùng trong các khoa thi thời xƣa, 

hoàn toàn trống rỗng ý kiến trị nƣớc an dân, lại đƣợc dùng để đo nhân tài. 

 

Câu hỏi : 
Vấn : Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công trang điểm má hồng răng 

đen. 

Truyện rằng : Chẳng tham ruộng cả ao liền, tham về cái bút cái nghiên 

anh đồ. 
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Kim khảo : Dài lƣng tốn vải, ăn no lại nằm, tằng kiến ƣ thiên vàn nữ nhi 

chi nghị; bất tri hà sở thủ ƣ anh đồ, nhi quyến luyến nhƣợc thị rƣ ? 

Thí vị trần chi, dĩ quan xuân hoài tình tự. 

  

 Bài làm : 

Em nghe rằng : Sen ngó đào tơ, nay gặp hội nhân chi phải lứa; chả chim 

cơm trắng, vẫn là mong giải cấu chi tốt đôi; chọn mặt gửi vàng, dẫu ý ai cũng 

vậy. 

Nay vâng lời sách hỏi mà lƣợc bầy ra : 

Trộm nghĩ rằng : Rồng bay còn đợi đám mây, bắn bình tƣớc phải đợi tay 

anh hùng. Lấy chúng em chi má đỏ hồng hồng, răng đen nhƣng nhức, chẳng 

những cô tú dì nho chi sự, vẫn là mong chồng loan vợ phụng chi chung tình. 

Nếu mà cú đậu cành mai, thời công trang điểm chẳng hoài lắm ru ? Vậy nên 

sớm gửi tơ duyên, ai chẳng là ngọc đá, vàng thau chi lừa lọc. 

Nay xét phƣơng ngôn chị em bạn gái nói chuyện rằng : Chẳng tham ruộng 

cả ao liền, tham về cái bút cái nghiên anh đồ. 

Ý trộm nghĩ rằng : Ngọc còn đợi giá, vàng chẳng lộn thau. Cây gỗ lim 

chìm, quyết chẳng nỡ mang làm cọc giậu; hoa đào tƣơi tốt, hẳn không đem 

bán cho lái buôn. Cam đƣờng với quả quit hôi, cũng cân nhắc ba đồng một, 

một đồng đôi chi giá. 

Thử ngó coi : Ruộng sâu ao cá, chàng nông kia chi trọc phú những khoe 

giầu; song Vƣơng Khải, Thạch Sùng đã từng đấu phú, rồi cũng giƣơng mắt 

ếch ƣ của đời ngƣời thế chi thu. 

Nghiên ruộng bút cầy, anh đồ nọ chi đa văn không ngại khó; kìa Mãi Thần 

Mông Chính có lẽ tràng bần, rồi cũng bổng cánh hồng ƣ bĩ cực thái lai chi 

hội. 

Nông nhì sĩ nhất, lẽ ấy đã rành. 

Vả : Chân lấm tay bùn, chàng nông nãi vũ phu chi cục kịch, lấy yếm thắm 

chỉ đào chi tha thƣớt, giá thể mà mang bầu xách lọ, sao cho cam hạt ngọc để 

ngâu vầy. 

Miệng vàng dạ gấm, anh đồ là quân tử chi dịu dàng, lấy môi son má phấn 

chi nhởn nhơ, giá thể mà sửa túi nâng khăn thì mới đáng cành ngô cho phụng 

đậu. 

Vậy có thơ rằng : 

Dẫu  có  bạc  vàng  trăm  vạn  lạng, 
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Chẳng  bằng  kinh  sử  một  vài  pho. 

 

Lại có thơ rằng : 

Gƣơm  trời  chi  để  tay  phàm  tuốt, 

Búa  nguyệt  sao  cho  đứa  tục  mài. 

Vả : Tiếng tăm con gái, nết na học trò, nên em nghĩ duyên em, em nghĩ tình 

em, lại tƣởng đến anh đồ chi sự nghiệp. Đèn xanh một ngọn, án tuyết ân cần, 

quyển vàng mấy con, cửa huỳnh gióng trả. 

Còn trong tục lụy, anh đồ là vị vũ chi giao long, may khoa thi mà kim bảng 

đề danh, tức hôm nọ chi hàn nho mà hôm nay đã Bảng nhỡn, Thám hoa chi 

đài các, em phỏng có duyên ƣa lá thắm, thời trƣớc voi anh sau võng thiếp, 

cũng thỏa đời ƣ võng lọng chi nghênh ngang. 

Đƣơng thủa hàn vi, anh đồ là tại sơn chi hổ báo, gặp vận thái mà thanh 

vân đắc lộ, tức bữa tê chi tiện sĩ mà bữa ni đã Thƣợng thƣ, Đô đốc chi phong 

lƣu; em phỏng nhƣ phận đẹp chỉ hồng, thì anh quan cả, thiếp hầu bà, cũng 

sƣớng kiếp ƣ ngựa xe chi đủng đỉnh. 

Huống chi : Kinh sử lầu thông, anh đồ chi tài học, đã sẵn tay kinh tế;  tuy 

có dài lƣng tốn vải, bây giờ đã đai vàng áo gấm chi bảnh bao. 

Tài năng rất mực, anh đồ chi duyên phận, gặp đƣợc lúc long vân; tuy có ăn 

no lại nằm, bây giờ đã cơm chúa võng đào chi chểnh chện. 

Gƣơng trời vằng vặc, sáng soi nhà vàng gác tía chi lung linh; lộc nƣớc 

miên miên, súc tích gấm cuốn vàng cân chi ban cấp. 

Nhƣ thế thì : Chồng quan sang, vợ hầu đẹp, ai chẳng khen nhất thế chi 

thần tiên; danh phận cả, bổng lộc nhiều, thế mới thỏa tam sinh chi hƣơng hỏa. 

Khởi vô sở thủ ƣ anh đồ tai ? 

Vậy nên : Yếm trắng nƣớc hồ, vã đi vã  lại, chỉ mong anh nho sĩ chi yêu 

đƣơng. Miệng ong lƣỡi én, uốn ngƣợc uốn suôi, cũng mặc giọng thế gian chi 

mai mỉa. 

Em nay : Tuổi mới trăng tròn, tiết vừa hoa nở, vâng lời sách hỏi, giải hết 

niềm đơn. Em cẩn thƣa. 
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TRỊNH   SÂM 

 
Cầm quyền từ năm 1767 đến năm 1782. Vƣơng là một nhân tài xuất chúng, 

đã dẹp tan đƣợc mọi nội loạn và lấy đƣợc của chúa Nguyễn đất Thuận Hóa và 

Quảng Nam. Nhƣng một mặt khác, vƣơng kiêu xa quá độ, và đã đƣa thế nƣớc 

đến chỗ suy tàn vì mê đắm nàng Đặng Thị Huệ, đến nỗi bỏ con cả là Trịnh 

Khải do một bà phi khác sinh ra, để lập Trịnh Cán là con của Đặng thị. Vì thế 

triều thần chia làm 2 phe; và sau khi vƣơng qua đời, thì quân Tam phủ nổi 

dậy, đuổi Trịnh Cán và tôn Trịnh Khải lên làm chúa. Chúng lại thừa thế trả 

thù phe đảng Đặng thị, đập phá chém giết lung tung, không còn coi kỷ luật là 

gì nữa, lại xen lấn vào việc triều chính, gây nên vụ kiêu binh. Trật tự xã hội bị 

chúng làm đảo lộn, khiến cho khi Tây Sơn tiến quân ra Bắc, thì hàng ngũ quân 

dân tự động tan rã. 

 

Vƣơng thích ngự thuyền chơi trên Hồ Tây trong những đêm có trăng tỏ. Đi 

tùy tùng vƣơng có mấy trăm cung nữ và nội giám, và vài vị quan to thân tín. 

Xuống thuyền treo đèn kết hoa lộng lẫy, bèn mở dạ tiệc, ca nhạc và những trò 

đùa dỡn dâm bôn giữa cung phi và nội giám. 

 

Nhƣng vƣơng cũng rất giỏi văn chƣơng, đã để lại khá nhiều bài thơ bằng 

chữ Hán và chữ Nôm, đƣợc sƣu tầm làm 3 tập : Tâm thanh tôn duy tập, Nam 

tuần ký trình thi, và Tây tuần ký trình thi. Bài thơ dƣới đây tả cảnh Hồ Tây : 

 

Lọ  là  đồn  hỏi  chốn  bồng  doanh ? 

Này  thú  này  âu  cũng  có  tình. 

Đôi  đóa  nhị  hồng  in  dáng  tía, 

Một  doành  nƣớc  biếc  ánh  trời  xanh. 

Lầu  lầu  các  nọ  phong  rèm  nguyệt, 

Văng  vẳng  chiều  kia  dõi  tiếng  kình. 

Lần  trải  nắng  sƣơng  đà  mấy  tá ? 

Kim  ngƣu  dấu  trƣớc  hãy  dành  dành. 

 

Xem khẩu khí bài thơ này, thấy vƣơng chƣa mất hẳn đạo tâm trong cảnh 

vui chơi trụy lạc. Văn tài, võ dũng có thừa (chính vƣơng tự ra các đầu bài thi 
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tiến sĩ và tạo sĩ, và  chấm lấy), chỉ vì quá đề cao cái bản ngã lên trên nhiệm vụ 

quốc gia, nên mới khiến cho cơ nghiệp 200 năm phù Lê phải tan tành trong 

một buổi. 
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ĐOÀN   THỊ   ĐIỂM 
(1705-1748) 

 

Ngƣời xã Giai Phạm, tỉnh Hƣng Yên, có biệt hiệu là Hồng Hà nữ sĩ. Bà 

thông minh từ thủa nhỏ, năm lên 5, 6 tuổi đã học sách Hán Cao Tổ. Anh ruột 

là Đoàn Trác Luân ra một câu đối : 

 

Bạch  xà  đương  đạo,  Quý  bạt  kiếm  nhi  trảm  chi. 

 

nghĩa là : 

 

Rắn trắng ngang đƣờng, ông Quý (Lƣu Bang tự Quý) tuốt gƣơm mà chém 

nó. 

 Bà đối ngay : 

 

Hoàng  long  phụ  Chu,  Vũ  ngưỡng  thiên  nhi  than  viết. 

 

nghĩa là : 

Rồng vàng đội thuyền, vua Vũ trông trời mà than rằng. 

 

Câu đối chẳng có gì là hay lắm, nhất lá chữ chi ở cuối vế trên là một đại 

danh tự, mà đem chữ viết là một động tự để đối thì chƣa ổn hẳn. Nhƣng một 

cô bé mới 5, 6 tuổi mà đã làm đƣợc thế kể cũng là giỏi. 

 

Khi bà 15 tuổi, một hôm ông Luân xuống ao rửa chân, chợt trông thấy em 

đang soi gƣơng ở trong cửa sổ, bèn đọc đùa : 

 

Đối  kính  họa  mi,  nhất  điểm  thành  lưỡng điểm. 
 

nghĩa là : 

 

Soi  gƣơng  kẻ  lông  mày,  một  nét  hóa  ra  hai  nét. 

 

Vế ra khéo dùng chữ điểm là nét và cũng là tên em gái. Bà đối luôn : 
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Lâm  trì  ngoạn  nguyệt,  chích  luân  chuyển  tác  song  luân. 
 

nghĩa là : 

 

Tới  ao  ngắm  trăng,  một  vầng  hóa  ra  hai  vầng. 

 

Đại khái tác phong thử sức học giữa hai anh em họ Đoàn cũng tƣơng tự tác 

phong giữa hai em họ Tô, thật là tao nhã và kỳ thú. 

 

Lại một hôm bà đi chơi một mình, gặp ông nghè Nguyễn Công Hãng ở 

ngoài đƣờng, ông này bèn yêu cầu bà làm hai câu tả cảnh độc hành. Bà ứng 

khẩu đọc luôn : 

 

Đàm  đạo  cổ  kim  tâm  phúc  hữu, 

Truy  tùy  tả  hữu  cổ  quăng  thần. 
 

nghĩa là : 

 

Đàm  đạo  chuyện  xƣa  nay  thì  có  bạn  gan  ruột, 

Theo  đuổi  mình  bên  trái  bên  phải  có  bề  tôi  chân  tay. 

 

Thật là tuyệt diệu, nên danh tiếng của bà nổi lên nhƣ sóng cồn. Bấy giờ ở 

kinh có 4 danh sĩ, đƣợc thiên hạ tôn là Tràng An tứ hổ. Bọn này rủ nhau đến 

thăm bà Điểm để thử tài. Bà ra vế đối : 

 

Đình  tiền  thiếu  nữ  khuyến  tân  lang. 

 

nghĩa là : 

 

Trƣớc  sân,  thiếu  nữ  mời  ăn  trầu. 

 

Lắt léo ở chỗ tân lang là trầu cau, cùng âm với tân lang là chàng rể mới. 

Bốn hổ Tràng An không sao đối đƣợc, sau một lúc im lặng bèn kéo nhau 

chuồn đi, không kèn không trống. 
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Nhƣng quan hệ nhất đến văn nghiệp của bà là danh sĩ Đặng Trần Côn. Ông 

này đƣa thƣ đến để mong đƣợc bà chiếu cố, nhƣng bà đọc xong cƣời và nói : 

“Trẻ con mới cắp sách đi học, đã biết gì ?” Thế là Côn phát phẫn, cố chí học 

thêm để rửa nhục. Rồi ông đỗ Cử nhân, và làm bài Chinh Phụ Ngâm bằng 

Hán văn, đƣợc bà rất tán thƣởng và dịch ra văn Nôm, có phần còn hay hơn 

nguyên bản của Côn. 

 

Bà tài sắc gồm hai, nên kén chồng rất kỹ, nội các văn nhân đến dạm hỏi, bà 

đều từ chối. Đến năm 37 tuổi, bà mới chịu lấy quan nghè Nguyễn Kiều góa 

vợ. Vài năm sau, Nguyễn Kiều bị sung vào sứ bộ sang Tầu, đến năm 1748 

mới về và đƣợc bổ làm hiệp trấn Nghệ An. Ông mang vợ đi phó nhậm, nhƣng 

cuộc hành trình khó nhọc nên đến nơi thì bà tạ thế. Nữ sĩ, cũng nhƣ vai chính 

trong Chinh Phụ Ngâm, đã sống cách biệt với chồng nhiều năm, và đã phải 

chịu số mạng “má đào mệnh bạc”. 

 

Ta có thể nói rằng bài Chinh Phụ Ngâm đã viết ra để tả những cảnh điêu 

tàn vì loạn lạc mà tác giả đã chứng kiến. Thật vậy, vào thập niên 1740, trong 

nƣớc giặc giã liên miên, báo hiệu sự tàn tạ của chế độ Lê-Trịnh trong vòng 40 

năm sau. Nhƣng nếu tác giả đã nhân cảm về thời cuộc mà làm ra bài đó, lại 

không tả những cảnh điêu linh mình đƣợc chứng kiến. Trái lại, đã dùng hình 

ảnh của văn cổ nhiều hơn. Ta không thấy nói rõ chinh phu là ngƣời nƣớc nào, 

sống dƣới thời nào, mà là chinh phu của khắp nƣớc, của muôn đời. Nên ta 

không lấy gì làm ngạc nhiên mà thấy chinh phu chiến đấu từ Bắc xuống Nam, 

từ các sa mạc Tây Vực đến bờ Đông Hải, lại khi là ngƣời thời Hán, khi là 

ngƣời Chiến quốc. 

 

Vật ta có thể kết luận rằng bài Chinh Phụ Ngâm không phải là một thiên 

anh hùng ca nhƣ kiểu Iliade hoặc Odyssée, mà chỉ là một bài thơ rất dài, gồm 

412 câu, mà câu nào cũng tuyệt cú cả. Chúng tôi chỉ có thể trích ở đây vài 

đoạn mà thôi : 

 

                         Lệnh  xuất  chinh. 

 

Thuở  trời  đất  nổi  cơn  gió  bụi  

Khách  má  hồng  nhiều  nỗi  truân  chuyên  
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Xanh  kia  thăm  thẳm  tầng  trên  

Vì  ai  gây  dựng  cho  nên  nỗi  này  

 Trống  Trƣờng  Thành  lung  lay  bóng nguyệt  

Khói  Cam  Tuyền  mờ  mịt  thức  mây  

Chín  tầng  gƣơm  báu  trao  tay  

Nửa  đêm  truyền  hịch  định  ngày  xuất  chinh  

Nƣớc  thanh  bình  ba  trăm  năm  cũ  

Áo  nhung  trao  quan  vũ  từ  đây  

Sứ  trời  sớm  giục  đƣờng  mây  

Phép  công  là  trọng,  niềm  tây  sá   nào  

Ðƣờng  going  ruổi  lƣng  đeo  cung  tiễn  

Buổi  tiễn  đƣa  long  bận  thê  noa  

Bóng  cờ  tiếng  trống  xa  xa  

Sầu  lên  ngọn  ải,  oán  ra  cửa  phòng  

Chàng  tuổi  trẻ  vốn  going  hào  kiệt  

Xếp  bút  nghiên  theo  việc  đao  cung  

Thành  liền  mong  tiến  bệ  rồng  

 Thƣớc  gƣơm  đã  quyết  chẳng  dung  giặc  trời  

Chí  làm  trai  dặm  nghìn  da  ngựa  

Gieo  Thái  Sơn  nhƣ  tựa  hồng  mao  

Giã  nhà  đeo  bức  chiến  bào  

Thét  roi  cầu  Vỵ,  ào  ào  gió  thu. 

  

Lúc  biệt  ly 

Ngòi  đầu  cầu  nƣớc  trong  nhƣ  lọc  

Ðƣờng  bên  cầu  cỏ  mọc  còn  non  

Ðƣa  chàng  long  dặc  dặc  buồn  

Bộ  khôn  bằng  ngựa,  thủy  khôn  bằng  thuyền  

Nƣớc  trong  chảy  long  phiền  chẳng  rửa  

Cỏ  xanh  thơm  dạ  nhớ  khó  quên  

Nhủ  rồi  tay  lại  trao  liền  

Bƣớc  đi  một  bƣớc  lại  vin  áo  chàng  

Lòng  thiếp  tựa  bóng  trăng  theo  dõi  
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Dạ  chàng  xa  ngoài  cõi  Thiên  San  

Múa  gƣơm  rƣợu  tiễn  chƣa  tàn  

Chỉ  ngang  ngọn  giáo  vào  ngàn  hang  beo. 

 

 .  .  .  

  

Chàng  thì  đi  cõi  xa  mƣa  gió  

Thiếp  lại  về  buồng  cũ  gối  chăn  

Ðoái  trông  theo  đã  cách  ngăn  

Tuôn  màu  mây  biếc,  trải  ngần  núi  xanh  

Chốn  Hàm  Dƣơng  chàng  còn  ngảnh  lại  

Bến  Tiêu  Tƣơng  thiếp  hãy  trông  sang  

Khói  Tiêu  Tƣơng  cách  Hàm  Dƣơng  

Cây  Hàm  Dƣơng  cách  Tiêu  Tƣơng  mấy  trùng  

Cùng  trông  lại  mà  cùng  chẳng  thấy  

Thấy  xanh  xanh  những  mấy  ngàn  dâu  

Ngàn  dâu  xanh  ngắt  một  màu  

Lòng  chàng  ý  thiếp  ai  sầu  hơn  ai . 

 
 

Những   nỗi   vất   vả  của  ngƣời   chinh   phu 

 

Chàng  từ  đi  vào  nơi  gió  cát  

Ðêm  trăng  này  nghỉ  mát  phƣơng  nao?  

Xƣa  nay  chiến  địa  dƣờng  bao  

Nội  không  muôn  dặm  xiết  bao  dãi  dầu  

Hơi  gió  lạnh,  ngƣời  rầu  mặt  dạn  

Dòng  nƣớc  sâu,  ngựa  nản  chân  bon  

Ôm  yên,  gối  trống  đã  chồn  

Nằm  vùng  cát  trắng,  ngủ  cồn  rêu  xanh  

.  .  . 

 

Sƣơng  đầu  núi  buổi  chiều  nhƣ  giội  

Nƣớc  long  khe  nẻo  suối  còn  sâu  

Não  ngƣời  áo  giáp  bấy  lâu  



120 

 

Lòng  quê  qua  đó  mặt  sầu  chẳng  khuây.  

.  .  . 

 

Hồn  tử  sĩ  gió  ù  ù  thổi  

Mặt  chinh  phu  trăng  dõi  dõi  soi  

Chinh  phu  tử  sĩ  mấy  ngƣời  

Nào  ai  mạc  mặt,  nào  ai  gọi  hồn?  

Dấu  binh  lửa,  nƣớc  non  nhƣ  cũ  

Kẻ  hành  nhân  qua  đó  chạnh  thƣơng  

Phận  trai  già  cõi  chiến  trƣờng  

Chàng  Siêu  mái  tóc  điểm  sƣơng  mới  về  

 Tƣởng  chàng  trải  nhiều  bề  nắng  nỏ  

Ba  thƣớc  gƣơm,  một  cỗ  nhung  yên  

Xông  pha  gió  bãi  trăng  ngàn  

Tên  reo  đầu  ngựa,  giáo  lan  mặt  thành . 

 

 

 

Cảnh   cô   đơn  của   ngƣời  chinh   phụ 

 

Gà  eo  óc  gáy  sƣơng  năm  trống  

Hoè  phất  phơ  rủ  bóng  bốn  bên  

Khắc  giờ  đằng  đẵng  nhƣ  niên  

Mối  sầu  dằng  dặc  tựa  miền  bể  xa  

Hƣơng  gƣợng  đốt,  hồn  đà  mê  mải  

Gƣơng  gƣợng  soi,  lệ  lại  chứa  chan  

Sắt  cầm  gƣợng  gảy  ngón  đàn  

Dây  uyên  kinh  đứt,  phím  loan  ngại  chùng.  

.  .  . 

 

Trời  thăm  thẳm  xa  vời  khôn  thấu  

Nỗi  nhớ  chàng  đau  đáu  nào  xong  

Cảnh  buồn  ngƣời  thiết  tha  lòng  

Cành  cây  sƣơng  đƣợm,  tiếng  trùng  mƣa  phun.  

.   .   . 
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Vài  tiếng  dế  nguyệt  soi  trƣớc  ốc  

Một  hàng  tiêu  gió  thốc  ngoài  hiên  

Lá  màn  lay  ngọn  gió  xuyên  

Bóng  hoa  theo  bóng  nguyệt  lên  trƣớc  rèm.  

 
 

Hy   vọng  đoàn   tụ 
 

Bóng  kỳ  xí  giã  ngoài  quan  ải  

Tiếng  khải  ca  trở  lại  Thần  Kinh  

Ðỉnh  non  kia,  đá  đề  danh  

Triều  thiên  vào  trƣớc  cung  đình  dâng  công.  

.  .  . 

 

Xin  vì  chàng  xếp  bào  cởi  giáp  

Xin  vì  chàng  giũ  lớp  phong  sƣơng  

Vì  chàng  tay  chuốc  chén  vàng  

Vì  chàng  điểm  phấn  đeo  hƣơng  não  nùng.  

Mở  khăn  lệ,  chàng  trông  từng  tấm  

Ðọc  thơ  sầu,  chàng  thẩm  từng  câu  

Câu  vui  đổi  với  câu  sầu  

Rƣợu  khà  cùng  kể  trƣớc  sau  mọi  lời  

Sẽ  rót  vơi  lần  lần  từng  chén  

Sẽ  ca  dần  ren  rén  từng  thiên  

Liên  ngâm  đối  ẩm  đòi  phen  

Cùng  chàng  lại  kết  mối  duyên  đến  già.  
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NGUYỄN    GIA    THIỀU 
(1741-1798) 

 

Ông thuộc về một quí tộc. Thân phụ ông  là Đạt Vũ Hầu và thân mẫu 

ông là Quỳnh Liên quận chúa, con gái chúa Trịnh Cƣơng. Vậy ông là 

cháu gọi chúa Trịnh Doanh (1740-1767) là bác, là em họ chúa Trịnh 

Sâm (1767-1782), và là chú chúa Trịnh Khải (1783-1786). 

 

Ông đƣợc bổ vào võ ban, giữ chức Đốc trấn Hƣng Hóa, tƣớc Ôn Nhƣ 

Hầu. Nhƣng trƣớc cảnh suy vong của thời đại, hầu xin từ chức năm 1783 

và đến ẩn cƣ trên bờ Hồ Tây. Bỏ mặc những điều tai nghe mắt thấy, hầu 

chỉ tiêu dao ngày tháng làm thơ, dạo đàn, uống rƣợu và chơi cờ với vài 

ngƣời bạn tâm giao. Hầu lại lấy hai biệt hiệu Lão giáo là Tâm Thi Viên 

tử và Hi Tôn tử, cùng hai biệt hiệu Phật giáo là Bửu? Chân và Nhƣ Ý 

Thiền để tỏ ra là lòng nguội lạnh với giầu sang thế tục. Khi Tây Sơn ra 

Bắc, hầu can đảm từ chối mọi đề nghị hợp tác. Hầu qua đời một cách âm 

thầm năm 1798. Cuộc đời hầu là bức tranh sống của tƣ tƣởng yếm thế, 

đề tài của Cung Oán ngâm khúc. 

 

Tác phẩm này có vài điểm tƣơng tự với Chinh Phụ ngâm : 

 

1/  Về hình thức : 

 

-Cả hai bài cùng một thể thơ là song thất lục bát. 

 

-Hai bài dài xấp xỉ ngang nhau, Chinh Phụ ngâm có 412 câu và Cung 

Oán ngâm khúc có 356 câu. 

 

2/ Về nội dung : 

 

-Cả hai đều không phải là truyện ghi những biến cố xẩy ra cho một 

vài nhân vật, mà chỉ là lời tự than của chinh phụ và cung nữ muôn thủa; 

 

-Cả hai không nhiều thì ít đều do xúc cảm thời cục mà sáng tác ra : 

giặc giã liên miên, và số phận bi thảm của các cung nữ; 
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-Và cuối cùng ta đều thấy nhân vật trong hai bài đó thuộc giới sĩ phu 

quý tộc. 

 

Tuy nhiên, đề tài hai bài đó đã khác nhau, tất nhiên mục đích cũng 

khác nhau. Trong bài Chinh phụ ngâm, tác giả chỉ muốn tả tâm sự của 

ngƣời chinh phụ, không bênh vực hay đả kích một thuyết nào cả. Những 

cảnh chiến tranh đó đƣợc miêu tả một cách vừa bi đát vừa oai hùng, 

chứng tỏ tác giả không phải là một ngƣời tuyệt đối chống chiến tranh. 

Và ngay cả đến số phận của phụ nữ trong chế độ phong kiến, tuy đƣợc tả 

một cách ai oán trong hai câu mở đầu : 

 

       Thủa  trời  đất  nổi  cơn  gió  bụi 

Khách  má  hồng  nhiều  nỗi  truân  chiên. 

 

nhƣng rồi xem toàn bài, ta thấy tác giả Chinh Phụ ngâm không phải là 

ngƣời chủ trƣơng giải phóng phụ nữ khỏi ách chuyên chế của phái nam, 

vì tả cảnh khổ của cả chinh phu và chinh phụ trong thời loạn lạc. 

 

Trái lạ, ta thấy tác giả Cung Oán ngâm khúc là một nho sĩ ở thời Nho 

học đã suy tàn, thêm nữa lại có cả khuynh hƣớng Lão giáo và Phật giáo, 

muốn chứng minh mấy nhận xét sau đây : 

 

1/ Sự tƣơng đố giữa mệnh và tài (đƣợc tƣợng trƣng bằng nhan sắc phụ 

nữ); 

 

2/ Thuyết định mệnh, nó chi phối cuộc đời của mỗi ngƣời, không sao 

chống lại nổi; 

 

3/ Và tính chất hƣ vô của mọi dục vọng thế tục. 

 

Trong 3 nhận xét trên, hiển nhiên hai cái nhất, nhì không ăn nhập gì 

đến Lão giáo hoặc Phật giáo. Tuy Phật giáo có nói đến Nghiệp, nhƣng 

nghiệp có thể sửa chữa bằng hành động hiện kiếp, không hề chứng minh 

thuyết định mệnh. Chỉ có nhận xét thứ 3, tính hƣ vô của mọi dục vọng 

thế tục, mới đƣợm mầu Lão giáo và Phật giáo. Nhƣng nếu ta chịu suy 



124 

 

xét đến cùng thì sẽ thấy cả 3 nhận xét đó chỉ là những khía cạnh khác 

nhau của một tƣ tƣởng duy nhất mà nguồn gốc là kết án chế độ phong 

kiến. 

 

1- Không cho phép ngƣời tài có thể phát huy cái giỏi đó đến mức che lấp 

quyền tuyệt đối của vị quân vƣơng đối với thần hạ, của vị gia trƣởng đối 

với con cái, của ngƣời chồng đối với ngƣời vợ; 

 

2- Giữ nguyên bất di bất dịch trong hàng nghìn năm, mỗi ngôn ngữ, cử 

chỉ, đều phải rập theo khuôn phép cổ truyền; 

 

3- Và nhƣ thế, chỉ mở ra cho các nam nữ có tài sắc 2 con đƣờng mà thôi 

: 

-hoặc là tuyệt đối phục tùng quyền trên để thành ngƣời ngoan ngoãn, 

ngƣời con có hiếu, ngƣời vợ có đức theo tiêu chuẩn Nho giáo; 

 

-hoặc là ẩn cƣ vào một lý tƣởng siêu hình có thể an ủi những bất hạnh 

của cuộc đời, nghĩa là nghiêng về Lão giáo hoặc Phật giáo. 

 

Chúng tôi cũng nói thêm rằng thật ra tƣ tƣởng Phật giáo không phải là 

xuất thế mà là nhập thế. Nhƣng Ôn Nhƣ hầu cũng bị lầm lẫn về thực 

chất của Phật giáo nhƣ phần đông các nhà nho thời Lê mạt. 

 

Thế cho nên, trong cái khung cảnh cứng nhắc và im lìm của chế độ 

phong kiến, không có chỗ đứng cho những ngƣời có khuynh hƣớng tôn 

trọng công bằng xã hội và quyền cá nhân. Ôn Nhƣ hầu, mặc dù là một 

ngƣời xuất thân từ một quý tộc, và có lẽ chính vì mình thuộc một quý 

tộc, nên hầu đã không đủ nghị lực để đạp đổ cái xã hội phong kiến mà 

hầu chỉ trích để xây dựng một xã hội mới dựa trên nền tảng công bằng 

và tự do. Chỗ khổ tâm của hầu là ở đó, và đó cũng là nỗi khổ tâm của 

gần hết các văn sĩ thời xƣa, đặc biệt là của Nguyễn Du, tác giả cuốn 

truyện Đoạn trƣờng tân thanh mà chúng tôi sẽ nói đến sau. 
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Cũng nhƣ về Chinh Phụ ngâm, chúng tôi rất tiếc chỉ có thể trích ở đây 

vài đoạn trong tập Cung Oán ngâm khúc, một hòn ngọc quý vô giá trong 

nền văn học Việt Nam. 
 

Cuộc   đồi   khổ   sở 

 
Kìa  thế  cục  nhƣ  in  giấc  mộng, 

Máy  huyền  vi  mở  đóng  khôn  lƣờng! 

Vẻ  chi  ăn  uống  sự  thƣờng, 

Cũng  còn  tiền  định  khá  thƣơng  lọ  là. 

Đòi  những  kẻ  thiên  ma  bách  chiết, 

Hình  thì  còn  bụng  chết  đòi  nau! 

Thảo  nào  khi  mới  chon  nhau, 

Đã  mang  tiếng  khóc  bƣng  đầu  mà  ra! 

Khóc  vì  nỗi  thiết  tha  sự  thế, 

Ai  bày  trò  bãi  bể  nƣơng  dâu? 

Trắng  răng  đến  thuở  bạc  đầu, 

Tử,  sinh,  kinh,  cụ  làm  nau  mấy  lần? 

Cuộc  thành  bại  hầu  cằn  mái  tóc, 

Lớp  cùng  thông  nhƣ  đúc buồng  gan. 

Bệnh  trần  đòi  đoạn  tâm  can, 

Lửa  cơ  đốt  ruột,  dao hàn  cắt  da! 

Gót  danh  lợi  bùn  pha  sắc  xám, 

Mặt  phong  trần  nắng  rám  mùi  dâu. 

Nghĩ  thân  phù  thế  mà  đau, 

Bọt  trong  bể  khổ,  bèo  đầu  bến  mê. 

Mùi  tục  vị  lƣỡi  tê  tân  khổ, 

 Đƣờng  thế  đồ  gót  rỗ  khi  khu. 

Sóng  cồn  cửa  bể  nhấp  nhô, 

Chiếc  thuyền  bào  ảnh  lô  xô  mặt  ghềnh. 

Trẻ  tạo  hoá  đành  hanh  quá  ngán, 

Chết  đuối  ngƣời  trên  cạn  mà  chơi! 

Lò  cừ  nung  nấu  sự  đời, 

Bức  tranh  vân  cẩu  vẽ  ngƣời  tang  thƣơng. 

Đền  vũ  tạ  nhện  giăng  cửa  mốc, 
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Thú  ca  lâu  dế  khóc  canh  dài, 

Đất  bằng  bỗng  rấp  chông  gai, 

 Ai  đem  nhân  ảnh  nhuốm  màu  tà  dƣơng? 

Mồi  phú  quý  nhử  làng  xa  mã, 

Bả  vinh  hoa  lừa  gã  công  khanh, 

Giấc  Nam  Kha  khéo  bất  bình, 

Bừng  con  mắt  dậy  thấy  mình  tay  không! 

 Sân  đào  lý  mây  lồng  man  mác, 

Nền  đỉnh  chung  nguyệt  gác  mơ  màng. 

Cánh  buồm  bể  hoạn  mênh  mang, 

Cái  phong  ba  khéo  cợt  phƣờng  lợi  danh. 

Quyền  hoạ  phúc  trời  tranh  mất  cả, 

Chút  tiện  nghi  chẳng  trả  phần  ai! 

Cái  quay  búng  sẵn  trên trời, 

Mờ  mờ  nhân  ảnh  nhƣ  ngƣời  đi  đêm. 

Hình  mộc  thạch  vàng  kim  ố  cổ, 

Sắc  cầm  ngƣ  ủ  vũ  e phong. 

 Tiêu  điều  nhân  sự  đã  xong, 

Sơn  hà  cũng  ảo,  côn  trùng  cũng  hƣ. 

Cầu  thệ  thuỷ  ngồi  trơ  cổ  độ, 

Quán  thu  phong  đứng  rũ  tà  huy. 

Phong  trần  đến  cả  sơn  khê, 

Tang  thƣơng đến  cả  hoa  kia  cỏ  này. 

Tuồng  ảo  hoá  đã  bày  ra  đấy, 

Kiếp  phù  sinh  trông  thấy  mà đau! 

Trăm  năm  còn  có  gì  đâu, 

Chẳng  qua  một  nấm  cỏ  khâu  xanh  rì. 

Mùi  tục  luỵ  dƣờng  kia  cay  đắng, 

Vui  chi  mà  đeo  đẳng  trần  duyên? 

Cái  gƣơng  nhân  sự  chiền  chiền, 

Liệu  thân  này  với  cơ  thiền  phải  nao. 

Thà  mƣợn  thú  tiêu  dao  cửa  Phật, 

Mối  thất  tình  quyết  dứt  cho  xong. 

Đa  mang  chi  nữa  đèo  bòng? 

Vui  gì  thế  sự  mà  mong  nhân  tình! 



127 

 

Lấy  gió  mát  trăng  thanh  kết  nghĩa, 

Mƣợn  hoa  đàm  đuốc  tuệ  làm  duyên. 

Thoắt  trần  một  gót  thiên  nhiên, 

Cái  thân  ngoại  vật  là  tiên  trong  đời. 

 

 

Đƣợc   sủng   ái 

 

Ý  cũng  rắp  ra  ngoài  đào  chú, 

Quyết  lộn  vòng  phu  phụ  cho  cam! 

Ai  ngờ  trời  chẳng  cho  làm, 

 Quyết  đem  dây  thắm  mà  giam  bông  đào! 

Hẳn  túc  trái  làm  sao  đây  tá? 

Hay  tiền  nhân  hậu  quả  xƣa  kia? 

Hay  thiên  cũng  có  điều  gì? 

Xuống  trần  mà  trả  nợ  đi  cho  rồi. 

 Kìa  điểu  thú  là  loài  vạn  vật, 

Dẫu  vô  tri  cũng  bắt  đèo  bòng, 

Có  âm  dƣơng,  có  vợ  chồng, 

Dẫu  từ  thiên  địa  cũng  vòng  phu  thê. 

Đƣờng  tác  hợp  trời  kia  giong  ruổi, 

Trốn  làm  sao  cho  khỏi  nhân  tình. 

Thôi  thôi  ngảnh  mặt  làm  thinh, 

Thử  xem  con  tạo  gieo  mình  nơi  nao? 

Tay  nguyệt  lão  khờ  sao  có  một, 

Bỗng  tơ  tình  vƣơng  gót  cung  phi. 

Cái  đêm  hôm  ấy,  đêm  gì, 

Bóng  dƣơng  lồng  bóng  đồ  my  trập  trùng? 

Khoa  thƣợc  dƣợc  mơ  mòng  thúy  vũ, 

Đoá  hải  đƣờng  thức  ngủ  xuân  tiêu. 

Cành  xuân  hoa  chum  chím  chào, 
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    Gió  đông  thôi  đã  cợt  đào  ghẹo  mai. 

Xiêm  nghê  nọ  tả  tơi  trƣớc  gió, 

Áo  vũ  kia  lấp  ló  trong  trăng, 

Sanh  ca  mấy  khúc  vang  lừng, 

Cái  thân  Tây  Tử  lên  chừng  điện  Tô. 

    Đệm  hồng  thuý  thơm  tho  mùi  xạ, 

Bóng  bội  hoàn  lấp  ló  trăng  thanh. 

Mây  mƣa  mấy  giọt  chung  tình, 

Đình  trầm  hƣơng  khoá  một  cành  mẫu  đơn. 

Tiếng  thánh  thót  cung  đàn  thuý  dịch, 

 Giọng  nỉ  non  ngón  địch  đan  trì. 

Càng  đàn,  càng  địch,  càng  mê, 

Càng  gay  gắt  điệu,  càng  tê  tái  lòng! 

Mày  ngài  lẫn  mặt  rồng  lồ  lộ, 

Sắp  song  song  đôi  lứa  nhân  duyên. 

 Hoa  thơm  muôn  đội  trời  trên, 

Cam  công  mang  tiếng  thuyền  quyên  với  đời. 

Trên  chín  bệ  mặt  trời  gang  tấc, 

Chữ  xuân  riêng  sớm  trực  trƣa  chầu. 

Phải  duyên  hƣơng  lửa  cùng  nhau, 

  Xe  dê  lọ  rắc  lá  dâu  mới  vào. 

Khi  ấp  mận  ôm  đào  gác  nguyệt, 

Lúc  cƣời  sƣơng  cợt  tuyết  đền phong. 

Đoá  lê  ngon  mắt  cửu  trùng, 

Tuy  mày  điểm  nhạt  nhƣng  lòng  cũng  xiêu. 

        Vẻ  vƣu  vật  trăm  chiều  chải  chuốt, 

Lòng  quân  vƣơng  chi  chút  trên  tay. 

Má  hồng  không  thuốc  mà  say, 

Nƣớc  kia  muốn  đổ,  thành  này  muốn  long! 
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Bị   ruồng    bỏ 

 

Trong  cung  quế  âm  thầm  chiếc  bóng, 

    Đêm  năm  canh  trông  ngóng  lần  lần. 

Khoảnh  làm  chi  bấy  chúa  xuân, 

Chơi  hoa  cho  rữa  nhuỵ  dần  lại  thôi. 

Lầu  đãi  nguyệt  đứng  ngồi  dạ  vũ, 

Gác  thừa  lƣơng  giấc  ngủ  thu  phong, 

 Phòng  tiêu  lạnh  ngắt  nhƣ  đồng, 

Gƣơng  loan  bẻ  nửa, giải  đồng  xẻ  đôi. 

Chiều  ủ  dột  giấc  mai  khuya  sớm, 

Vẻ  bâng  khuâng  hồn  bƣớm  vẩn  vơ. 

Thâm  khuê  vắng  ngắt  nhƣ  tờ, 

 Cửa  châu  gió  lọt,  rèm  ngà  sƣơng  gieo. 

Ngấn  phƣợng  liễn  chòm  rêu  lỗ  chỗ, 

Dấu  dƣơng  xa  đám  cỏ  quanh  co. 

Lầu  Tần  chiều  nhạt  vẻ  thu, 

Gối  loan  tuyết  đóng,  chăn  cù  giá  đông. 

Ngày  sáu  khắc  tin  mong  nhạn  vắng, 

Đêm  năm  canh  tiếng  lắng  chuông  rền. 

Lạnh  lùng  thay  giấc  cô  miên, 

Mùi  hƣơng  tịch  mịch,  bóng  đèn  thâm  u. 
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NHỮNG   TRUYỆN   DÀI   BẰNG   THƠ 

 

Nói đến truyện dài bằng thơ, thì ngoài xuất phẩm Đoạn trƣờng tân thanh , 

đáng kể nhất là : Hoa Tiên, Phan Trần, Lục Vân Tiên, Bích câu kỳ ngộ và 

Quan Âm thị Kính, còn vài truyện khác nhƣ Phạm Công Cúc Hoa, Thạch 

Sanh .  .  . thì giá trị văn chƣơng không có gì. Chúng tôi sẽ bàn đến cuốn Lục 

Vân Tiên trong phần văn học đời Nguyễn, Còn các cuốn kia, tác giả đều sống 

vào thời Lê mạt – Tây Sơn, nên ghi ở đây. Cả ba cuốn Bích câu kỳ ngộ, Phan 

Trần và Quan Âm thị Kính, vì tác giả khuyết danh nên không biết đích xác 

năm sinh và năm mất, nhƣng cứ theo bút pháp và tƣ tƣởng thì chắc chắn rằng 

nếu tác giả không sống ở thời Lê mạt thì cũng không sống trƣớc đó bao xa, 

nên chúng tôi xin mạo muội ghi vào đây cho dễ xếp loại. 

 

Trƣớc sự bành trƣớng của bộ môn tiểu thuyết bằng thơ trong thời Lê mạt 

(hoặc trƣớc đó một chút), chúng ta phải nhận rằng tiểu thuyết bằng thơ, rất 

hiếm thấy trong các nền văn học khác, đã đắc địa trong văn học Việt Nam, và 

có thể nói rằng nó là một bộ môn văn chƣơng đặc biệt Việt Nam. Có nhiều lý 

do có thể cắt nghĩa sự kiện đó : 

 

Thứ nhất, chữ Nôm rất khó học, và trong dân chúng ít ngƣời đọc nổi. Vậy 

cách truyền bá nó gần nhƣ hoàn toàn bằng khẩu truyền. Và ai nấy đều biết rõ 

rằng thi văn dễ nhớ hơn tản văn . Thế cho nên thiểu thuyết thời xƣa, cũng nhƣ 

các vở kịch, các bài chế diễu xã hội, và cả đến các bài hịch cách mạng, đều 

phải có vần điệu. 

 

Thứ hai, tiếng Việt Nam có rất nhiều thanh, là một ngôn ngữ rất dễ bắt vần, 

và dễ ngâm lên theo điệu âm nhạc. Bất cứ bài thơ nào cũng có thể phổ thành 

bài hát. Và bất cứ nông phu, nông phụ nào cũng có thể ứng khẩu những bài 

hát cấy mạ, tát nƣớc, đập lúa, đò đƣa . v .  v  .  Do đó ta hiểu rằng một cuốn 

tiểu thuyết bằng thơ dài tới vài trăm câu hoặc vài nghìn câu, nếu viết bằng một 
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ngoại ngữ nào khác thì sẽ tốn công phu rất nhiều, nhƣng chỉ là một trò chơi 

đối với các văn sĩ Việt Nam. 

 

Lý lẽ cuối cùng và có thể là lý lẽ quyết định, khiến cho các văn sĩ thời xƣa 

viết truyện dài bằng thơ là : trái với các văn sĩ hiện đại, họ không muốn tả 

chân những nhân vật và phong cảnh có thực, mà chỉ muốn trình bầy nhân sinh 

quan của họ với những nhân vật lý tƣởng (hiền hoặc ác), những phong cảnh lý 

tƣởng đƣợc nhìn qua các sách vở, và những biến cố cũng lý-tƣởng-hóa, hay 

nói cho đúng hơn, họ dùng văn để tả một thế giới không có thực chất khách 

quan mà chỉ có thực chất chủ quan. Để tả cái thế giới tƣởng tƣợng đó, cái thế 

giới mộng mị đó, tản văn sẽ là một khí cụ quá sắc bén, và nhƣ vậy quá thô lỗ. 

Trái lại thơ văn xử dụng những hình ảnh bay bƣớm, những danh từ mập mờ 

có nhiều nghĩa, sẽ đạt đƣợc kết quả dễ dàng hơn. 

 

Vậy nội dung của các truyện dài bằng thơ là gi ? Ngoài mục đích bán vui 

cho độc giả “một vài trống canh”, chúng còn có mục đích nào khác nữa không 

? 

 

Ái tình, đề tài bất diệt của tất cả các nền văn học trên thế giới, cũng là đề 

tài quan trọng nhất của các truyện Việt Nam, ngay cả trong các truyện có 

khuynh hƣớng đạo lý nhƣ Hoa Tiên và Lục Vân Tiên. Tình yêu đƣợc bộc lộ 

ngang nhiên nhất trong tuyện Kiều và Phan Trần, đến nỗi các bậc cha mẹ khi 

xƣa đã cấm con cái đọc : 

 

         Đàn  ông  chớ  kể  Phan  Trần 

Đàn  bà  chớ  kể  Thúy  Vân,  Thúy  Kiều. 

 

Tuy nhiên, nếu ái tình là một tình cảm tự nhiên, không thể nào bóp chết 

đƣợc, đã chiếm địa vị độc tôn trong các tiểu thuyết, thì tiểu thuyết Việt Nam 

vẫn giữ đƣợc tính chất đạo đức của nó, nên các nết hay nhƣ thành tín, hiếu với 
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cha mẹ, trung với quân vƣơng, nghĩa tao khang giữa vợ chồng, lòng chung 

thủy giữa bạn bè  .  v  .  v  bao giờ cũng đƣợc đề cao, và đến hồi kết cục cũng 

đƣợc đền đáp xứng đáng sau khi trải qua nhiều biến cố gian nan. Hảo kết là 

một sự bắt buộc, theo đạo đức. Cả những cuộc chìm nổi của nàng Kiều, cốt 

dùng để chứng minh định luật “tài mệnh tƣơng đố”, cũng phải kết liễu bằng 

một cuộc tái hồi Kim Trọng. Bởi vì, trong quan niệm của nho sĩ ngày xƣa, dĩ 

văn tải đạo, các cụ không chấp nhận thuyết ngày nay “nghệ thuật vị nghệ 

thuật”. 

 

Vậy ái tình và đạo đức, đó là hai đề tài chính của hầu hết các truyện bằng 

thơ, rõ rệt có khuynh hƣớng Nho giáo. Chỉ có vài cuốn sách ra khỏi trào lƣu 

đó là cuốn Bich câu kỳ ngộ có khuynh hƣớng Lão giáo, và cuốn Quan Âm thị 

Kính có khuynh hƣớng Phật giáo. Trong khuôn khổ nhỏ bé của sách này, 

chúng tôi rất tiếc không thể nào phân tích tất cả các truyện dài bằng thơ đã 

đƣợc cha ông chúng ta ƣa thích. Vả lại, trừ vài tuyệt phẩm sẽ nói đến ở đây, 

có lời văn đẹp đẽ mê li khiến ta quên hẳn đƣợc tính chất ƣớc lệ, còn các 

truyện khác, đối với chúng ta đã đƣợc làm quen với những bộ tiểu thuyết kim 

thời, thì những truyện xƣa ngày nay đọc lên không còn thấy hứng thú nữa. 

 

Thật vậy, câu truyện không đƣợc giản dị, mà là một sự trồng chất những 

biến cố hoang đƣờng, chỉ có mục đích bắt vai chính trong truyện phải trải qua 

nghìn gian nan khổ sở lúc đầu rồi đến đoạn kết mới đƣợc hƣởng vinh hoa phú 

quý. 

 

Về phần nhận xét tâm lý lại quá sơ sài. Nhƣ trong truyện Hoa Tiên và các 

truyện khác (trừ truyện Kiều), các nhân vật đều nói năng và hành động y nhƣ 

những hình nhân do tác giả giật giây. Nhất là ngôn ngữ của họ không thích 

hợp chút nào với nghề nghiệp và địa vị xã hội mà tác giả đã gán cho họ. Tất 

cả, dù là các bậc thƣợng quan hay là dân quê, tiều phu, ngƣ phủ, chủ quán, 

đều nói năng nhƣ nho sĩ hữu học, với rất nhiều điển cố lịch sử hoặc văn 
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chƣơng. Cái khuyết điểm này rõ rệt nhất trong truyện Lục Vân Tiên, rất đƣợc 

truyền tụng trong dân gian, nhƣng với những lý lẽ khác. Riêng chỉ có cuốn 

tuyệt phẩm của Nguyễn Du là đã thoát khỏi những khuyết điểm đó của lối văn 

xƣa. Tiên Điền tiên sinh đã sống cuộc đời tƣởng tƣợng của nhân vật trong 

truyện một cách mê man đến nỗi mặc dù những ƣớc lệ kìm hãm, văn tài siêu 

việt của tiên sinh đã thổi một sinh khí mạnh mẽ vào các nhân vật trong một 

cuốn truyện tầm thƣờng của Tầu. Còn những tác giả kia chỉ làm công việc đặt 

thành thơ những câu truyện cũng đều lấy trong kho tàng tiểu thuyết mênh 

mông của Tầu. 

 

Vì những lẽ đó, trƣớc khi tới Đoạn trƣờng tân thanh, chúng tôi hãy trình 

bầy hai cuốn Hoa Tiên và Phan Trần, cũng nhƣ trƣớc khi ngắm cảnh hùng vĩ 

của núi rừng Thƣợng du, chúng ta hãy thƣởng thức những đồi suối vùng 

Trung du. 
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NGUYỄN    HUY    TỰ 

(1743-1790) 

 

Ngƣời tỉnh Hà Tĩnh, ông là con quan và chính ông cũng làm quan, nhƣng 

đã sống một cuộc đời đạm bạc, cho tới sắp lìa đời thì bị rơi vào cảnh ngộ quốc 

phá gia vong. Ông để lại một cuốn truyện bằng thơ, nhan đề là Hoa Tiên, tóm 

tắt nhƣ sau : 

 

Lƣơng sinh, ngƣời Tô Châu, đi Tràng Châu để dự lễ sinh nhật của bà Diêu 

thị, vợ của cậu chàng. Ở đây chàng gập một tiểu thƣ nhan sắc tuyệt vời là 

Dƣơng Giao Tiên, con gái của một ngƣời em trai của Diêu thị. Chàng say mê 

vô cùng và nhờ bọn thị tì tìm dịp cho chàng đƣợc hội ngộ nàng. Đôi thanh 

niên tài tử viết lời thề sẽ kết hôn với nhau trên một mảnh giấy hoa tiên. Nhƣng 

chẳng bao lâu Lƣơng sinh bị cha mẹ gọi về để hỏi vợ, một tiểu thƣ mà ông bà 

đã chọn cho, là Lƣu Ngọc Khánh. Bên hiếu bên tình, chàng phải đành lòng 

phụ bạc duyên xƣa để làm vừa lòng cha mẹ. 

 

Lúc đó Dƣơng công, là thân phụ của Dƣơng Giao Tiên, đƣợc lệnh tới nhậm 

chức ở kinh đô. Công đem con gái đi theo. Rồi công lại đƣợc lệnh đem quân 

ra biên giới để chống giặc Hồ. Công bị thua trận, và phải rút quân vào khu núi 

non hiểm trở. 

 

Còn Lƣơng sinh, chỉ ở lại nhà vài hôm, rồi xin đƣợc cha mẹ cho phép đi du 

học. Chàng bèn trở lại Tràng Châu để thăm ngƣời yêu, nhƣng nàng đã tiến 

kinh rồi. Chàng thất vọng vô cùng, không còn thiết gì việc học nữa. Cũng may 

em họ chàng là Diêu sinh khuyến khích chàng ra ứng thí ở kinh đô. Cả hai đều 

đỗ tiến sĩ. 

 

Và Lƣơng sinh đƣợc gặp lại Dƣơng Giao Tiên ở kinh đô. Chàng cắt nghĩa 

cho nàng biết vì hiếu với cha mẹ nên chàng đã kết hôn với họ Lƣu. Nàng cũng 
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cho chàng biết cha nàng đƣơng bị quân giặc vây hãm. Chàng bèn xin với triều 

đình cho cầm một đạo quân ra giải vây, nhƣng chàng cũng bị thua nốt, và có 

tin đồn về kinh đô rằng chàng đã tử trận. 

 

Vì tin đồn này, nên Lƣu công định tìm cho con gái một ngƣời chồng khác. 

Nhƣng Ngọc Khánh đã hứa hôn với Lƣơng sinh rồi, không chịu thất tiết bèn 

gieo mịnh xuống sông. May nàng đƣợc Long công cứu sống. 

 

Đƣợc tin Lƣơng sinh thua trận, Diêu sinh xin đem một đạo quân thứ hai ra 

tiếp viện. Trong đánh ra, ngoài đánh vào, lần này đại thắng, phá tan quân giặc. 

Và Dƣơng công, Lƣơng sinh và Diêu sinh ca khúc khải hoàn trở về triều tâu 

công. Đƣợc biết tình xƣa nghĩa cũ giữa Lƣơng sinh và Dƣơng Giao Tiên, nhà 

vua hạ chỉ tứ hôn và phong thƣởng rất lớn. Lúc đó Long công vừa tới kinh đô, 

bèn trình bầy rằng đã cứu đƣợc Lƣơng Ngọc Khánh, vị hôn thê của Lƣơng 

sinh. Nhà vua bèn cho cả hai nàng đƣợc kết hôn với Lƣơng sinh, ngang hàng 

nhau. 

 

Truyện Hoa Tiên cho ta mấy nhận xét sau đây : 

 

1- Câu truyện đƣợc kết cấu theo lối cổ truyền, là ngƣời hiền sau nhiều cơn 

thử thách nguy hiểm, đến lúc cuối cùng vẫn đƣợc hƣởng phúc báo. Truyện 

Hoa Tiên chỉ nêu lên một tỷ dụ cụ thể để chứng minh tin tƣởng đó. 

 

2- Nhân vật trong truyện đều nhào nặn trong một khuôn khổ ƣớc lệ, không 

phải là những ngƣời sống động. Lƣơng sinh tƣợng trƣng cho ngƣời nho sĩ 

trung với vua, hiếu với cha mẹ, và chung tình với ngƣời yêu. Giao Tiên và 

Ngọc Khánh cũng tƣợng trƣng cho con gái có gia giáo, e lệ khi tâm sự với 

ngƣời yêu, nhƣng cũng sẵn sàng hy sinh để giữ trọn lời giao ƣớc. Tất cả các 

nhân vật đó đều hành động theo đúng lễ giáo Nho học, gần nhƣ máy móc. 

Không một chút xung đột lƣơng tâm nào, trừ Ngọc Khánh. Nhƣng ở trƣờng 
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hợp này, bi kịch cũng đặt ra một cách giản dị và rõ rệt đến nỗi độc giả có thể 

đoán trƣớc kết quả tất nhiên và duy nhất, là tự tử để vẹn cả tình lẫn hiếu. Vậy 

về phƣơng diện tâm lý, ta có thể phê bình rằng truyện Hoa Tiên không có mấy 

giá trị. 

 

3- Trái lại, về phƣơng diện văn chƣơng, thì tác phẩm đó quả thật là một 

tuyệt phẩm, tuy vẫn còn kém truyện Kiều. Nguyễn Du, anh em đồng tong với 

Nguyễn Huy Tự, chắc đã đƣợc đọc truyện Hoa Tiên trƣớc khi viết tác phẩm 

bất hủ Đoạn trƣờng tân thanh, vì trong cuốn này có nhiều câu thơ lấy trong 

Hoa Tiên, chỉ sửa đổi gọt rũa khéo hơn. 

 

Truyện Hoa Tiên dài tới 1826 câu, chúng tôi chỉ xin trich hai đoạn cho thấy 

rõ sự trùng ý giữa hai tác giả. Đoạn thứ nhất tả cuộc du lịch bằng thuyền của 

họ Dƣơng tiến kinh : 

 

Giang sơn tám bức sầu treo, 

Cảnh mai để chạnh sắc chiều nhƣ xui, 

Kìa đâu cát bẵng một doi, 

Mấy chòm lếch đếch lôi thôi trận nhàn 

Kìa đâu mây tận chân ngàn, 

Lƣng đèo xao xác hợp tan chợ chiều. 

Kìa đâu viễn phố quạnh hiu, 

Chân trời thấp thoáng con chèo về khơi. 

Kìa đâu bờ bến lôi thôi, 

Ngƣ thôn mấy nóc mặt trời tà dƣơng. 

Kìa đâu nghi ngút khói sƣơng, 

Chày khuya mấy tiếng chuông vang bên chùa. 

Kìa đâu nƣớc lạnh trời thu, 

Động Đình phẳng lặng mặt hồ trăng in. 

Kìa đâu ban tối đỗ thuyền, 
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Trắng bay hoa tuyết giang thiên một mầu. 

Kìa đâu trúc lệ nhuộm thâu, 

Tiêu tƣơng lích chích mƣa mau canh chầy. 

 

Đoạn thứ hai thuật lại lúc Lƣơng sinh trở về thăm tòa nhà cũ của ngƣời 

yêu, sau khi Giao Tiên đã thiên cƣ lên kinh đô. Chúng ta sẽ có dịp thƣởng 

thức đề tài thi vị đó trong truyện Kiều, khi Kim Trọng hộ tang ông chú xong 

trở về tìm Kiều. Và đó cũng là đề tài đã đƣợc phát triển rất man mác trong bài 

thơ “Le lac” của Lamartine và bài thơ “Tristesse d‟Olympio‟ của Victor 

Hugo, nhƣng Nguyễn Huy Tự đã phác họa nó rất đạm bạc, trong ba chục câu 

thơ thôi, chứa đựng một nỗi cảm xúc sâu xa : 

Sông nguyền bể dặn trùng trùng, 

Phụ phàng nọ những thẹn thùng nƣớc non. 

Vƣờn riêng còn thú cầm tôn, 

Hoàng Diêu, Tử Nguỵ vẫn còn chƣa phai. 

Cành trông cỗi ngắm chờ ai 

Đầy song tuyết điểm hoa mai trắng ngần. 

Lần sang thăm thú vƣờn gần, 

Một vùng cỏ biếc mấy lần cửa son. 

Lơ thơ cây cỗi cành non, 

Rêu in cầu đá, tuyết mòn lối thơm. 

Lầu thơ khói toả mây trùm, 

Chồi sai thƣa bẻ, khóm sờm vắng vin. 

Biết ai hầu hỏi sự duyên, 

Viên ông đã thấy trong miền rò ra. 

Mon men thăm hỏi gần xa, 

Mới tƣờng môn mạch nay đà phó kinh. 

Ngán chiều lã chã đôi doành, 

Buồn nƣơng bên triện dạo quanh khắp toà. 

Băn khoăn đến trƣớc đình Ba, 
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Lƣơng không yến đỗ, song tà nhện giăng. 

Dấu thơ vách hãy dăng dăng, 

Xã thơ cách mấy mƣơi từng ngƣời thơ. 

Hiên cài lác đác sao thƣa, 

Sân rêu nọ chốn ngày xƣa chén đồng. 

Mày dƣơng liễu, mặt phù dung, 

Ngắm hoa thêm nhắc tấm lòng sinh ly. 

Trăng thề vẫn đó chi chi, 

Liễu Chƣơng đài biết nay đi đâu rồi? 

Mừng xuân đào hãy ngậm cƣời, 

Vẻ hồng trơ đó, mặt ngƣời nào đâu? 

Khi xƣa son gác, phấn lầu, 

Giờ sao tan tác mặt dầu khói sƣơng? 

Ấy ai dập lửa vùi hƣơng, 

Để ai nát đá, phai vàng với ai? 
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TRUYỆN    PHAN    TRẦN 

 

Cuốn truyện này dài 940 câu thơ, của một tác giả khuyết danh. Nhƣng hình 

thức và nội dung của nó cho phép ta nghĩ rằng nó ra đời đồng thời với cuốn 

Hoa Tiên, hoặc trƣớc sau chỉ vài chục năm thôi. Câu kết tƣơng tự nhƣ trong 

truyện Hoa Tiên. 

 

Trong Hoa Tiên : 

 

Luân  thƣờng  sáng  để  rành  rành, 

Chớ  đem  bác  hẳn  mà  khinh  làm  thƣờng. 

Nôm  na  đỡ  chút  canh  trƣờng, 

Kể  rồi  dặn  lại  hai  đƣờng  thế  hay. 

 

Trong Phan Trần : 

 

       Lạ  thay  cùng  đạt  cơ  trời, 

Chớ  khoe  quyền  thế,  chớ  cƣời  hàn  vi. 

     May  ra  ai  cũng  một  thì, 

Hơn  nhau  hai  chữ  nhân  nghì  là  hơn. 

     Nôm  na  chép  truyện  mà  chơi, 

Xét  cơn  bĩ  thái,  dám  lời  khen  chê. 

 

Mặc dầu tác giả Phan Trần nêu cao “ hai chữ Nhân nghì”, tức là đạo đức, 

bộ tiểu thuyết của ông chẳng lấy gì làm đạo đức, hay nói cho đúng hơn đã một 

phần nào xa cách với nền đạo đức cứng cỏi và chật hẹp của thời xƣa. Nói về ái 

tình, chúng ta đã thấy cuốn Hoa Tiên đóng khung trong giới hạn của Nho 

giáo. Còn cuốn Phan Trần thì phóng túng hơn : nhân vật chính là Phan sinh là 

một thanh niên bồng bột, đặt ái tình lên trên cả lễ nghi. Đến cuốn Đoạn trƣờng 

tân thanh lại còn lãng mạn hơn nữa : nàng Kiều đêm khuya dám lẻn đến thăm 
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tình nhân là Kim Trọng. Thật hết chỗ nói ! Tất cả những bức rào đạo đức 

nghiêm cẩn của nền văn hóa Nho giáo bị lần lƣợt đổ nhào trƣớc sự cuồng loạn 

của nhân tâm vào thời Lê mạt. 

 

Đây là tóm tắt truyện Phan Trần : 

 

Hai bạn đồng liêu là Phan công và Trần công kết bạn thân với nhau. Hai 

phu nhân đồng thời mang thai, và hai nhà chỉ bụng thề hôn ƣớc nếu sau này 

một bên sinh con trai, một bên sinh con gái. Họ đƣợc nhƣ ý sở cầu, và Phan 

công nhà trai, trao cho Trần công, nhà gái, một cái quạt ngà, và đƣợc nhận lại 

làm tín vật một cái trâm bằng ngọc. Trên hai kỷ vật đó có khắc tên họ hai trẻ 

sơ sinh. 

 

Sau vài năm, hai vị lão quan đều dâng sớ xin hồi hƣu về quê. Rồi Phan sinh 

thi đỗ cử nhân, nhƣng trƣợt kỳ thi tiến sĩ ở kinh đô. Lấy thế làm xấu hổ, chàng 

không về nhà mà tới cƣ ngụ tại một ngôi chùa do một bà cô chàng trụ trì, để 

học ôn và chuẩn bị khóa thi sau. Ở đấy, chàng tình cờ gặp một thiếu nữ nhan 

sắc tuyệt vời. Nàng chính là vị hôn thê của chàng, Trần thị, nhƣng chàng chƣa 

bao giờ đƣợc biết mặt. Nàng đã phải lƣu lạc sau một chuỗi biến cố thê thảm : 

cha thất lộc, rồi bọn giặc tràn đến quê nhà, hai mẹ con dắt díu nhau chạy loạn, 

rồi thất lạc nhau. Nhờ có ngƣời hảo tâm đƣa nàng tới chùa này lánh nạn, và 

nàng lấy pháp danh là Diệu Thƣờng. Đây là cảnh ngộ nàng ở chùa : 

 

Muối  dƣa  đắp  đổi  ít  nhiều,  

Sớm  khua  mõ  cá,  tối  khêu  chuông  kình,  

Vầng  trăng  bạc,  ngọn  đèn  xanh,  

Dâng  hƣơng  ngũ  vị,  tụng  kinh  tam  thừa  

Nhân  hẩy  gió,  đức  nhuần  mƣa,  

Vƣợn  dâng  quả  cúng,  chim  đƣa  hoa  mừng.  

Đàn  thông,  phách  suối  vang  lừng,  
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Cá  khe  lắng  kệ,  chim  rừng  nghe  kinh.  

Mây  phủ  tán,  liễu  che  mành,  

Nƣớc  non  Thiên  trúc,  cung  đình  Bồng  lai. 

 

Nàng dần dần quên lãng những nỗi thống khổ trong tiếng mõ câu kinh. 

Nhƣng Phan sinh trông thấy nàng đẹp nhƣ một thiên tiên, bèn đến gần hỏi 

chuyện : 

"Kể  từ  đến  cảnh  bồng  lai,  

May  thay  đã  trộm  thấy  ngƣời  tiên  cung.  

Mới  hay  hai  chữ  sắc,  không,  

Chẳng  tơ  mà  dễ  rối  lòng  trần  duyên.  

Ba  sinh  ƣớc  vẹn  mƣời  nguyền,  

Chiêm  bao  luẩn  quẩn  ở  bên  giảng  đình.  

Sƣ  còn  lân  mẫn  chúng  sinh,  

Xin  thƣơng  đến  tấm  lòng  thành  với  nao !" 

 

Bực mình vì lời tán tỉnh sỗ sàng đó, nàng không thèm trả lời và rút lui ngay 

về tịnh thất, khiến cho chàng vừa xấu hổ vừa thất vọng. Chàng nhờ một lão 

bộc ở chùa xin nàng cho phép đƣợc đến hầu chuyện. Nhƣng nàng khăng 

khăng từ chối, và nói rằng sẽ trốn đi nơi khác nếu chàng còn quấy rầy mãi. 

Phanh sinh đâm hoảng sợ, và không dám năn nỉ nữa, chỉ âm thầm tƣơng tƣ : 

 

Chàng  từ  thƣa  thớt  âm  hao,  

Tới  lui  ngần  ngại,  ra  vào  dở  dang.  

Gió  từ  hây  hẩy  đƣa  hƣơng,  

Lạnh  lùng  áng  tuyết  đoạn  trƣờng  đòi  nau!  

Trăng  thiền  vằng  vặc  in  lầu,  

Lâm  râm  đèn  hạnh  gƣợng  sầu  thiu  thiu.  

Tiếng  chuông,  tiếng  cảnh,  tiếng  tiu,  

Sách  nhìn  biếng  đọc,  cầm  treo  biếng  đàn. 
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Thế là chàng tƣơng tƣ ốm nặng. Lão bộc bèn báo tin này cho ni cô biết. 

Thƣơng tình, nàng bằng lòng đến thăm để cứu mạng cho chàng và thức tỉnh 

linh hồn lầm lạc : 

 

Nghiêng  mình  hé  bức  rèm  sƣơng,  

Chiều  thanh  khép  nép,  tiếng  vàng  khoan  thai :  

"Trộm  nghe  sƣơng  tuyết  hơi  hơi,  

Thuốc  xơi  giảm  mấy,  cơm  xơi  thế  nào ?  

Lạy  trời  cho  mát  mẻ  nao,  

Kẻo  sƣ  tuổ  tác  ra  vào  băn  khoăn."  

Bên  tai  nghe  tiếng  nàng  gần.  

Mƣời   phần  phiền  não,  chin  phần  đổ  sông.  

Vội  vàng  tay  gạt  đôi  giòng,  

Bạch  rằng:  "Đã  đội  ơn  lòng  đến  đây.  

Bệnh  sao  cơn  tỉnh  cơn  say,  

Mới  rồi  thì  thế  lúc  này  thì  không.  

Nhƣ  lúc  này  thế  đã  xong,  

Rồi  ra  nào  biết  đƣợc  thong  thả  này !  

Vì  ai  trời  nhẽ  có  hay,  

Độ  trì  cho  họa  là  may  chút  nào."  

Hạt  châu  thánh  thót  quyển  bào,  

Xem  hoa  dƣờng  võ,  xem  đào  dƣờng  phai. 

 

Ni cô trấn an chàng, rồi rút lui về phòng riêng. Nhƣng chàng quá say mê, 

không chịu bỏ cuộc. Thế rồi, đến nửa đêm, chàng lẻn đến trƣớc phòng nàng, 

yêu cầu đƣợc trình bầy nỗi niềm một lần chót, và dọa sẽ tự tử nếu nàng không 

chịu mở cửa. Không đừng đƣợc, nàng phải theo lời mở cửa cho chàng vào. Và 

chàng hỏi nàng tên là gì, quê quán ở đâu mà lại dấn mình vào cửa Phật : 
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Gửi  rằng:  "Phận  cánh  hoa  rơi,  

Bây  giờ  còn  dám  giấu  ngƣời  sao  nên !"  

Nằn  nì  mới  ngỏ  sự  duyên,  

Dẫu  long  vàng  đá,  cũng  nghìn  xót  xa :  

"Đàm  Châu,  quê  thiếp  còn  xa,  

Họ  Trần,  tên  đặt  vốn  là  Kiều  Liên.  

Bào  thai  đã  hẹn  nhân  duyên,  

Quạt  ngà,  tram  ngọc  kết  nguyền  họ  Phan.  

Rồi  ra  cách  trở  quan  san,  

Chẳng  may  bóng  hạc  khơi  ngàn  non  Hoa.  

Cô  đơn  con  trẻ,  mẹ  già,  

Phấn  trôi  cuốn  má,  sƣơng  pha  bạc  đầu.  

Cửa  nhà  binh  lửa  đâu  đâu,  

Tuyết  sƣơng  quảy  một  gánh  sầu  ra  đi.  

Đoạn  trƣờng  thay  lúc  phân  kỳ,  

Mẹ  thì  bãi  bắc,  con  thì  non  tây.  

Khóc  than  cũng  thấu  cao  dày,  

Xui  nàng  Trƣơng  lại  giắt  tay  cửa  thiền.  

Oan  chi  chút  phận  thuyền  quyên,  

Chữ  tình  cám  cảnh,  chữ  duyên  bẽ  bàng.  

Rừng  thiền  ơn  đã  rộng  thƣơng,  

Khẩn  cầu  vả  sẵn  đèn  hƣơng  cửa  ngƣời.  

Họa  chi  giun  giủi  ơn  trời,  

Đền  công  sinh  nặng,  giải  lời  nguyền  sâu.  

Thân  này  mà  dở  dang  nhau,  

Thì  xin  tu  lấy  than  sau  để  dành.  

Hoa  trôi  nƣớc  chảy  lênh  đênh,  

Mặt  nào   còn  giở  tâm  tình  cùng  ai !  

Dù  chàng  ép  trúc  nài  mai,  

Tìm  nơi  giếng  cạn  thấy  ngƣời  hồng  nhan.  
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Để  ai  ngọc  nát,  hoa  tàn,  

Giải  oan  chàng  phải  lập  đàn  cho  nhau !" 

Sinh  nghe  ngẩn  mặt  giờ  lâu,  

Ngẫm  rằng:  "Con  tạo  cơ  mầu  khéo  thay !  

Bấy  lâu  mơ  tƣởng  đêm  ngày,  

Ai  ngờ  Phan  đó,  Trần  đây  mà  lầm.  

Tri  âm  chƣa  tỏ  tri  âm,  

Thì  xin  bên  quạt  bên  tram  sáng  vào !"  

Vội  vàng  mở  tráp  tay  trao,  

Nhìn  xem  nào  có  chút  nào  là  sai.  

Cành  tram  thích,  quạt  chữ  bài,  

Rành  rành  tên  họ  hai  ngƣời  song  song.  

Mừng  nhau  lần  kể  sự  lòng,  

Gian  nan  ngày  trƣớc,  lạnh  lùng  bấy  nay.  

Biên  lời  đó,  chép  lời  đây,  

Bứt  hoa  dẫu  vạn,  tờ  mây  dẫu  nghìn. 

 

Và câu truyện đƣợc kết thúc nhƣ mọi tiêu thuyết thời xƣa : Phan sinh thi 

đậu tiến sĩ, và kết duyên với vị hôn thê sau khi tìm lại đƣợc nhạc mẫu. 
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TRUYỆN    BÍCH    CÂU   KỲ    NGỘ 

 

Đây là một truyện dài viết theo thể thơ lục bát, có tất cả 648 câu. Mở đầu bằng 

tả cảnh Bích Câu ở phía Tây kinh đô : 

 

Thành Tây có cảnh Bích Câu,  

Cỏ hoa góp lại một bầu xinh sao! 

Đua chen Thu Cúc, Xuân Đào,  

Lựu phun lửa hạ, Mai chào gió đông. 

Xanh xanh dãy Liễu, ngàn Thông,  

Cỏ lan lối mục, rêu phong dấu tiều.  

Một vùng non nƣớc quỳnh giao, 

Phất phơ gió trúc, dặt dìu mƣa hoa. 

 

Một thanh niên tên là Tú Uyên sống trong cái khung cảnh mỹ lệ đó. Chàng 

mồ côi từ thủa nhỏ, và nổi tiếng là một danh sĩ. Một hôm, khi đi thăm một 

cảnh chùa, chàng gập một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời. Chàng tiến lên hỏi 

chuyện, rồi theo nàng đến đình Quảng Vân thì nàng bỗng biến mất. 

 

Lần trăng ngơ ngẩn ra về,  

Đèn thông khêu cạn, giấc hòe chƣa nên.  

Nỗi nàng canh cánh nào quên,  

Vẫn còn quanh quẩn ngƣời tiên khéo là?  

Bƣớm kia vƣơng lấy sầu hoa,  

Đoạn tƣơng tƣ ấy nghĩ mà buồn tênh! 

Có khi gẩy khúc đàn tranh,  

Nƣớc non ngao ngán ra tình hoài nhân.  

Cầu hoàng tay tựa nên vần,  

Tƣơng Nhƣ lòng ấy, Văn Quân lòng nào. 

Có khi mƣợn chén rƣợu đào,  
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Tiệc mồi chƣa cạn, ngọc dao đã đầy.  

Hơi men chƣa nhấp đã say,  

Nhƣ xông mùi nhớ, nhƣ gây giọng tình.  

Có khi ngồi suốt năm canh,  

Mõ quyên điểm nguyệt, chuông kềnh nện sƣơng.  

Ỏi tai những tiếng đoạn trƣờng,  

Lửa tình dễ nguội, sông Tƣơng khôn hàn.  

Có đêm ngắm bóng trăng tàn,  

Tiếng quyên hót sóm, trận nhàn bay khuya.  

Ngổn ngang cảnh nọ tình kia,  

Nỗi riêng, riêng biết, dãi dề với ai! 

Vui xuân chung cảnh một trời,  

Sầu xuân riêng nặng một ngƣời tƣơng tƣ. 

 

Nặng gánh tƣơng tƣ, Tƣ Uyên đi hỏi một thầy bói, thì vị này bảo chàng sẽ 

đƣợc gặp lại giai nhân hôm sau trên sông Tô Lịch. Chàng tới đó từ sáng sớm, 

nhƣng chờ đợi suốt ngày không thấy nàng đến. Đến mãi chiều tà, chàng sắp ra 

về thì thấy một ngƣời bán tranh đi qua, chàng tò mò giở tập tranh ra xem thì 

thấy một bức đúng là chân dung giai nhân chàng đƣơng mơ ƣớc. Mừng quá, 

chàng bèn mua bức tranh đó và đem về nhà, coi bức tranh nhƣ ngƣời thật : 

 

Mâm chung một, đũa thêm hai, 

Thơ trao dƣới nguyệt, rƣợu mời trƣớc hoa. 

 

Rồi một ngày, từ trƣờng về, chàng thấy có sẵn một mâm cơm rất ngon lành. 

Trƣớc chàng còn tƣởng là có ngƣời quen nào đem đến biếu, nhƣng ngày nào 

chàng về cũng thấy một mâm cơm nhƣ thế. Để giải quyết thắc mắc, một hôm 

chàng giả vờ đi học, rồi trở về nhà bất thình lình, dòm trộm qua khe cửa. 

Chàng thấy một tiên nữ từ trên bức tranh hiện xuống. Chàng mừng quá, sô 
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cửa vào và hỏi sự tình. Nàng không dấu diếm rằng nàng là tiên nữ có duyên 

nợ với chàng, nên hạ trần để bầu bạn với chàng. 

 

Rồi nàng hóa phép, biến nhà tranh của chàng thành một cung điện tráng lệ 

mà ngƣời ngòai không trông thấy. Đôi tài tử giai nhân sống trong đó một cuộc 

đời thần tiên, quên hẳn thế giới bên ngoài. Nhƣng Tú Uyên có tật uống rƣợu 

quá độ. Sau nhiều lần khuyên can không đƣợc, nàng tiên biến mất,. Sau khi 

tỉnh rƣợu, Tú Uyên hối hận vô cùng :  

 

Non thần mấy dặm đƣờng xa,  

Khói mây man mác dễ mà hỏi, vay! 

Cát vàng bụi bạc xa bay,  

Mây trên mặt đất, non xây chân trời.  

Ngắt chừng bể thẳm doành khơi,  

Đƣờng xa bao ngả tình dài bấy nhiêu. 

 

Và tuyệt vọng cùng cực, Tú Uyên định quyên sinh. Tức thì Giáng Kiều lại 

hiện lên, và tha lỗi cho chàng. Sau vài năm hoàn toàn sung sƣớng, nàng sinh 

hạ một đứa con trai. Ít lâu sau, nàng bảo chàng : 

 

Trời thu mây hợp, lại tan,  

"Ngày xuân hoa nở, hoa tàn mấy năm.  

"Gẫm trong tám, chín mƣơi năm,  

"Bóng câu cửa sổ, dễ cầm mãi ru! 

"Thịt xƣơng gửi đám Diêm Phù,  

"Sinh sinh hóa hóa trong lò hồng quân.  

"Đố ai vƣợt khỏi lòng Trần,  

"Sông mê chìm nổi, thế nhân đã đầy. 

"Anh hùng những mặt xƣa nay,  

"Trăm năm nát vớt cỏ cây cũng là.  
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"Dần dần tháng trọn ngày qua,  

"Má hồng mấy chốc đã ra bạc đầu.  

"Thôn hoang mấy nắm cổ khâu,  

"Ấy nền Đồng Tƣớc, hay lầu Nhạc Dƣơng.  

"Chƣa đầy một cuộc tang thƣơng,  

"Non đồng cũng lở, núi vàng cũng nghiêng.  

"Sao bằng ngày tháng cung tiên,  

"Vui chung tám cõi, xuân riêng bốn mùa.  

"Dọc ngang bốn bể, năm hồ, 

"Khắp trong ba cõi chín châu mặc dầu. 

"Ra vào kim khuyết quỳnh lâu, 

"Treo tranh yên thủy, giắt bầu kiền khôn.  

"Đi về tuyết điếm hoa thôn, 

"Thông rền nhịp phách, suối tuôn ngón đàn.  

"Một này trong thú thanh nhàn,  

"Mấy trăm mƣơn cảnh nhân hoàn đọ sao! 

"Khuyên chàng sớm nghĩ lấy nao,  

"Gà lồng, hạc nội, bên nào là hơn?" 

Mảnh riêng sinh những bàng hoàng,  

Tuy say cõi tĩnh, chƣa tan lòng phàm.  

Trót xƣa túi sách con gƣơm, 

Ví ta Sào, Hứa, ai làm Y, Chu? 

Thƣa rằng: "Đã tiếng trƣợng phu,  

"Sự đời vinh nhục chi cho bận lòng.  

"Ví ham nghìn tứ, muôn chung, 

"Con chim bay mãi cũng trong khuôn trời. 

 

Cuối cùng, Tú Uyên tỉnh ngộ. Chàng bỏ hết các dục vọng trần thế, và kiên 

tâm học đạo để thành tiên. Khi chàng đắc đạo rồi, hai vợ chồng ngồi lên đôi 

chim hạc và bay bổng lên trời, sau khi giao phó con cho ngƣời thân tín. 
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Chúng ta thấy trong truyện này một quan niệm về thần tiên đặc biệt Á 

Đông. Tú Uyên là một ngƣời thanh nhã, không ham danh lợi. Khi nghe Giáng 

Kiều thuyết pháp, chàng còn muốn ở lại trần để làm tròn trách nhiệm với xã 

hội, quốc gia. Giáng Kiều phải đem đạo lý cao siêu của Lão giáo ra thuyết 

phục, chàng mới chịu nghe theo. Thật vậy, theo quan niệm của Lão giáo (đã 

biến chứng rồi chứ không phải Lão giáo nguyên thủy của Lão tử và Trang tử) 

thì tiên cũng là ngƣời đã tu luyện nội đơn và ngoại đơn, hiểu thấu lẽ huyền bí 

của Vũ trụ, nên có thể vƣợt qua định mệnh của con ngƣời để đi vào cảnh giới 

bất sinh bất diệt. 
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TRUYỆN    QUAN    ÂM    THỊ    KÍNH 

 

Bồ tát Quân Thế Âm là một nam nhi đạo đức trong 9 kiếp rồi và chỉ còn 

chờ đƣợc vào cõi Niết Bàn. Muốn thử lòng ngài, Đức Phật hóa thân làm một 

thiếu nữ tuyệt đẹp xin kết hôn với chàng thanh niên là hiện kiếp của Bồ tát. 

Muốn tránh sự năn nỉ phiền nhiễu đó, chàng bèn trả lời rằng chót đã nƣơng 

nhờ cửa Phật trong kiếp này, chàng không thể hoàn tục đƣợc, nhƣng hứa sẽ 

kết hôn với nàng trong kiếp sau. 

 

Không ngờ lời hứa suông đó cũng là một hành vi tạo nghiệp cần phải trả 

cho xong. Luật vô tƣ Nhân quả khiến chàng tái sinh, trong kiếp thứ 10, dƣới 

hình thức một nữ nhi : thị Kính. Đến tuổi cập kê, nàng đƣợc cha mẹ gả cho 

một thanh niên môn đăng hộ đối là Thiện Sĩ. Cập vợ chồng tốt đôi tƣởng đƣợc 

loan phụng hòa minh mãi mãi. Nhƣng chỉ ít hôm sau, một hôm Thiện sĩ ngủ 

say, và vợ thấy râu chồng mọc lởm chởm. Nàng bèn lấy dao để cạo râu cho 

chàng, thì ngay lúc đó Thiện Sĩ vùng trở dậy, tƣởng là vợ cầm dao để hành 

thich mình. Chàng hô hoán lên, cha mẹ chạy tới, và đuổi nàng về với cha mẹ 

đẻ : 

 

Lòng nàng xiết nỗi xót xa, 

Má đào ủ dột mặt hoa âu sầu. 

Đến nơi làm lễ khấu đầu, 

Lạy công cô đoạn, rồi sau lạy chồng. 

Nhƣ tuôn giọt lệ ròng ròng, 

  Nín hơi thổn thức giãi lòng sau xƣa. 

Kể từ kim cải duyên ƣa, 

Giây leo cây bách mong nhờ về sau. 

Dù ai phụ bạc cùng nhau, 

Đã thần ba thƣớc trên đầu chứng tri. 

Vì đâu phút hợp, phút ly, 
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Kiếp này đã lỡ, chắc gì kiếp sau. 

Tiếc công ô thƣớc bắc cầu, 

Chàng Ngƣu, ả Chức gĩa nhau từ rày. 

Ngập ngừng tới lúc chia tay, 

  Đôi bên sùi sụt, bốn mày châu chan. 

Ai làm cho phƣợng lìa loan, 

Đang tay nỡ bẻ phím đàn làm đôi. 

Lòng chàng nghĩ lại bồi hồi, 

Trƣớc kia còn giận, sau rồi lại thƣơng, 

Duyên này mà đã dở dang, 

Còn nên gảy khúc Cầu hoàng nữa sao? 

Lƣu tô sƣơng gió lọt vào, 

Đem mâm mà chứa ngọc giao hẳn đầy, 

Phấn kia còn dấu bình này, 

  Hƣơng kia còn dính áo này chƣa phai. 

 

Bị đuổi về nhà, thị Kính định tự tử để tránh xấu hổ nhục nhã đó. Nhƣng rồi 

nàng nghĩ đến cha mẹ, bèn quyết chí đi tu để khi thành đạo có thể giải thoát 

cho song thân khỏi kiếp luân hồi, để đền công ơn dƣỡng dục. Thế là nàng hóa 

trang thành một nam nhi, và tới một ngôi chùa xa xin quy y. Sƣ trƣởng nhận 

chàng thanh niên đó làm đồ đệ dƣới pháp danh Kính Tâm. 

 

Trong làng bên có một thiếu nữ tên thị Mầu. Một ngày kia tới chùa lễ Phật, 

trông thấy Kính Tâm và phải lòng.  Cố nhiên Kính Tâm xua đuổi mọi lời năn 

nỉ ve vãn của thiếu nữ si tình kia. Bị dục tình dồn ép, thị Mầu bèn thất thân 

với một tên gia nô, và chửa hoang. Các vị kỳ mục trong làng thấy vậy, bèn 

điệu nàng ra chốn đình trung để bắt vạ. Đầu tiên nàng còn chối quanh. Rồi sau 

khi các kỳ mục khuyên nàng cứ nói thật tên gian phu, sẽ cho nàng đƣợc kết 

hôn chính thức, nàng bèn hy vọng trở lại và xƣng tên ngƣời đã làm cho nàng 

chửa là tiểu Kính Tâm. Lập tức thị Kính bị gọi ra đình làng, nhƣng cƣơng 
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quyết chối tội bị vu oan, mặc dầu bị roi vọt khổ sở. Sƣ trƣởng thƣơng tình, xin 

với làng giao tiểu Kính Tâm cho mình quản thúc, và nộp vạ thay cho đồ đệ. 

Nhƣng tôn trọng giới luật, sƣ trƣởng bắt đồ đệ phải sống ở ngoài chùa, trong 

một căn nhà lá cất trong vƣờn. 

 

Nƣơng mình bên khóm cúc hoa,  

Một hai chồi cúc, năm ba cụm tùng,  

Gƣơng bạch-nguyệt quạt thanh phong.  

Cƣời cùng thiếu nữ, bạn cùng thuyền quyên.  

Lấy gì làm thú giải phiền,  

Quyển kinh trăm lá, ngọn đèn một hoa.  

Bạch vân kìa nẻo xa xa,  

 Song thân ta đấy là nhà phải không?  

Bể, non chƣa chút đền công,  

Bấy lâu nay những nặng lòng vì con.  

Ngỡ đà qua hạn Cự môn,  

Ai hay Thái tuế hãy còn theo đây,  

Tiền sinh nghiệp-chƣớng còn đầy,  

Cho nên trời mới đem đầy nhân-gian,  

Mắt phàm khôn tỏ ngay gian,  

Hai phen đem buộc tiếng oan tầy trời.  

Chân kinh tụng mấy muôn lời,  

   Tai uơng hay cũng rụng rời nhƣ tro.  

Sá thù chi đứa dâm ô,  

Nƣớc tùy duyên rửa đi cho kẻo mà!  

Chữ rằng: "Nhẫn nhục nhiệm hòa,  

Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu". 

 

Vẫn chƣa hết cuộc thử thách. Vài tháng sau, thị Mầu sinh hạ đƣợc một đứa 

con trai, và trơ trẽn bế lên chùa trao cho tiểu Kính Tâm : 
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Tiểu đƣơng tụng-niệm khấn-nguyền.  

Bỗng nghe tiếng trẻ khóc lên giật mình.  

Ngảnh đi thì dạ chẳng đành,  

Nhận ra thì hóa ra mình chẳng ngay.  

Gớm thay mặt dạn mày dày,  

Chân chân đem trả con đây mà về,  

Cơ thiền kể cũng khắt-khe,  

Khéo xui ra đứa làm rê riếu mình.  

Nhƣng vì trong dạ hiếu sinh,  

Phúc thì làm phúc, dơ đành chịu dơ.  

Cá trong chậu nƣớc bơ vơ,  

   Khi nay chẳng cứu, còn chờ khi nao?  

Chẳng sinh cũng chịu cù lao,  

Xót tình măng sữa, nâng vào trong tay. 

 

Chính vì tấm lòng từ bi đó, dũng cảm chịu đựng những lời chê cƣời oan 

uổng của thiên hạ, mà thị Kính tìm đƣợc sự an ủi tinh thần. Nàng chịu mặt dầy 

đi xin từng nhà một ít sữa để cho con nuôi bú. Rồi khi nó bắt đầu sởn sơ lớn 

lên, thì nàng hủ hỉ với nó, dạy nó học nói, rồi đọc kinh. Đến đây ác nghiệp của 

nàng đã đƣợc rửa sạch lầu lầu, nên nàng bỗng nhuốm bệnh : 

 

Gió vàng một phút thoảng qua,  

Lá ngô biến sắc, cành hoa ủ màu.  

Than rằng này đạo cao sâu,  

Cam lòng tịch diệt ngon đâu phàm-trần.  

Hóa thân thì mƣợn chân thân,  

Siêu thân đƣợc lƣợm tinh-thần mang đi.  

Ký quy đành chẳng lệ chi,  

Đoái tình trứng nƣớc, nghĩ thì càng thƣơng. 
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Nàng biết mình lâm chung, bình tĩnh chờ đợi lúc đƣợc thoát khỏi nợ trần ai, 

chỉ còn thƣơng đứa con nuôi từ nay bơ vơ. Nàng gọi nó đến gần, trao cho nó 

một lá thƣ đƣa trình sƣ trƣởng để nhờ sƣ trƣởng gửi cho cha mẹ nàng, rồi tắt 

thở. Sƣ trƣởng đọc thơ, rất lấy làm lạ là tiểu Kính Tâm tự xƣng là con gái, bèn 

phái bà vãi già lên khâm liệm và nhân thể khám nghiệm xem tiểu Kính Tâm là 

trai hay gái. Sự thật đƣợc sáng tỏ, dân làng đồn ầm lên, sùng bái vị Bồ tát đã 

ngậm oan trong mấy năm mà không một lời thở than biện bạch. Rồi làng làm 

lễ an táng tiểu Kính Tâm trọng thể, lại bắt cả thị Mầu phải để trở đi theo đám 

tang ông chồng hờ bị vu oan. 

 

Bức thơ của thị Kính đƣợc gửi tới nhà cha mẹ nàng. Ông bà vội vàng lên 

đƣờng, có cả chồng cũ là Thiệ Sĩ cũng xin đi theo để lạy trƣớc mộ ngƣời vợ 

hiền đã bị ngờ oan. Tới nơi, họ lập đàn tràng giải oan. Hốt nhiên một phép 

mầu xuất hiện :  

 

Giữa trời kết đóa tƣờng-vân,  

Đức Thế Tôn hiện toàn thân xuống đàn.  

Ào ào dạng bóng tƣờng loan,  

Tràng-phan bảo cái giao quan âm thầm.  

Truyền rằng nào tiểu Kính Tâm,  

Phi thăng làm Phật Quan Âm tức thì.  

Lại thƣơng đến đứa si nhi,  

Trên tay cho đứng liền khi bấy giờ.  

Kìa nhƣ Thiện Sĩ lờ đờ,  

   Cho làm chim vẹt đứng nhờ một bên,  

Độ cho hai khóm thung, huyên,  

Giơ tay cầm quyết, bƣớc lên trên tòa.  

Siêu thăng thoát cả một nhà,  

Từ nay phúc đẳng hà sa vô cùng,  
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Lên miền Cực-lạc hội đồng,  

Mọi ngƣời khi ấy đều trông rành-rành. 

 

Hiển nhiên truyện Quan Âm thị Kính đã đƣợc viết ra để hoằng dƣơng Phật 

pháp. Tuy nhiên, nó có giá trị văn chƣơng rất cao, hơn cả nhiều truyện thế tục, 

nhƣ Nhị độ mai quá rắc rối nhiêu khê, hoặc Phạm công Cúc Hoa ngớ ngẩn 

đến nỗi tức cƣời. 

 

Trái lại ở đây, ngoại trừ phép mầu đoạn kết bắt buộc, câu chuyện đƣợc diễn 

tiến rất hữu lý và giản dị, không có thêm một biến cố bất ngờ hay vô ích nào. 

Thị Kính, một ngƣời vợ hiền, lấy dao cạo để sửa bộ râu lởm chởm của chồng, 

bị vu cái tội sát phu. Rồi dƣới tấm áo nâu sồng của tiểu Kính Tâm, nàng 

không dấu đƣợc nhan sắc kiều diễm và đƣợc thị Mầu say đắm mê mẩn, rồi bị 

vu oan tội gian dâm. Nàng đã nhẫn nhục chịu đựng hai tiếng oan đó, theo ý 

nàng thì đó chỉ là những ác báo của những tội lỗi nàng đã chót phạm trong 

tiền kiếp. 

 

Nếu nàng không bị vu oan sát phu, nàng sẽ đƣợc hƣởng hạnh phúc trần 

gian, nhƣng chỉ trong một kiếp ngƣời thôi, với tất cả những khổ đau của kiếp 

ngƣời nhƣ bệnh tật, già lão, sinh ly tử biệt với ngƣời thân thích,  v  .  v  . 

 

Nếu nàng không bị vu oan gian dâm, thì có thể nàng sẽ bị chìm đắm vào 

trong một tâm trạng yếm thế tuyệt vọng, trái với tinh thần Dũng của Đạo Phật. 

Trái lại, nhờ tai vạ này, nàng đã có dịp thắng nỗi oan khổ của mình trong khi 

để hết tâm trí vào việc nuôi nấng đứa con thơ, nàng đã biến niềm tin thụ động 

của mình thành một niềm tin chủ động, và có thể nói rằng niềm tin tƣởng Phật 

pháp xứng đáng nhất. Ngƣời ta thƣờng lầm tƣởng rằng ngƣời Phật tử chỉ cốt 

tự giải thoát cho mình. Nghĩ nhƣ thế là lầm. Phật tử chính tông phải nghĩ đến 

việc giải thoát ngƣời trƣớc khi mình đƣợc giải thoát, phải dẫn dắt chúng sinh 

lên Niết Bàn trƣớc khi mình vào Niết Bàn. 
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Tấm gƣơng tu hành của thị Kính đã có kết quả, và pháp mầu đƣợc ghi 

trong truyện có lẽ chỉ là do dân chúng tƣởng tƣợng ra từ sự kiện rất giản dị và 

tự nhiên sau đây : Đƣợc tỉnh ngộ và vô cùng xúc động bởi tấm lòng cao cả của 

thị Kính, cha mẹ nàng, chàng Thiện Sĩ, và có lẽ cả đứa con nuôi và cô gái thị 

Mầu hƣ hỏng đều dốc lòng tin vào phép nhiệm mầu của Đức Phật đã tạo nên 

một tấm gƣơng từ bi và nhẫn nhục vô song. 
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NGUYỄN    HỮU    CHỈNH 

(1741-1787) 

 

Ngƣời xã Đông Hải, tỉnh Nghệ An, xuất thân từ một gia đình thƣơng gia 

hào phú. Tài kiêm văn võ, 16 tuổi đỗ cử nhân, 18 tuổi thi tạo sĩ và lọt vào 

đƣợc kỳ 3. Tính hào hoa, trong nhà lúc nào cũng đầy những tân khách và ca 

nhi. 

 

Vào làm môn khách cho Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc, và thƣờng đi 

đánh giặc bể, giặc sợ lắm, gọi là Hải điêu, và nhân mả tổ ở núi Côn Bằng, nên 

Chỉnh lấy hiệu là Bằng Lĩnh. Rồi theo quân Việp vào đánh Thuận Hóa. Chúa 

Nguyễn bỏ chạy vào Nam, còn Tây Sơn xin hàng. Chỉnh đƣợc cử đi phong 

Nguyễn Nhạc làm Tiên phong tƣớng quân, Tây Sơn hiệu trƣởng. 

 

Việp quận mất, Chỉnh theo cháu của Việp quận là Huy quận Hoàng Đình 

Bảo. Khi Huy quận đƣợc triệu về kinh đô, Chỉnh ở lại Nghệ An. Đến khi Huy 

quận công bị kiêu binh giết chết, Chỉnh chạy vào Nam đầu hàng Nguyễn 

Nhạc, lúc đó đã tự xƣng làm vua Thái Đức. Nhạc biết tài Chỉnh, trọng dụng. 

Năm 1786, Nhạc sai em là Nguyễn Huệ cùng với rể là Vũ Văn Nhậm và 

Chỉnh làm phó, ra đánh Thuận Hóa. Quân Trịnh bỏ chạy, Chỉnh bèn sui Huệ 

thừa thắng tiến quân ra Bắc diệt Trịnh. Cuộc hành quân đƣợc thắng lợi quá sự 

mong ƣớc của Tây Sơn, nhƣng họ lại càng nghi kị Chỉnh. Rồi một đêm nọ họ 

bí mật rút lui về Nam, không cho Chỉnh biết. Chỉnh còn lại một mình, sợ bị 

dân chúng giết, phải chạy theo vào Nghệ An. 

 

Trong khi đó, Trịnh Lệ rồi Trịnh Bồng lại ra tranh quyền, áp chế vua Lê. 

Chỉnh nhân dịp đó, bí mật liên lạc với vua Lê, rồi mộ quân tiến ra Bắc, đánh 

tan họ Trịnh, đƣợc vua Lê phong làm Bằng Trung công, cầm hết quyền bính. 

Đƣợc tin đó, Huệ sai tƣớng ra đánh Chỉnh, bắt đƣợc giết đi. 
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Nếu luận về sự nghiệp thì quả thật là một tay gian hùng, bị cả Tây Sơn nghi 

kị và vua Chiêu Thống ghét sợ. Về văn tài, Chỉnh tỏ ra rất xuất sắc. Hồi còn 

nhỏ, đã làm bài thơ cái pháo rất ứng nghiệm với cuộc đời về sau của ông : 

 

Xác  không  vốn  những  cậy  tay  ngƣời, 

Bao  nả  công  trình  tạch  cái  thôi. 

Kêu  lắm  lại  càng  tan  xác  lắm, 

Thế  nào  cũng  một  tiếng  mà  thôi. 

 

Về sau để lại Ngôn ẩn thi tập, giãi bầy những điều ẩn ức chứa chất trong 

lòng. Xin trích ra đây vài đoạn : 

 

Tóc  che  hai  thứ  chửa  danh  chi, 

Thân  hỡi  là  thân,  thì  hỡi  thì ! 

Chƣa  trả  chƣa  đền  ơn  đệ  tử, 

Thêm  ngừng,  thêm  tủi  chí  nam  nhi. 

 

Bài này khẩu khí anh hùng, có kém gì Nguyễn Công Trứ và Cao Bá Quát ? 

 

Đã  hẳn  nào  là  mặt  cố  tri ? 

Giầu  sang  tìm  đến,  khó  tìm  đi ! 

Bạc  đen  dạ  chúng,  ta  hay  vậy, 

Vàng  đá  lòng  ta,  chúng  biết  chi ? 

 

Bài này nhắc đến lúc ông bị nghi oan là lạm tiền công quỹ, bị bạn bỏ lảng, 

trái với lúc đắc chí thì khách khứa đầy nhà. 

 

Sống  chơi  dƣơng  thế,  thác  thì  về, 

Ai  tiếc  thân  ai  ngƣời  ấy  thề. 

Trót  đã  trộm  sinh  vào  cửa  Trịnh,  
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Cũng  hay  ra  đến  cảnh  nhà  Lê. 

Cầm  quân  những  ngỡ  còn  e  giặc, 

Tha  gánh  nào  ngờ  lại  dắt  dê. 

 

Bịn  rịn  nỗi  chi  trong  bụi  đỏ, 

Thẹn  ngƣời  tai  rửa  lạch  Tào  Khê. 

 

Bài này có lẽ làm khi ông đƣa quân Tây Sơn tiến ra Bắc, bị ngƣời trong 

nƣớc khinh bỉ là rƣớc dê về dầy mồ. 

 

Ta  cũng  là  con  có  mẹ  cha 

Sao  trời  thời  thẳm,  chúa  thời  xa ! 

Nghĩ  thân  chẳng  phải  ngƣời  bèo  bọt, 

Cây  dạ  đà  nên  nghĩa  ruột  già. 

 

Chắc ông làm bài này lúc chạy vào nƣơng náu với Tây Sơn, nhƣng vẫn bị 

Tây Sơn nghi kị. 

 

Ngoài ra Chỉnh còn làm bài phú Quách Tử Nghi và Trƣơng Lƣu hầu, tự ví 

mình công cao nhƣ Quách công và tài lạ nhƣ Trƣơng hầu. Trích bài Quách Tử 

Nghi phú : 

 

Trăm trận vào nghèo ra hiểm, quét chông gai mở mặt sơn hà. Hai kinh trợ 

lệch phù nghiêng, dập binh lửa đặng ngôi triều thị. 

 

Trích bài Trƣơng Lƣu phú : 

 

Ngôi quân sƣ này chốn phúc tâm; việc trù sách vận trong duy trƣớng. 

Thua, đƣợc dơ điều Hán, Sở: túi Xích Tùng đủng đỉnh mái thanh sơn. Nhục 
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vinh gác chuyện Tiêu, Hàn : buồn Phạm Lãi  nghênh  ngang dòng bích lãng. . 

. 

Tiếc rằng Chỉnh chỉ khoe khoang tài giỏi nhƣ Quách, Trƣơng  nhƣng không 

học đƣợc đức khiêm tốn của Quách, và đạo “danh thành thân thoái” của 

Trƣơng. 
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NGUYỄN    ĐÌNH   GIẢN 

(1740-1796) 

 

Quán xã Vĩnh Trị, tỉnh Thanh Hóa. Đậu tiến sĩ năm 1769, và đƣợc bổ Hiến 

sát sứ trấn Kinh Bắc, rồi Đốc trấn Cao Bằng. 

 

Khi Chỉnh lộng hành, tất cả triều thần đều sợ, riêng công dám dâng sớ hạch 

tội Chỉnh. Vua Chiêu Thống lại đem lá sớ đó cho Chỉnh xem, Chỉnh không 

giận mà từ đó cũng tự kiểm soát đôi chút. Rồi Tây Sơn tiến quân ra Bắc lần 

thứ nhì, diệt Chỉnh, vua Chiêu Thống phải bôn đào, xin Tầu cứu viện. Tôn Sĩ 

Nghị đem quân sang chiếm nƣớc ta, nhƣng chỉ trong một trận vua Quang 

Trung đã đánh tan quân Tầu. 

 

Đại thể đã tan vỡ, công trốn tránh, rồi bị Đô đốc Tuyết của Tây Sơn bắt. 

Trọng tài công, Tuyết dụ hàng, khuyên nên làm tờ biểu đầu hàng để đƣợc 

trọng dụng. Công bèn lấy giấy bút, chỉ viết mấy câu : 

 

“Kẻ bề tôi lỗi đạo của nhà Lê là Nguyễn Đình Giản, ăn cơm nhà Lê, thực là 

có tội lớn đáng chết”. 

 

Viết xong công vứt bút, không nói năng gì nữa. Biết không thể lung lạc 

đƣợc, Đô đốc Tuyết bèn ra lệnh hạ ngục, chờ ngày xử quyết. Một ngƣời bạn 

vào ngục thăm công, đƣa cho một gói thuốc độc để công tránh đƣợc sự hành 

hifng. Nhƣng công không nhận, cƣời nói : 

-Chịu trách nhiệm về việc nƣớc, nƣớc mất mà thân vẫn còn, đã là điều xấu 

hổ lắm, nay tới lúc đƣợc chết là mãn nguyện rồi, còn đòi chết cho êm ái nữa ƣ 

? Không đâu, tôi sẽ chết một cách quang minh cho trời đất đều biết, chứ 

không chịu chết âm thầm. 
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Đến giờ hành quyết, đao phủ thủ muốn trói công vào cột. Công gạt đi mà 

bảo : 

-Không cần phải trói, ta có sợ chết đâu ? Ngƣơi cứ bình tĩnh làm việc đi. 

 

Trong thời gian ở ngục, công có làm 2 bài thơ sau đây : 

 

Tích  nhật  vi  quan  kim  nhật  tù 

Nhất  sinh  tằng  chiếm  lƣỡng  phong  lƣu. 

Lập  triều  vị  đắc  thù  ngô  chí 

Tại ngục  thùy  năng  tả  ngã  sầu. 

Để  sự  vinh  khô  phi  lục  lục 

Thử  thân  hành  chỉ  nhiệm  du  du. 

Tong  lai  hƣng  phế  tầm  thƣờng  sự 

Đãn  dắc  ngô tâm  vô  oán  vƣu. 

 

Bản dịch Sở Bảo :  

 

Ngày  trƣớc  làm  quan  nay  ở  tù 

Một  đời  hai  lƣợt  chiếm  phong lƣu 

Ở  triều  chƣa  thể  làm  theo  chí, 

Nằm  ngục  ai  hay  tả  nỗi  sầu ? 

Sƣớng  khổ  trò  đời  chi  sá  kể, 

Làm,  thôi,  thân  tớ  chẳng  lo  âu. 

Xƣa  nay  lên  xuống  là  thƣờng  vậy, 

Cốt  giữ  lòng  ta  đƣợc  sạch  làu. 

 

Bài thứ hai : 

 

Nhĩ  lai  vị  quốc  vị  thân  da ! 

Quốc  phá  thân  tàn  thả  nại  hà ? 
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Đãn  thức  cƣơng  thƣờng  song  ký  trọng 

Ninh  tri  quan  phủ  lƣỡng  kình  gia 

Hậu  vô  Vƣơng  Chúc  trung  thần  kiếm 

Lãng  tụng  Văn  Sơn  chính  khí  ca 

Hồng  nhật  đài  đầu  di  miếu  tại 

Thử  thân  nguyên  dĩ  thuộc  hoàng  gia. 

 

Bản dịch Sở Bảo : 

 

Vì  thân,  vì  nƣớc  có  hai  đƣờng, 

Nƣớc  mất,  thân  còn,  luống  bẽ  bàng. 

Chỉ  biết  cƣơng  thƣờng  đôi  gánh  nặng, 

Quản  chi  cùm  xích  một  mình  mang. 

Trung  thần  kiếm  sắc  tay  không  có, 

Chính  khí  ca  hay  miệng  đọc  vang. 

Ngẩng  thấy  vừng  hồng  kìa  miếu  cũ, 

Tấm  lòng  từng  đã  hiến  quân  vƣơng. 
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TRẦN    DANH    ÁN 

 

Ngƣời làng Bảo Triệu, tỉnh Bắc Ninh. Đậu hoàng giáp năm 1787, vào lúc 

vận nƣớc đã suy vi đến cùng cực. Chẳng bao lâu quân Tây Sơn lại tiến ra Bắc 

lần thứ hai, giết Chỉnh, vua Chiêu Thống phải bỏ chạy với vài triều thần thân 

tín. 

 

Công đƣợc cử đi sứ sang Tầu xin cứu viện, cùng với hoàng thân Lê Duy 

Đản. Nhƣng lúc đó toàn quốc đã bị quân Tây Sơn chiếm giữ, nên tiếng là đi 

sứ mà thật ra hai vị sứ thần phải trá hình làm kẻ hành khất để lẩn  tránh quân 

thù. Trần công gƣợng cƣời đọc hai câu thơ : 

 

Thiên  cổ  do  truyền  kỳ  tuyệt  sự 

Tệ  nam  tàm  lạp :  sứ  thần  trang ! 

 

nghĩa là : 

 

Chuyện  đâu  có  chuyện  lạ  đời, 

Nón  mê  áo  rách,  tả  tơi  sứ  thần ! 

 

Khi lọt vào đƣợc đất Tầu đã là cuối mùa Thu. Thấy phong cảnh thê lƣơng, 

công bèn làm bài thơ : 

 

Sắt  sắt  hàn  phong  tống  vãn  Thu 

Khê lƣu  hà  xứ  hựu  sơn  đầu. 

Nhân  tâm  khả  thị  do  hƣng  Hán, 

Thiên  mệnh  ƣng  tri   vị  tuyệt  Chu.  

Minh  thảo tự  hàm  hƣng  phế  hận 

Lƣu  truyền  nhƣ  yết  biệt  ly  sầu. 

Giang  sơn  tự  mỹ  vô giai  cú, 
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Hành  khách  hà  tâm  tả  thắng du ! 

 

Bản dịch cũ : 

 

Hiu  hiu  gió  lạnh  tiễn  tàn  Thu, 

Khe  nƣớc  quanh  co,  núi  mịt  mù. 

Nếu  đƣợc  ngƣời  còn  theo  với  Hán, 

Biết  đâu  trời  cũng  chửa  quên  Chu. 

Cỏ  um  nhƣ  ngậm  hờn  vong  quốc 

Suối  chẩy  nhƣờng  tuôn  lệ  biệt  nhau. 

Đẹp  mắt  non  sông,  thơ  chẳng  đẹp, 

Lòng  nào  còn  nghĩ  đến  thơ  đâu ! 

 

Sứ mệnh may mắn đƣợc thành công, vì vua Tầu sai Tôn Sĩ Nghị đem  một  

đạo quân hùng hậu sang Việt Nam để đuổi Tây Sơn và tái lập nhà Lê. Nhƣng 

vua Quang Trung phá tan quân xâm lăng, Chiêu Thống phải bỏ chạy sang 

Tầu. Trần công đi theo không kịp, phải trốn tránh ở nƣớc nhà. Bị bắt và dụ 

hàng, công không đổi chí và ngâm câu : 

 

Thử  sinh  túy  nhuận  sài  lang  vãn 

   Túng  tử  nan  vi  cẩu  trệ  tâm. 

 

nghĩa là : 

 

Thân  này  dù  bón  mồm  lang  cọp 

Dạ  ấy  khôn  theo  bụng  chó  dê. 

 

Vua Quang Trung trọng công là ngƣời có tiết tháo,  nên tha cho đƣợc sống 

tự do. Đến khi Tây Sơn mất nƣớc, Gia Long có vời công để phong chức 

nhƣng công không nhận. Gia Long bèn ban cho một chiếc khăn. Tự hào vì đã 
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khƣớc từ tƣớc lộc của triều Nguyễn, chỉ nhận một chiếc khăn thôi, công bèn 

khoe khoang làm một bài thơ, hai câu kết là : 

 

Tử  hậu  mộ  bàng  nhân chỉ  điểm 

Cố  Lê  triều  tiến  sĩ  tính  Trần. 

 

nghĩa là : 

 

Bên  mộ  ngƣời  sau  còn  nhắc  nhở : 

“Lê  triều  tiến  sĩ  nguyên  họ  Trần”. 

 

Nhƣng một ông bạn, giả tiếng chê chữ “tính” trong câu cuối đáng lẽ phải là 

thanh bằng lại là thanh trắc, xin sửa nhƣ sau : 

 

Lê  triều  tiến  sĩ,  Nguyễn  triều  cân.  

 

nghĩa là : 

 

Lê  triều  tiến  sĩ,  Nguyễn  triều  khăn. 

 

Công bèn tỉnh ngộ, biết là dù chỉ nhận một chiếc khăn của Nguyễn triều 

cũng là một hành vi không xứng đáng với một trung thần nhà Lê. Công vội 

vất chiếc khăn đi và tạ tội : 

-Chết thật, không có huynh ông chỉ bảo thì trăm năm danh tiết còn gì ? 

 

Đó, cổ nhân cẩn thận giữ gìn danh tiết đến nhƣ vậy! 
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PHAN    HUY    ÍCH 

(1750-1832) 

 

Ngƣời làng Thu Hoạch, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1771 đậu giải nguyên ở trƣờng 

thi Nghệ An, năm 1775 đậu Hội nguyên rồi Tiến sĩ. 

 

Đƣợc bổ Hiến sát xứ Thanh Hóa, rồi vâng lệnh Trịnh Bồng làm Tán lý 

quân vụ để chống Nguyễn Hữu Chỉnh. Bị Chỉnh bắt, lại dùng vào việc hàn 

lâm. Cuối năm787, Vũ Văn Nhậm kéo quân ra bắt giết Chỉnh, Ích phải lẩn 

trốn rồi sau ra thú, lại đƣợc vua Quang Trung trọng đãi. 

 

Khi nhà Tây Sơn mất, ông lại phải trốn tránh, rồi nhờ đƣợc Nguyễn Văn 

Thành cho vào làm việc tử hàn trong dịp tiếp sứ nhà Thanh. 

 

Ông có sáng tác đƣợc nhiều bài bằng chữ Hán và chữ Nôm đƣợc chép 

trong 2 quyển nhan đề là Dụ Am ngâm tập và Dụ Am văn tập (Dụ Am là biệt 

hiệu của ông). Chỉ xin trích ra đây bài Văn tế tƣớng sĩ trận vong, để rồi sẽ so 

sánh với bài Văn tế trận vong tƣớng sĩ do Nguyễn Văn Thành sai làm sau khi 

bình định xong miền Bắc : 

 

Than ôi ! 

1.Mây nam ngất mấy trùng non nƣớc, trông cõi bờ hằng nhớ lối chinh 

hành. Gió Đông vầy muôn khóm cỏ hoa, đổi ngày tháng lại tiếc ngƣời lao tụy. 

2.Kiếp nam nhi vạn nghĩa ấy nên danh. Đạo sƣ súy suy tình mà đặt lễ.  

          Ai nấy : 

3.Cá nƣớc phải duyên, cung tên là chí. 

4.Tự ta đội chin lần sống thác, lệnh cửa viên nổi tiếng trống ngọn cờ. Cùng 

nhau vâng muôn dặm ruổi rong, đoàn áo giáp trải chân rừng mặt bể. 

5.Ôm chữ trung thì xƣơng thịt cũng liều. Gánh việc võ dẫu chông gai xá kể. 
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6.Nanh vuốt trƣớc sáu quân hăm hở, khi dậy quê nhà, khi sang đất khách, 

lần tới buổi nƣơng chỉ bắc, từng giãi sôi đạp  nóng chốn  gian nan. Đông  Việt 

trong trăm trận pha phôi, kẻ dàn đồn bộ, kẻ chống buồm tàu, đều trăm niệm 

dẹp Bắc bình Tây, những trải gió dầm mƣa phen tiến chỉ. 

7.Theo nhung hang ra sức đã dầy. Giữ chiến pháp lấy mình làm nhẹ. 

8.Ngậm ngùi lúc tên bay đạn lạc, ngàn cỏ xanh đầy dẫy nấm chinh phu. 

Băn khoăn cơn gió lộng sóng khơi, đáy nƣớc biếc ù ù hồn dũng sĩ 

9. Phận cần lao đà cam dạ tử tuy. Lệ huân thƣởng chẳng đợi ngày âm chí. 

10.Tƣởng sự thế gian nhƣờng mộng, tiếng trung tân thơm tho thế ấy, dẫu u 

minh mà có thiệt anh hùng. Cảm tình bộ khúc là thân, nỗi truy tùy cay đắng 

bấy lâu, tùng ƣu hoạn bỗng chẳng chia phú quý. 

11.Tiếng khánh chiền đã lọt thấu ngự thần. Hồi nhạc vịnh lại sịch riêng 

màn súy. 

12.May gặp hội ghi son tạc sắt, nhuần ơn trên mƣa móc cũng dồi dào. Nghĩ 

đoái ngƣời xông tuyết pha sƣơng, quạnh dấu cũ nƣớc mây thƣờng vắng vẻ. 

13.Tổn tuất cho nhờ có điển thƣờng. Khao thƣởng đều thỏa chung phận 

nghị. 

            Rày nhân : 

14.Gặp tiết Xuân hoa bày điên hoàng thủy. 

15.Linh phách nơi nao cùng tỏ, cứ sinh bình vị thứ để khuyên mời. 

       Thiện căn sau nọ còn dài, nguyện tái thế công danh cho vẹn. 

            Hỡi ơi ! Thƣợng hƣởng ! 
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LÊ    NGỌC    HÂN 

(1770-1805?) 

 

Cành vàng lá ngọc, là con vua và vợ vua, bà Ngọc Hân đã có một số phận 

vô cùng bi thảm. 

 

Năm 1786, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc, phá tan cơ đồ họ Trịnh. Vua Lê 

Hiển Tông lúc đó đang lâm bệnh nặng nên không thể chạy trốn. Không ngờ 

Huệ lại xin vào triều yết và tâu rằng mục đích ra Bắc là để tôn Lê, lấy lại 

quyền bính trong tay họ Trịnh để trao lại cho hoàng gia. Hiển Tông cả mừng, 

phong cho Huệ chức Thƣợng công, và gả cho ông công chúa út là Ngọc Hân, 

vừa đẹp đẽ vừa có tài học. Lúc đó, Huệ đã có một vợ ngƣời Nam rồi. Sau khi 

lên ngôi Quang Trung, bèn phong vợ cả là Tả cung hoàng hậu và Ngọc Hân 

làm hữu cung hoàng hậu. Năm 1792, Quang Trung băng hà, truyền ngôi cho 

con vợ cả là Quang Toản, còn hữu cung hoàng hậu cũng đã có 2 con còn bé. 

 

Bà đã để lại nhiều thơ văn, nhƣng khi nhà Tây Sơn bị Gia Long diệt, thì bị 

thất lạc hết, chỉ còn lại một bài Văn tế vua Quang Trung, và một bài Ai tƣ 

vãn, xin trích dƣới đây vài đoạn :  

 

                                     Văn  tế 

 

4. Hôn cấu đã nên nghĩa cả, quan san bao quản dậm trƣờng. 

5.Nhờ lƣợng trên cũng muốn tôn Chu, tình thân hiếu đã ngăn chia đôi 

nƣớc. Song thế cả đà về Hán, hội hôn đồng chi cách trở một phƣơng ?  

    6. Lòng dẫu xót thấy cơn cách chính;Thân lại nhờ gặp hội hƣng vƣơng. 

   7. Thành Xuân theo ngọn long kỳ, đạo tề trị gần nghe tiếng ngọc; 

Cung Hữu rạng mầu địch phất, tình ái ân muôn đội nhà vàng. 

  8. Danh phận ấy cậy vun trồng mọi vẻ;Nền nếp xƣa nhờ che chở trăm 

đƣờng. 
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 9. Ơn sâu nhuần gọi cỏ cây, chốn lăng tẩm chẳng phạm chồi du tử; 

Lộc nặng thơm tho hƣơng khói, nơi miếu đƣờng nào khuyết lễ chƣng thƣờng. 

10. Mọi nỗi, mọi nhờ trọn vẹn;Một điều, một đƣợc vẻ vang. 

.   .   . 

                                          Tiếc thay! 

20.Ngày thoi thắm thoắt; Bóng khích vội vàng. 

21.Thuyền ngự tọa đã ngang ghềnh Thái Thủy! Bóng long xa thẳng trỏ lối tiên 

hƣơng. 

22.Nẻo hoàng tuyền xa cách mấy trùng, ngao ngán thêm ngừng cơn biệt duệ. 

Chén hoàng thủy kính dâng một lễ, xét soi xin thấu cõi minh đƣờng. 

 

                            Ai  Tƣ  Vãn 

 

    Khi  trận  gió,  hoa  bay  thấp  thoáng, 

Ngỡ  hƣơng  trời  bảng  lảng  còn  đâu: 

       Vội  vàng  sửa  áo  lên  chầu, 

Thƣơng  ôi,  quạnh  quẽ  trƣớc  lầu  nhện  chăng ! 

       Khi  bóng  trăng,  lá  in  lấp  lánh, 

Ngỡ  tàn  vàng  nhớ  cảnh  ngự  chơi: 

      Vội  vàng  dạo  bƣớc  tới  nơi, 

Thƣơng  ơi,  vắng  vẻ  giữa  trời  tuyết  sa ! 

 

Tƣởng  phong  thể  xót  xa  đòi  đoạn, 

Mặt  rồng  sao  cách  diễn  lâu nay! 

      Có  ai  chốn  ấy  về  đây, 

Nguồn  cơn  xin  ngỏ  cho  hay  đƣợc  lành ? 

      

      Nẻo  u  minh  khéo  chia  đôi  ngả, 

Nghĩ  đòi  phen,  nồng  nã  đòi  phen ! 

     Kiếp  này  chƣa  trọn  chữ  duyên, 

Ƣớc  xin  kiếp  khác  vẹn  tuyền  lửa  hƣơng. 
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Nghe  trƣớc  có  đấng  vƣơng  Thang,  Võ, 

Công  nghiệp  nhiều,  tuổi  thọ  them  cao; 

       Mà  nay  áo  vải,  cờ  đào, 

Giúp  dân,  dựng  nƣớc  biết  bao  công  trình ! 

 

Nghe  rành  rành  trƣớc  vua  Nghiêu,  Thuấn, 

Công  đức  dày,  ngự  vận  càng  lâu; 

       Mà  này  lƣợng  cả,  ơn  sâu, 

Móc  mƣa  rƣới  khắp  chín  châu  đƣợm  nhuần. 

 

     Công  dƣờng  ấy  mà  nhân  dƣờng ấy, 

          Cõi  thọ  sao  hẹp  bấy  hoá  công ? 

   Rộng  cho  chuộc  đƣợc  tuổi  rồng, 

       Đổi  than  ắt  hẳn  bõ  lòng  tôi  ngƣơi. 

 

     Buồn  thay  nhẽ !  sƣơng  rơi,  gió  lọt, 

Cảnh  đìu  hiu,  thánh  thót  châu  sa ! 

      Tƣởng  lời  di  chúc  thiết  tha, 

Khóc  nào  nên  tiếng,  thức  mà  cũng  mê! 

 

     Buồn  thay  nhẽ !  xuân  về,  hoa  ở, 

    Mối  sầu  riêng  ai  gỡ  cho  xong ! 

  Quyết  liều  mong  vẹn  chữ  tòng, 

Trên  rƣờng  nào  ngại,  giữa  dòng  nào  e. 

 

Còn  trứng  nƣớc  thƣơng  vì  đôi  chút, 

Chữ  tình  thâm  chƣa  thoát  đƣợc  đi ! 

      Vậy  nên  nấn  ná  đòi  khi, 

Hình  tuy  còn  ở,  phách  thì  đã  theo; 

 

Theo  buổi  trƣớc  ngự  đèo  Bồng  đảo, 

Theo  buổi  sau  ngự  nẻo  song  Ngân, 

     Theo  xa  thôi  lại  theo  gần, 

Theo  phen  điện  quế,  theo  lần  nguồn  hoa. 
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Đƣơng theo, bỗng tiếng gà sực tỉnh, 

Đau đớn thay, ấy cảnh chiêm bao! 

     Mơ màng thêm nỗi khát khao, 

Ngọc kinh chốn ấy ngày nào tới nơi! 

 

Tƣởng  thôi  lại  bồi  hồi  trong  dạ, 

Nguyện  đồng  sinh  sao  đã  kíp  phai. 

    Xƣa  sao  sớm  hỏi,  khuya  bày, 

Nặng  lòng  vàng  đá,  cạn  lời  tóc  tơ. 

 

Giờ  sao  bỗng  thờ  ơ  lặng  lẽ ! 

Tình  cô  đơn,  ai  kẻ  xét  đâu ? 

    Xƣa  sao  gang  tấc  gần  chầu, 

Trƣớc  sân  phong  nguyệt,  trên  lầu  sinh  ca, 

 

Giờ  sao  bỗng  cách  xa  đôi  cõi, 

Tin  hàn  huyên  khôn  hỏi  thăm  nhanh ! 

     Nửa  cung  gẫy  phím  cầm  lành, 

Nỗi  con  côi  cút,  nỗi  mình  bơ  vơ ! 

 

Nghĩ  nông  nỗi,  ngẩn  ngơ  đòi  lúc, 

Tiếng  tử  qui  them  giục  lòng  thƣơng! 

Não  ngƣời  thay  cảnh  tiên  hƣơng! 

Dạ  thƣờng  quanh  quất  mắt  thƣờng  ngóng  trông. 

 

Trông  mái  Đông :  lá  buồm  xuôi  ngƣợc, 

Thấy  mênh  mông  những  nƣớc  cùng  mây ! 

      Đông  rồi  thì  lại  trông  Tây : 

Thấy  non  ngân  ngất,  thấy  cây  rƣờm  rà ! 

 

Trông  Nam :  thấy  nhạn  sa  lác  đác ! 

Trông  Bắc :  thấy  ngàn  bạc  màu  sƣơng ! 

    Nọ  trông  trời  đất  bốn  phƣơng, 

Cõi  tiên  khơi  thẳm  biết  đƣờng  nào  đi ! 
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Qua hai bài văn trên, ta thấy rõ ràng Ngọc Hân, một công chúa nhà Lê, đã 

thành thực yêu kính ngƣời áo vải Nguyễn Huệ. Khi cƣới, có thể bà đã phải 

vâng lời cha già mà hy sinh má hồng cho quyền lợi quốc gia và hoàng tộc. 

Nhƣng rồi sau, ta thấy bà đối với trƣợng phu, không phải với sự kính thuận 

của một vƣơng phi đối với hoàng đế, mà với tất cả lòng say đắm nồng nàn của 

một tình nhân. 

 

Ta có thể cắt nghĩa một phần nào hiện tƣợng tâm lý bất ngờ đó qua lòng 

quảng đại vô biên của Quang Trung đối với nhà vợ. Trong chuyến Bắc tiến 

lần thứ nhất, không những ông để yên hoàng gia, mà còn trao lại cho vua Hiển 

Tông tất cả quyền hành đã bị họ Trịnh chiếm đoạt. Rồi ông còn ân cần chăm 

lo cho tang lễ của bố vợ và cho lễ đăng quang của cháu vợ. Đến khi thấy 

Chiêu Thống gọi quân Tầu sang xâm lƣợc Việt Nam, ông mới đành thay thế 

Lê triều, nhƣng vẫn cho phép họ Lê đƣợc giữ hƣơng hỏa. Những cử chỉ quảng 

đại đó tất nhiên đã khiến cho Ngọc Hân phải tâm phục tri ân. 

 

Nhƣng một mặt khác, ta cũng có thể nói rằng tình yêu của Ngọc Hân đối 

với chồng là tâm lý thƣờng tình của phụ nữ Việt Nam. Thật vậy, tình nghĩa 

trên sự tƣơng kính tƣơng trọng. Đã theo lệnh vua cha mà kết hôn với Nguyễn 

Huệ, Ngọc Hân đành phải yêu chồng vì bổn phận, nhƣng rồi sau yêu chồng vì 

kính trọng chồng là bậc anh hùng và quân tử rộng lƣợng. Và nếu ta đem so 

sánh Ngọc Hân với Marie-Loise, công chúa nƣớc Áo lấy Napoléon, cả hai đều 

là công chúa lá ngọc cành vàng mà vì quyền lợi quốc gia và hoàng tộc phải 

kết duyên với một tƣớng lĩnh xuất thân từ hàng bách tính, thì ta sẽ thấy công 

chúa Á Đông cao quý hơn công chúa Âu Tây biết bao ! Một đằng vẹn thủy, 

vẹn chung, một đằng khăn tang chƣa đội đã vội trao thân cho một kẻ hầu cận ! 

 

Về cái chết của Ngọc Hân, có hai thuyết. Một thuyết cho rằng bà đã mất từ 

năm 1799, nghĩa là trƣớc khi nhà Tây Sơn sụp đổ. Thuyết khác cho rằng sau 

khi Gia Long lên ngôi, bà phải cùng hai con trốn tránh về quê mẹ, ở tỉnh 
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Quảng Nam. Và bà bị bọn cẩu tẩu của triều Nguyễn tố cáo, đem ra hành hình. 

Chƣa biết thuyết nào là đúng. 

 

Chắc hẳn, trong vài Văn tế Thập lọai chúng sinh, Tiên Điền tƣớng công đã 

nghĩ đến Ngọc Hân hoàng hậu khi viết những câu này : 

 

     Nào  những  kẻ  màn  lan  trƣớng  huệ 

Những  cậy  mình  cung  quế  hằng  nga 

      Một  phen  thay  đổi  sơn  hà, 

Mảnh  thân   chiếc  lá  biết  là  về  đâu ? 
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PHẠM    THÁI   

範      泰 

(1777-1813) 

 

Xuất thân là một bậc quý công tử, vì thời cuộc đã đi làm giặc, xuất gia đi 

tu, rồi say đắm bể tình, cuối cùng chán đời và chỉ lấy rƣợu để tiêu vạn cổ sầu. 

 

Thân phụ ông là Thạch Trung hầu, đã khởi nghĩa chống lại Tây Sơn và bị 

hành hình. Để báo phụ thù, ông cũng lăn mình vào cuộc chiến đấu vô vọng. Bị 

thua, ông phải tạm lẩn tránh dƣới bộ áo cà sa ở chùa Tiêu Sơn, lấy pháp danh 

là Phổ Chiêu thiền sƣ. 

 

Ông có một bạn tâm giao là Trƣơng Đăng Thụ, tƣớc Thanh Xuyên hầu, đã 

giả hợp tác với Tây Sơn và đƣợc bổ làm trấn thủ Lạng Sơn. Hầu bí mật chiêu 

tập cố Lê thần tử để đợi ngày phất cờ khởi nghĩa. Nhƣng mƣu kế bị lộ, hầu bị 

viên hiệp trấn trung thành với Tây Sơn đầu độc. Linh cữu đƣợc trở về quê nhà 

, làng Thanh Nê, tỉnh Nam Định. 

 

Đƣợc tin đó, Phổ Chiêu vội đến nhà bạn để tụng kinh siêu độ. Thân phụ 

của Thanh Xuyên hầu là Kiến Xuyên hầu thấy nhà sƣ học rộng, bèn mời ở lại 

dạy bảo đàn cháu. Thế là Phổ Chiêu có dịp làm quen với em gái bạn là tiểu 

thƣ Trƣơng Quỳnh Nhƣ. Hai bên trọng nhau vì tài, trao đổi thơ văn, và ngỏ ý 

yêu nhau. 

 

Ở đƣợc vài tháng, Phổ Chiêu xin cáo từ để ra đi theo đuổi việc cần vƣơng, 

và cũng để sau khi khải hoàn sẽ có mối manh đàng hoàng tới sính lễ. Trong 

khi đó thì có một công tử bột nhà giầu gần đó đến hỏi Quỳnh Nhƣ. Bà mẹ 

nàng ham chỗ giầu sang, nhận lời. Để trung thành với mối tình, Quỳnh Nhƣ tự 

vẫn. Một năm sau, Phạm Thái trở lại thăm tình nhân, thì đƣợc biết nàng đã 
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thành ngƣời thiên cổ. Đau đớn quá, chàng ra mộ nàng tế lễ, rồi từ đấy chán 

nản cuộc đời, bỏ cả chí hƣớng cần vƣơng, bỏ cả việc tu hành, chỉ bê tha rƣợu 

chè cho đến chết. 

 

Phạm Thái đã để lại một số thi văn, xin trích ra đây : một bài thơ tự trào, 

một đoạn trong Sơ kính tân trang là một truyện dài bằng thơ, và bài Chiến 

tụng Tây Hồ phú . 

                                       Tự    thuật 

 

Năm  bảy  năm  nay  những  loạn  ly, 

Cũng  thì  duyên  phận,  cũng  thì  thì. 

Ba  mƣơi  tuổi  lẻ  là  bao  nả, 

Năm  sáu  đời  vua  khéo  chóng  ghê ! 

Một  tập  thơ  dầy  ngâm  sang  sảng, 

Vài  nai  rƣợu  kếch  nốc  tì  tì. 

Chết  về  Tiên  Bụt  cho  xong  kiếp, 

Đù  oả  trần  gian !  sống  mãi  chi ! 

 

Sơ kính tân trang là truyện cặp tình nhân Phạm Kim và Trƣơng Quỳnh 

Thƣ. Truyện này (thực ra là tự truyện của Phạm Thái dan díu với Trƣơng 

Quỳnh Nhƣ, chỉ đổi đôi chút tên tuổi nhân vật và tình tiết), đi xa hơn những 

truyện tình Hoa Tiên, Phan Trần, Đoạn trƣờng tân thanh, rất nhiều về tính chất 

phóng túng lãng mạn, vƣợt hẳn lễ giáo thông thƣờng. Ví dụ đoạn sau đây tả 

Quỳnh Thƣ, sau khi nhận đƣợc thơ tình của Phạm Kim, không ngần ngại gì 

mà thú thật nỗi lòng của nàng cho chàng nghe : 

 

Im  ỉm  màn  sƣơng  đợi  khách 

Thênh  thênh  cửa  nguyệt  chờ  ai. 

Giai  nhân  tài  tử  mấy  lăm  ngƣời, 

Trạnh tƣởng  tâm  tình  thêm  rối. 



177 

 

Phơi  phới  gió  lay  chồi  liễu, 

Phau  phau  tuyết  điểm  cành  mai. 

Non  cao  chất  ngất,  bể  xa  vời, 

Ai  biết  Bồng  doanh  chăng  tá ? 

Uẩy  thuyền  đâu  chiếc  lá  xa  xa ? 

Lầu  cao  nghé  mắt  trông  ra, 

Ấy  là  Lƣu  tử  hay  là  Tử  lang ? 

Nhƣ  Đông  hoàng  mặc  lòng  khu  xử, 

Chớ  đem  Xuân  suồng  sã  trần  gian ! 

Vui  xe  dƣới  nguyệt  hỏi  han 

Hỏi  ông  Nguyệt  lão :  Trong  nang  có  gi ? 

Lá  thƣ  đề  ân  cần  mấy  chữ, 

Tạ  lá  hồng  hảo  khứ  nhân  gian 

Rằng : Đây  chỉnh  phận  hồng  nhan,  

E  Xuân  vội  bƣớc nửa  tàn  hoa  chăng ! 

Cậy  ả  Hằng  vì  ta  xe  mối, 

Xe  thì  xe  chớ  nới  tơ  ra. 

Ngụ  tình  một  bức  cẩm  hoa, 

Chin  mây  đƣa  gởi,   năm  hà  phong  in. 

 

Rồi khi biết Phạm Kim sắp phải ra đi vì thơ nhà gọi về, nàng bèn viết cho 

chàng : 

Hƣơng  lửa  tình  này  dễ  nơi  năng, 

Chẳng  hay  lòng  khách  thấu  cùng  chăng ? 

Vƣờn  đào  sực  thấy  oanh  đƣa  tin, 

Dậm  liễu  đàn  xui  yến  cách  chùng. 

Vàng  đá  nên  chăng  cùng  một  ƣớc, 

Nƣớc  non  thề  đã  có  đôi  vừng.  

Lời  này  dặn  với  tri  âm  nhẽ : 

„Chớ  phụ  cầm  treo  đợi  dƣới  trăng “. 
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Quả thật là lần đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam và cả trong lịch sử 

xã hội Việt Nam mới thấy xuất hiện những nhân vật lãng mạn nhƣ vậy. 

 

Đó là nhân vật Quỳnh Thƣ trong truyện. Nhân vật thực Quỳnh Nhƣ còn say 

đắm và nồng nàn hơn thế nữa. Nàng đã viết những câu thơ nhớ mong tình 

nhân nhƣ sau, mỗi giờ trong mỗi ngày : 

 

Giờ Tí :          

Ngửa  nghiêng  đôi  ngả,  ai  là  bạn ? 

Trần  trọc  đòi  nau,  thấy  những  mình. 

Giờ Sửu : 

Vắt  tay  ngang  mặt,  mong  chờ  sáng, 

Thấy  sáng  mà  sầu  đã  lại  thêm. 

Giờ Dần : 

Điếu  thuốc  say  tình  không  ý  vị, 

Chén  trè  nịnh  tính  kém  hƣơng  phong. 

Giờ Mão : 

Đũa  gắp  ngập  ngùng  không  thấy  miếng, 

Miếng  ăn  mặn  lạt  chẳng  ra  mùi. 

Giờ Thìn : 

Ngõ  hạnh  đi  về,  chân  ngại  bƣớc, 

Vƣờn  hoa  tƣơi  ủ,  mắt  khôn  nhìn ! 

 

Vân ,  vân  . Dù sao thì Trƣơng Quỳnh Nhƣ cũng là một tiểu thƣ quý tộc, 

tuy say mê nhân tình nhƣ  điếu  dổ nhƣng vẫn giữ cho câu thơ đƣợc tao nhã. 

Sau đây ta sẽ làm quen một nữ sĩ tài hoa còn hơn cô Trƣơng, và sóng tình lai 

láng hơn nữa, nhƣng thuộc về một gia đình bình dân, nên văn thơ sỗ sàng hơn 

nhiều. Đó là nữ quái Hồ Xuân Hƣơng. 
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Và trƣớc khi nghiên cứu họ Hồ, chúng ta hãy quay về với Phạm Thái, một 

chiến sĩ dũng mãnh, để xét nốt văn nghiệp của chàng về khía cạnh chính trị. 

Năm 1800, vua Tây Sơn Cảnh Thịnh phải bỏ Phú Xuân chạy ra Bắc. Nhân dịp 

đó, Nguyễn Hữu Lƣợng, cựu thần nhà Lê nhƣng đã hợp tác với Tây Sơn, bèn 

làm ra bài phú Tụng Tây hồ để tán dƣơng cảnh đẹp hồ Tây và luôn thể ca tụng 

công đức nhà Tây Sơn. Phạm Thái lộn ruột, bèn làm ra bài phú Chiến tụng để 

công kích. Xin trích vài câu của cả bài tụng và bài Chiến tụng để đối chiếu, 

một bên tán dƣơng, một bên đả kích : 

 

Bài Tụng : 

 

1-Dấu Bố Cái rêu in nền miếu, Cảnh Bà Đanh hoa khép cửa chùa. 

2-Trong mơ màng dƣờng đỉnh Thứu nơi kia, vài tổ thƣớc cuối làng kêu 

chích chích. Nghe phảng phất ngỡ động đào mé nọ, mấy tiếng gà giữa trại 

gáy o o. 

3-Đàn ve gẩy, lầu thƣ ánh ỏi. Mõ cuốc khua, án kệ rù rì. 

4-Tùa đá nọ hãy ghi canh họa. Dòng nƣớc kia đƣơng nổi chén tạc thù. 

5-Lũ cầy mây lần tƣởng bóng mê, thơ Thất nguyệt thở than cùng mục thụ.. 

Khách câu nguyệt biếng tìm tăm cá, chữ Tam mô bàn bạc với tiều phu. 

6-Tới mậu thân từ rõ vẻ tƣờng vân, sông núi khắp nhờ ơn đãng địch. Qua 

canh tuất lại tƣới con thời vũ, cỏ cây đều gội đức chiêm nhu. 

7-Hƣơng khâm kính xông miền hạo đãng; Rƣợu cung kiền thấm cõi minh. 

u. 

8-Ánh năm mây bày ngọc bạch đôi hàng, thảo mộc hãy ca công Thang Vũ. 

Vang chín bệ nổi tiêu thiều mấy khúc, điểu thú đều vỗ đức Đƣờng Ngu. 

9-Ngẫm nay đà vui thú tạc canh, đành chốn chốn cũng ca đồng vũ tấu. Nhớ 

trƣớc đã thỏa lòng động thực, hẳn đâu đâu đều bặt thỏ êm hồ. 

10-Trƣớc phƣợng đàn đứng sánh hàng loan, trông vầng nhật, nổi thanh 

sơn mừng muôn kỷ dao đồ. 
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Bài Chiến Tụng Tây Hồ phú : 

 

1-Ông Đá dãi dầu hình tƣợng miếu; Bà Đanh vắng ngắt tiếng chuông 

chùa. 

 2-Nhà tranh đua đều khấn bụt cầu ma, đƣờng Quan thánh khéo lăng 

nhăng lít nhít; Chợ xao xác những buôn hùm bán quỷ, mái Trƣơng Lƣơng 

nghe lếu láo y o. 

3-Quyên oán hạ thiên đà khắc khoải; Ve hờn nam địa mới rì rù. 

4-Chữ lối cua bò, lằng nhằng thƣ thảo; Thơ ròng chó chạy, láo nháo xƣớng 

thù. 

5-Quyên thét lâu thì luống để hờn lâu, bên cầu vồng nghe nhịp trống khua 

trăng, vì Nam tƣớng phải căm lòng Bắc sĩ; Ếch kêu mãi lại càng thêm oán 

mãi, trên thành trì lắng ngọn còi huýt gió, bởi Tây triều mà ghét chí Đông 

phu. 

6-Quỷ dạ xoa quấy bụt xuống chi đây, ngƣời bách nghệ đến đâu đều khổ 

não; Thần hạn bạt nát ai ra đấy tá, kẻ tam nông mong chẳng đƣợc tô nhu. 

7-Có trung nghĩa hẳn không cùng lƣỡng lập; Để tinh thần cho thấu đến 

cửu u. 

8-Rửa quan hà sạch dấu tanh hôi, vạn vũ đƣợc nhờ ca hữu tƣợng; 

Quét thành thi hết loài gai góc, bốn phƣơng đều đội đức vô ngu. 

9-Chính sự này đừng nói với ta chi, nỏ kim quy để nhằm con quái thỏ; 

Văn chƣơng ấy chớ khoe cùng tớ nữa, cung mộc tinh dành bắn cái yêu hồ. 

10-Giận vì thằng sao nỡ đặt “Tụng Hồ”, bênh nguỵ tặc bỏ ơn đời đế thế; 

Cho nên đây phải hoạ vần “Chiến tụng”, nguyện ngô quân đem lại nếp hoàng 

đồ. 
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HỒ    XUÂN    HƢƠNG 

 

Không rõ năm sinh và năm mất, nhƣng căn cứ vào thơ văn trao đổi với 

Phạm Đình Hổ (1768-1839), ngƣời ta đã phỏng đoán rằng nữ sĩ họ Hồ đã ra 

đời vào khoảng năm 1770 và còn sống năm 1821. 

 

Nàng là con vợ lẽ của một vị quan nhỏ, và mồ côi cha mẹ từ thủa nhỏ. Có 

lẽ vì thế mà nàng phóng túng giao du với các văn nhân thử thời. Và phải 

chăng vì sự tự do quá trớn đó mà nàng khó kiếm chồng ? Mãi khi đã luống 

tuổi đành phải lấy lẽ quan phủ Vĩnh Tƣờng, nhƣng chẳng bao lâu ông này 

mất, nàng lại bƣớc thêm một bƣớc nữa và làm vợ kế một ông chánh tổng góa 

vợ. Nhƣng nàng có số sát phu, nên chỉ ít lâu sau ông này cũng quy tiên nốt. 

 

Đến đó, nàng không cƣỡng lại với số phận nữa, ở vậy đến già, mặc dầu 

trong lòng còn sôi nổi tình dục, và đành tiêu khiển bằng văn chƣơng. Đại khái, 

thơ văn của nàng hƣớng về 3 mục tiêu : 

 

1- than thân trách phận, 

2- tiết bớt dục tình qua sự tả cảnh hoặc ngƣời bằng ý dâm, nhƣng lời thanh, 

3-châm biếm xã hội. 

 

Xin dẫn chứng dƣới đây vài bài thơ thuộc mỗi loại đó. 

Về loại thơ than thân trách phận : 

 

Tự  tình. 

Tiếng  gà  văng  vẳng  gáy  trên  bom, 

Oán  hận  trông  ra  khắp  mọi  chòm. 

Mõ  thảm  không  khua  mà  cũng  cốc, 

Chuông  sầu  chẳng  đánh  cớ  sao  om. 

Trƣớc  nghe  những  tiếng  thêm  rầu  rĩ, 
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Sau  giận  vì  duyên  để  mõm  mòm. 

Tài  tử  văn  nhân  ai  đó  tá? 

Thân  này  đâu  đã  chịu  già  tom! 

                Chiếc   bách 

Chiếc  bách  buồn  vì  phận  nổi  nênh, 

Giữa  dòng  ngao  ngán  nỗi  lênh  đênh. 

Lƣng  khoang  tình  nghĩa  dƣờng  lai  láng, 

Nửa  mạn  phong  ba  luống  bập  bềnh. 

Cầm  lái  mặc  ai  lăm  đỗ  bến, 

Giong  lèo  thây  kẻ  rắp  suôi  ghềnh. 

Ấy  ai  thăm  ván  cam  lòng  vậy, 

Ngán  nỗi  ôm  đàn  những  tấp  tênh. 

         Cảnh   chồng   chung 

Chém  cha  cái  kiếp  lấy  chồng  chung 

Kẻ  đắp  chăn  bông  kẻ  lạnh  lùng 

Năm  thì  mƣời  họa  hay  chăng  chớ 

Một  tháng  đôi  lần  có  cũng  không 

Cố  đấm  ăn  xôi, xôi  lại  hỏng 

Cầm  bằng  làm  mƣớn, mƣớn  không  công 

Nỗi  này  ví  biết  dƣờng  này  nhỉ 

Thời  trƣớc  thôi  đành  ở  vậy  xong! 

Về loại tả cảnh tả ngƣời, xin kể : 

            Đèo   Ba   Dội 

Một  đèo,  một  đèo,  lại  một  đèo,  

Khen  ai  khéo  tạc  cảnh  cheo  leo.  

Cửa  son  đỏ  loét  tùm  hum  nóc,  

Hòn  đá  xanh  rì  lún  phún  rêu.  

Lắt  lẻo  cành  thông  cơn  gió  thốc,  

Đầm  đià  lá  liễu  giọt  sƣơng  gieo.  



183 

 

Hiền  nhân,  quân  tử  ai  là  chẳng ...  

Mỏi  gối,  chồn  chân  vẫn  muốn  trèo. 

                   Tát   Nƣớc 

Đƣơng  cơn  nắng  cực  chửa  mƣa  tè, 

Rủ  chị  em  ra  tát  nƣớc  khe. 

Lẽo  đẽo  chiếc  gầu  ba  góc  chụm, 

Lênh  đênh  một  ruộng  bốn  bờ  be. 

Xì  xòm  đáy  nƣớc  mình  nghiêng  ngửa, 

Nhấp  nhổm  bên  ghềnh  đít  vắt  ve. 

Mải  việc  làm  ăn  quên  cả  mệt, 

Dạng  háng  một  lúc  đã  đầy  phè. 

               Dệt   Cửi 

 

Thắp  ngọn  đèn  lên  thấy  trắng  phau 

Con  cò  mấp  máy  suốt  đêm  thâu 

Hai  chân  đạp  xuống  năng  năng  nhắc 

Một  suốt  đâm  ngang  thích  thích  mau 

Rộng  hẹp  nhỏ  to  vừa  vặn  cả 

Ngắn  dài  khuôn  khổ  vẫn  nhƣ  nhau 

Cô  nào  muốn  tốt  ngâm  cho  kỹ 

Chờ  đến  ba  thu  mới  dãi  mầu. 

 

                 Đánh   Đu 

 

Bốn  cột  khen  ai  khéo  khéo  trồng,  

Ngƣời  thì  lên  đánh  kẻ  ngồi  trông, 

Trai  đu  gối  hạc  khom  khom  cật 

Gái  uốn  lƣng  ong  ngửa  ngửa  lòng. 

Bốn  mảnh  quần  hồng  bay  phấp  phới, 

https://ocuaso.com/tag/nang
https://ocuaso.com/tag/mua
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Hai  hàng  chân  ngọc  duỗi  song  song. 

Chơi  Xuân  có  biết  Xuân  chăng  tá.  

Cọc  nhổ  đi  rồi,  lỗ  bỏ  không ! 

 

Về loại châm biếm xã hội, xin kể : 

 

                      Mắng   Bọn   Đồ  Dốt 

 

Khéo  khéo  đi  đâu  lũ  ngẩn  ngơ ?  

Lại  đây  cho  chị dạy  làm  thơ,  

Ong  non  ngứa  nọc  châm  hoa  rữa  

Dê  cỏn  buồn  sừng  húc  giậu  thƣa. 

 

          Giễu   Sƣ 

 

Chẳng  phải  Ngô  chẳng  phải  ta 

Đầu  thì  trọc  lốc  áo  không  tà 

Oản  dâng  trƣớc  mặt  dăm  ba  phẩm 

Vãi  nấp  sau  lƣng  sáu  bảy  bà 

Khi  cảnh  khi  tiu  khi  chũm  choẹ 

Giọng  hì  giọng  hỉ  giọng  hi  ha 

Tu  lâu  có  nhẽ  lên  sƣ  cụ 

Ngất  nghểu  toà  sen  nọ  đó  mà. 

 

            Diễu   Quan   Thị 

 
Mƣời   hai  Bà  Mụ  ghét  chi  nhau  

Đem  cái  xuân  tình  vứt  ở  đâu ?  

Rúc  rích  thây  cha  con  chuột  nhắt,  

Vo  ve  mặc  mẹ  cái  ong  bầu.  

Đố  ai  biết  đó  vông  hay  trốc  

Còn  kẻ  nào  hay  cuống  với  đầu  
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Đã  thế  thì  thôi,  thôi  mặc  thế.  

Trăm  năm  càng  khỏi  tiếng  nƣơng  dâu. 

 

 

             Lỡm  Ông  Cử  Võ. 

 
Bác  nẹ  sinh  ra  vốn  chẳng  hèn, 

Tối  tuy  không  mắt  sáng  hơn  đèn. 

Đầu  đội  nó  da  loe  chóp  đỏ, 

Lƣng  đeo  bì  đạn  rủ  thao  đen. 

 

Văn tài của Hồ nữ sĩ đã quá rõ rệt, bất tất phải tán thêm. Chỉ xin nhắc lại 

vài điểm chính : bà không thèm dùng điển tích, không thèm tả những cảnh 

tƣợng trong sách Hán, mà chỉ dùng văn Nôm rất giản dị tả những cảnh vật 

quen thuộc của đất nƣớc Việt Nam với con mắt của họa sĩ Việt Nam. Bà đã xử 

dụng rất tài tình những tiếng tƣợng hình (cầu trắng phau phau, nƣớc trong leo 

lẻo), những tiếng tƣợng thanh (rúc rich, vo ve, giọng hì, giọng hỉ, giọng hi ha), 

điệp ngữ (một đèo, một đèo, lại một đèo) và nhất là lối nói lái của bà thì tài 

tình vô địch. Và chúng tôi thấy rằng sở dĩ văn tài của Hồ nữ sĩ có đƣợc những 

ƣu điểm đó, chính là vì nữ sĩ đã sống gần tầng lớp bình dân hơn các văn nhân 

khác nhƣ Đoàn Thị Điểm, và kể cả Nguyễn Du nữa. Nên giọng văn của bà, 

tuy vẫn là văn bác học, nhƣng đã pha trộn già nửa giọng văn bình dân, gần với 

tục ngữ ca dao hơn là với thơ Đƣờng luật. 

 

Để kết luận cho giai đoạn hậu bán thế kỷ 18, có lẽ là giai đoạn có nhiều 

biến cố lịch sử nhất, chúng tôi xin nhận xét rằng : giai đoạn đã kết thúc với 

tiếng cƣời nhạo báng của Hồ Xuân Hƣơng và tiếng chửi thề phẫn nộ của 

Phạm Thái, sau khi đã lƣớt lên những tiếng than thở não nùng của ngƣời đàn 

bà có chồng đi lính liên miên, của ngƣời con gái chôn vùi cuộc đời buồn thảm 

trong cung cấm, và của những nạn nhân thời cuộc nhƣ Nguyễn Đình Giản, Lê 

Ngọc Hân. 
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CHƢƠNG   VI 

 

VĂN   HỌC   TRONG   THỜI   TRIỀU  NGUYỄN 

   CÕN  HOÀN  TOÀN   TỰ   CHỦ 

 
Năm 1892 vua Gia Long thống nhất hai miền Nam Bắc đã bị phân chia từ 

hai thế kỷ trƣớc. Và cho đến năm 1802, chính thể chuyên chế đƣợc tái lập, có 

phần lại còn cứng nhắc hơn trƣớc. Và cuộc cách mạng xã hội ở cuối thế kỷ 18, 

một thời đã tƣởng lung lay nền tảng xã hội cũ, cuối cùng bị thất bại. Và Việt 

Nam lại rơi vào vết xe cũ : quân chủ chuyên chế, Nho giáo độc tôn, tuyển hiền 

chỉ bằng lối thi cử hủ bại, và từ chối mọi sự xúc tiếp với thế giới Tây phƣơng. 

 

Cũng nhƣ ở đầu triều Lê, văn học lại đƣợc phát triển rực rỡ ở giai đoạn đầu 

triều Nguyễn. Những vị vua kế tiếp Gia Long đều là những nho sĩ xuất sắc, 

chuộng văn học hơn mọi sự nghiệp khác : Minh Mạng (1820-1840), Thiệu Trị 

(1840-1847), và nhất là Tự Đức, trong khi thế giới đang chuyển mình mạnh 

mẽ, thì cố gắng níu kéo quốc gia Việt Nam trong một tình trạng biệt lập cuồng 

ngạo. Bởi vậy cho nên, các nhà vua thời đầu thế kỷ cũng lấy nguồn cảm hứng 

từ các triết học Nho giáo, Phật giáo và Lão giáo nhƣ ở thế kỷ15. 

 

Có điều tai hại là không những thời thế đã thay đổi rất nhiều, Nho học đã 

cạn hết tinh thần sống động của nó mà chỉ còn chuộng hƣ văn. Để chứng tỏ sự 

kiện đó, không gì hơn là chúng tôi trích ra đây một câu than thở của vua Minh 

Mạng, ghi chép trong Việt Nam sử lƣợc của Trần Trọng Kin : 

 

“Lâu nay khoa cử làm cho ngƣời ta sai lầm. Trẫm nghĩ văn chƣơng vốn 

không có quy củ nhất định, mà nay những văn cử nghiệp chỉ câu nệ cái hủ 

sáo, khoe khoang lẫn với nhau, biệt lập mỗi nhà một lối, nhân phẩm cao hay 

thấp do từ đó, khoa tràng lấy hay bỏ cũng do tự đó. Học nhƣ thế thì tráh nào 

mà nhân tài chẳng một kém đi. Song tập tục đã quen rồi, khó đổi ngay đƣợc, 

về sau nên dần dần đổi lại.” 

 

Trên kia , chúng tôi đã từng viết rằng vua Gia Long, Thế Tổ của Nguyễn 

triều, là một vị anh quân, vừa khôn khéo vừa cƣơng quyết. Ngài đã cho phép 
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rƣớc linh cƣu vua Lê Chiêu Thống từ Tầu về nƣớc, đã triệu vời nhiều cố Lê 

thần tử ra làm quan, và đã thẳng tay trừng trị những bề tôi tòng vong cậy công 

mà không chịu giữ gìn lời nói. Đối với ngƣời Pháp có công giúp đỡ ngài trong 

cuộc chiến đấu với Tây Sơn, ngài tỏ ra rất ƣu ái : ban cho họ những chức vị 

lớn, bổng lộc nhiều, và cho phép các cố đạo đƣợc tự do truyền giáo. Thế cho 

nên, trong đời ngài, dân chúng đƣợc hƣởng thái bình an lạc. 

 

Nhƣng sau khi ngài băng hà, thì tình thế thay đổi hẳn. Ngay dƣới thời Minh 

Mạng và Thiệu Trị, đã có nhiều biến cố làm lung lay chế độ : 

 

-cuộc nổi loạn của Phan Bá Vành ở Nam Định năm 1826-27, 

-cuộc nổi loạn của Lê Duy Lƣơng ở Ninh Bình năm 1833, 

-những cuộc nổi loạn đồng thời năm 1833-35 của vùng Văn Vân ở Tuyên 

Quang, Cao Bằng, và của Lê Văn Khôi ở Gia Định. 

-chiến tranh với Xiêm La và Cao Mên từ năm 1827 đã đặt nền đô hộ Việt 

Nam lên xứ Mên. 

-cấm truyền đạo Thiên chúa năm 1825. Xử tử nhiều cố đạo và tín đồ từ 

năm 1834 đến năm 1838. Sự hành hình giám mục Lefèvre năm 1843 khiến 

cho Đô đốc Rigault de Genouilly bắn phá hải quân Việt ở Đà Nẵng năm 1847. 

 

Đến khi vua Tự Đức lên ngôi, thì tình thế lại càng thêm rối loạn : 

-Năm 1851, giặc Tam Đƣờng xâm nhập cƣớp phá Thái Nguyên, 

-Năm 1854 Lê Duy Cự với thi hào Cao Bá Quát làm quân sƣ, khởi nghĩa ở 

Sôn Tây, 

-Năm 1861, Tạ Văn Phụng nổi loạn ở Quảng Yên , v . v . .  

. 

Tình thế đã chín mùi cho quân Pháp châm một bó lửa để thiêu đốt cái nhà 

đổ nát sẵn đó, cƣớp lấy ba tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 1862. 

 

Vậy ta không lấy gì làm lạ khi thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1802-

1862 triều Nguyễn còn hoàn toàn tự chủ, văn học Việt Nam đã theo sự chuyển 

hƣớng theo tình hình kể trên : 

 

1. Trong thời vua Gia Long, vừa chiến thắng Tây Sơn, nên đã sản xuất 

đƣợc một kiệt tác anh hùng ca, là bài Văn tế chiến sĩ trận vong của Nguyễn 
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Văn Thành, xứng đáng tiêu biểu khuynh hƣớng oai hùng mở đầu một triều đại 

vừa khai sáng. Song song và trái ngƣợc với khuynh hƣớng trên, văn học thời 

Gia Long còn có một khuynh hƣớng âm thầm, diễn tả mặc cảm tội lỗi của 

những cố Lê thần tử bắt buộc phải tùng phục Nguyễn triều; khuynh hƣớng này 

đƣợc thi hào Nguyễn Du tiêu biểu tuyệt mỹ. Ngoài ra, ta cũng nên nhớ rằng có 

một số nhà văn mà chúng tôi đã xếp vào thời Lê mạt – Tây Sơn, nhƣ Phạm 

Thái, Hồ Xuân Hƣơng, vẫn còn sống ở dƣới triều Gia Long, và một phần thơ 

văn của họ đã sáng tác hoặc phổ biến trong thời đó. Sở dĩ chúng tôi đã xếp 

những nhà văn đó và tác phẩm của học vào thời Lê mạt – Tây Sơn, là vì hợp 

với trào lƣu tƣ tƣởng giai đoạn đó hơn là với thời sơ điệp Nguyễn triều. 

 

2. Đến đời các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, thì văn học đã 

chuyển hƣớng đôi chút. 

 

Một mặt, chúng ta nhận thấy hình nhƣ giới sĩ phu linh cảm thế nƣớc sắp 

lung lay, nên văn hào đã tƣợng trƣng tuyệt diệu tâm trạng đó là, Nguyễn Công 

Trứ và Cao Bá Quát. Hình nhƣ họ linh cảm đã đứng trƣớc một vực thẳm, nên 

cố níu lại, đƣợc chừng nào hay chừng ấy, cái thế giới huy hoàng họ đang sống 

trƣớc khi nó bị đập tan bởi sức mạnh vật chất Tây phƣơng. Nhất là các bài 

thơ, bài hát nói hào hùng của Uy Viễn tƣớng công, bây giờ đọc lại, thì thấy rõ 

là cái chúc thƣ chính trị của giai cấp sĩ phu còn cố vẫy vùng oanh liệt trƣớc 

khi sụp đổ. Cao Bá Quát, mặc dầu bất đắc chí và cuối cùng làm giặc, cùng 

trong một tâm tƣ đó. Không đƣợc nhà vua tri kỷ, ông không ca lên chí khí 

nam nhi trung quân của Nho giáo, thì cũng ca lên chí khí nam nhi tung hoành 

bốn bể, đập tan mọi nỗi bất bình. 

 

3. Một mặt khác, văn học của thời Nguyễn sắp trở lại những đề tài cũ kỹ 

của Nho giáo với nho thần thuần túy Vũ Duy Khanh, với những tình cảm yếu 

ớt của vua Tự Đức và bà huyện Thanh Quan, và bộ truyện đạo đức Lục Vân 

Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. 
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NGUYỄN    VĂN    THÀNH 
(1758-1817) 

 

Ngƣời làng Bác Vọng, tỉnh Thừa Thiên, nhƣng sinh tại Gia Định. Khi Tây 

Sơn nổi loạn, ông theo phò chúa Nguyễn Phúc Ánh, và lập đƣợc rất nhiều 

chiến công. Khi Gia Long tức vị năm 1802, ông đƣợc phong làm tiền quân và 

Tổng trấn Bắc thành. Ít lâu sau, ông đƣợc triệu về kinh, cai quản Trung quân, 

kiêm nhiệm Tổng Tài quốc sử và luật lệ. Bộ luật Gia Long tức Hoàng Việt 

luật lệ là do ông soạn. 

 

Tuy có công to, và có lẽ vì có công quá to, nên ông không thoát khỏi định 

luật “ Thỏ chết thì giết chó săn” của chế độ quân chủ chuyên chế. Vì một cớ 

nhỏ mọn, ông phải uống thuốc độc tự tận, sau khi viết hai câu thơ  tuyệt mệnh 

: 

  Chung  giải  quan  hà  bao  kẻ  đứng ? 

Chạnh  niềm  sƣơng  tuyết  một  mình  đi. 

 

Dƣới đây chúng tôi xin ghi chép một áng văn hào hùng do ông, hoặc một 

gia khách nào đó, đã soạn ra để tế các tƣớng sĩ đã chết trong mấy chục năm 

bình định Tây Sơn. Ông lấy danh nghĩa là chủ tƣớng mà đứng chủ tế trong 

buổi lễ cầu siêu này : 

 

 Tế   trận   vong   tƣớng   sĩ 
 

     Than ôi !  

Trời Đông Phố vận ra Sóc cảnh, trải bao phen gian hiểm mới có ngày nay;  

nƣớc Lô Hà chảy xuống Lƣơng Giang, nghĩ mấy kẻ điêu linh từ thuở nọ. 

Cho hay sinh là ký mà tử là quy; mới biết mạng ấy yểu mà danh ấy thọ. 

 

Xót thay! Tình dƣới viên mao; phận trong giới trụ. Ba nghìn họp con em 

đất Bái, cung tên ngang dọc chí nam nhi; hai trăm vây bờ cõi non Kỳ, cơm áo 

nặng dày ơn cựu chủ. 
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Dấn thân cho nƣớc, son sắt một lòng; nối nghĩa cùng thầy, tuyết sƣơng 

mấy độ. 

 

Kẻ thời theo cơ đích chạy sang miền khách địa, hăm hở mài nanh giũa 

vuốt, chỉ non Tây thề chẳng đội trời chung; kẻ thời đón việt mao trở lại chốn 

sa cơ, dập dìu vén cánh dƣơng vây, trong cõi Bắc quyết thu về đất cũ. 

 

     Nằm gai nếm mật chung nỗi ân ƣu; mở suối bắc cầu riêng phần lao khổ. 

 

Trƣớc từng trải Xiêm La, Cao Miên về Gia Định mới dần ra Khánh - 

Thuận, đã mấy buổi sơn phong hải lễ, trời Cao - Quang soi rõ trí kiên trinh; 

Rồi lại từ Đồ Bàn, Nam - Ngãi lấy Phú Xuân mà thẳng tới Thăng Long, biết 

bao phen vũ pháo vân thê, đất Lũng - Thục lăn vào nơi hiểm cố. 

 

    Phận truy tuỳ gẫm lại cũng cơ duyên; trƣờng tranh đấu biết đâu là mệnh 

số? 

 

Kẻ thời chen chân ngựa quyết giựt cờ trong trận, xót lẽ gan vàng mà mạng 

bạc, nắm lông hồng theo đạn lạc tên bay;kẻ thời bắt mui thuyền toan cƣớp 

giáo giữa đàng, thƣơng thay phép trọng để thân khinh, phong da ngựa mặc 

bèo trôi sóng vỗ. 

 

Hồn tráng sĩ biết bao miền minh mạc, mịt mù gió lốc, thổi dấu tha hƣơng; 

mặt chinh phu không vẽ nét gian nan, lấp loé lửa trời soi chừng cổ độ. 

 

    Ôi!Cùng lòng trung nghĩa khác số đoản tu;nửa cuộc công danh chia phần 

kim cổ. 

 

Đoái là tiếc xƣơng đồng da sắt, thanh bảo kiếm đã trăm rèn mới có, nợ áo 

cơm phải trả đến hình hài;những là khen dạ đá gan vàng, bóng bạch câu xem 

nửa phút nhƣ không, ơn dày đội cũng cam trong phế phủ. 

 

      Phận dù không gác khói đài mây; danh đã ngàn cây nội cỏ 

. 
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Thiết vì thuở theo cờ trƣớc gió, thân chẳng quản màn sƣơng đêm giá, 

những chờ xem cao thấp bức cân thƣờng;tiếc cho khi lỡ bƣớc giữa dòng, kiếp 

đã về cõi suối làng mây, nào kịp thấy ít nhiều ơn vũ lộ. 

 

Vâng thƣợng đức hồi loan tháng trƣớc, đoàn ứng nghĩa dẫu Quảng, Thuận, 

Nghệ, Thanh cũng vậy, giội ân quang gieo khắp xuống đèo Ngang; 

Mà những ngƣời thƣợng trận ngày xƣa, lớp tấu công từ Ngọ, Mùi, Thân, Dậu 

đến giờ, treo tính tự để nằm trong lá số. 

 

Ngọn còi rúc nguyệt, nơi tẻ nơi vui;dịp trống phồn hoa, chốn tƣơi chốn ủ. 

Đã biết rằng anh hùng thì chẳng quản, trăm trận một trƣờng oanh liệt, cái 

sinh không, cái tử cũng là không; nhƣng tiếc cho tạo hoá khéo vô tình, ngàn 

năm một hội tao phùng, phận thuỷ có, phận chung sao chẳng có? 

 

Bản chức nay: vâng việc biên phòng;chạnh miền viễn thú. Dƣới trƣớng nức 

mùi chung đỉnh, sực nhớ khi chén rƣợu rót đầu ghềnh; 

 

Trong nhà rõ vẽ áo xiêm, chạnh nghĩ buổi tấm cừu vung trƣớc gió. Bâng 

khuâng kẻ khuất với ngƣời còn; tƣởng tƣợng thầy đâu thì tớ đó. 

 

Nền phủ định tới đây còn xốc nổi, vụ lòng một lễ, chén rƣợu thoi vàng; 

Chữ tƣơng đồng ngẫm lại vốn đinh ninh, khắp mặt ba quân, cờ đào nón đỏ. 

Có cảm thông thì đến đó khuyên mời; dù linh thính hãy nghe lời dặn dỗ. 

 

Buổi chinh chiến hoặc là oan hay chẳng, cũng chớ nề kẻ trƣớc ngƣời sau, 

hàng trên lên dƣới, khen thƣởng rồi sẽ tấu biểu chƣơng cho;  Hội thăng bình 

đừng nghĩ rằng không, dù ai còn cha già mẹ yếu vợ goá con côi, an tập hết, 

cũng ban tồn tuất đủ. 

 

Hồn phách đâu đều ngày tháng Thuấn, Nghiêu; hài cốt đó cũng nƣớc non 

Thang, Vũ. 

 

Cơ huyền diệu hoặc thăng trầm chƣa rõ, thiêng thời về cố quận, để hƣơng 

thơm lửa sáng, kiếp tái sinh lại nhận cửa tiền quân; niềm tôn thân dù sinh tử 
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chớ nề, linh thì hộ cho Hoàng triều bể lặng sông trong, duy vạn kỷ chửa dời 

ngôi bảo tộ. 

 

Thƣợng hƣởng!  

 

Bài văn tế này có thể coi là đứng ngang hàng với bài Hịch tƣớng sĩ văn của 

Hƣng Đạo vƣơng và bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, mặc dầu mỗi bài 

có một mục đích khác nhau : bài hịch thì khuyến khích quân sĩ chống ngoại 

xâm, bài Đại cáo thì trình bầy kết quả cuộc bình định, và bài văn tế cốt để an 

ủi linh hồn các tƣớng sĩ trận vong. Cả ba đều có một điểm chung là khuyến 

khích lòng trung dũng của quân, dân. Trong bài hịch và bài văn tế, các chủ 

tƣớng đều coi binh sĩ nhƣ con em trong nhà, đồng cam cộng khổ, biểu dƣơng 

tinh thần “phụ tử chi binh” của thời xƣa. 

 

Nhƣng nếu ta nhận xét kỹ hơn, thì sẽ thấy Hƣng Đạo vƣơng thân mật với 

quân sĩ hơn, săn sóc đến đời sống vật chất của họ, và không ngại mắng mỏ họ 

khi cần, còn Tiền quân Thành thì trang nghiêm hơn, không thân mật với quân 

sĩ bằng đại vƣơng Trần. Phải chăng đó là dấu hiệu rằng họ Trần còn gần với 

dân chúng (hội nhị Diên Hồng), còn họ Nguyễn đã biệt lập một chế độ quân 

chủ cứng rắn hơn, chặt chẽ hơn, quan liêu hơn ? 
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NGUYỄN    DU 
(765-1820) 

 

Tiên sinh gốc làng Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, xuất thân từ một quý tộc đã 

liên tiếp, từ khi nhà Lê trung hƣng, nghĩa là gần 200 năm, đời nào cũng có 

ngƣời đỗ đại khoa và làm đại thần. Thân phụ tiên sinh là Nguyễn Nghiêm và 

anh tiên sinh là Nguyễn Khản đều làm tới chức Tham tụng, Quốc sƣ, và đƣợc 

phong tƣớc quận công. Chính tiên sinh cũng trúng sinh đồ năm 1783, lúc 19 

tuổi. 

 

Khi nhà Lê sụp đổ, tiên sinh chạy về quê vợ ở Thái Bình, và mƣu đồ khởi 

nghĩa chống lại Tây Sôn. Nhƣng vua Quang Trung đã cả thắng quân Thanh, 

giải thoát đất nƣớc khỏi ách đô hộ Tầu, nên phần đông dân chúng đã tâm phục 

tân triều, và mƣu đồ khôi phục nhà Lê không đƣợc hƣởng ứng. Chán nản, tiên 

sinh bèn mai danh ẩn tích ở làng Tiên Điền, và giải buồn bằng cách đọc sách 

hoaajc du ngoạn. Khắp chin mƣơi chin ngọn núi dẫy Hồng Lĩnh, tiên sinh đều 

để vết chân tới. 

 

Chí tiên sinh là giữ trung tiết với nhà Lê. Nhƣng sau khi diệt đƣợc nhà Tây 

Sơn, vua Gia Long muốn lấy lòng dân chúng phần đông vẫn còn tƣởng nhớ 

nhà Lê, hạ chiếu chỉ vời các cố Lê thần tử ra thu dụng. Tiên sinh không dám 

kháng mệnh vua Nguyễn, dù sao cũng lấy nƣớc ở tay Tây Sơn chứ không phải 

của nhà Lê. Và tiên sinh nhận tƣớc lộc của tân triều, nhƣng trong lòng vẫn ấm 

ức vì đã không giữ trọn đƣợc đạo “trung thần bất sự nhị quân”. 

 

Muốn hiểu rõ tâm trạng và văn tài của tiên sinh, chúng tôi xin dẫn chứng 

hai tác phẩm : một bộ truyện dài tới 3254 câu nhan đề là Đoạn trƣờng tân 

thanh, thƣờng gọi vắn tắt là truyện Kiều, và bài Cầm giả dân. 

 

Truyện Kiều thì phàm là ngƣời Việt Nam không ai không biết đến, vậy bất 

tất phải tóm tắt lại câu chuyện. Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu rõ giá trị vô song 

của áng văn bất hủ đó qua : 

 

1. Các bức họa vẽ cảnh : 
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-Mùa Xuân :  

       41-Cỏ  non  xanh  tận  chân  trời 

Cành  lê  trắng  điểm  một  vài  bông  hoa. 

-Mùa Hạ : 

     1007-Dƣới  trăng  quyên đã  gọi  hè, 

Đầu  tƣờng  lửa  lựu  lập  lòe  đơm  bông. 

-Mùa Thu : 

       1603-Long  lanh  đáy  nƣớc  in  trời, 

Thành  xây  khói  biêc,  non  phơi  bóng  vàng. 

 

Thật là những bức tranh đan thanh kỳ diệu, chỉ với vài nét sơ sài mà vẽ nổi 

cái tinh túy đặc sắc của mỗi cảnh vật. Đối với Tiên Điền tiên sinh nói riêng, và 

đối với các nhà văn Á Đông nói chung, ngoại cảnh chỉ phản ánh bội tâm. 

Những câu thơ sau đây càng làm tỏ rõ ý nghĩa đó : 

 

-Kim Trọng trở lại nơi gặp Kiểu lần đầu, và vì không thấy nàng nữa nên 

trông thấy cảnh vật buồn man mác : 

 

     261-Một  vùng  cỏ  mọc  xanh  rì, 

Nƣớc  ngâm  trong  vắt,  thấy  gì  nữa  đâu ! 

       Gió  chiều  nhƣ  gợi  cơn  sầu, 

Vi  lô  hiu  hắt  nhƣ  mầu  khơi  trêu. 

 

-Thấy Kiều bị nhốt trên lầu Ngƣng Bích, và cảm thấy rằng nàng không 

khác gì đóa hoa bị trôi theo giòng nƣớc : 

 

    1049-Buồn  trông  ngọn  nƣớc  mới  sa, 

Hoa  trôi  man  mác  biết  là  về  đâu ? 

 

2. Các bức họa vẽ ngƣời : 

 

-Thúy Vân là một mỹ nhân dịu hiền, tự nhiên gây  tình cảm : 

 

        21-Hoa  cƣời  ngọc  thốt  đoan  trang, 

Mây  thua  nƣớc  tóc,  tuyết  nhƣờng  mầu  da. 
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-Thúy Kiều có vẻ đẹp rực rỡ, đến nỗi cả cỏ cây sông núi cũng phải ghen 

tuông : 

          25-Làn  thu  thủy,  nét  xuân  sơn, 

Hoa  ghen  thua  thắm,  liễu  hờn  kém  xanh. 

 

-Kim Trọng là một thƣ sinh nho nhã : 

         143-Hài văn  lần  bƣớc  dặm  xanh, 

Một  vùng  nhƣ  thể  cây  quỳnh  cành  giao. 

 

-Sở Khanh cũng có vẻ công tử phong lƣu, nhƣng làm ra thế để quyến rũ gái 

dại khờ : 

      1059-Một  chàng  vừa  trạc  thanh  xuân, 

Hình  dung  chải  chuốt,  áo  quần  bảnh  bao. 

 

3. Tả cảnh, tả ngƣời đã khéo, đến tả tình mới thật tuyệt vời. Xin lấy một thí 

dụ trong ngàn thí dụ khác. Trong cuộc đời phiêu lƣu của Thúy Kiều nàng đã 

yêu ba ngƣời : Kim Trọng với tâm hồn trong trắng một  sử nữ , Thúc Sinh với 

sự trung thành của ngƣời vợ hiền, và Từ Hải với tất cả sự kính yêu đối với 

một bậc anh hung. Ta thấy tác giả đã phân biệt tế nhị ba tâm trạng đó khi 

Thúy Kiều nghĩ đến ba ngƣời tình : 

 

-Khi Thúc Sinh trở về quê thăm vợ cả, Kiều nghĩ về chàng nhƣ sau : 

 

        1523-Ngƣời  về  chiếc  bóng  năm  canh, 

Kể  đi  muôn  dặm  một  mình  xa  xôi. 

           Vầng  trăng  ai  xẻ  làm  đôi? 

Nửa  in  gối  chiếc,  nửa  soi  dặm  trƣờng. 
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Bốn câu thơ đó tả rõ nỗi buồn của một thiếu phụ xa chồng, nỗi buồn tuy 

sâu xa, thành thực, nhƣng êm dịu, không chút sôi nổi, vẽ tâm trạng của một 

hiền phụ hơn là của một tình nhân say đắm. 

 

-Khi Từ Hải ra đi để lăn lƣng vào cuộc tranh bá đồ vƣơng, Thúy Kiều nghĩ 

đến vị anh hùng đó không phải với tâm trạng một hiền phụ hay một tình nhân 

say đắm, mà với tâm trạng của một tri kỷ ngƣỡng mộ : 

 

    2247-Cánh  hồng  bay  bổng  tuyệt  vời, 

Đã  mòn  con  mắt,  phƣơng  trời  đăm đăm. 

 

-Chỉ với ngƣời yêu đầu tiên là Kim Trọng, Thúy Kiều dành riêng một mối 

tình say đắm. Hình ảnh chàng ám ảnh nàng luôn luôn : 

 

-Khi nàng phải theo Mã Giám Sinh về Lâm Tri : 

    915-Dặm  khuya  ngất  tạnh,  mù  khơi, 

Thấy  trăng  mà  thẹn  những  lời  non  sôong. 

 

-Khi nàng bị cầm giữ ở lầu Ngƣng Bích : 

    1039-Tƣởng  ngƣời  dƣới  nguyệt  chén  nồng 

Xa  xôi  ai  có  biết  tình  chăng  ai ? 

           Khi  về  hỏi  liễu  Chƣơng  Đài, 

Cành  hoa  đã  bẻ  cho  ngƣời  chuyên  tay ! 

 

Và ngay cả khi Thúc Sinh phải trở về quê thăm vợ cả, tuy Kiều cũng nghĩ 

đến chồng với tâm tƣ một hiền phụ, nhƣng đồng thời nàng cũng không thể 

quên đƣợc ngƣời tình lý tƣởng : 

 

     1631- Tóc  thề  đã  chấm  ngang  vai,  

Nào  lời  non  nƣớc,  nào  lời  sắt  son ? 
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Hơn thế nữa, khi nàng chờ đợi vị anh hùng Từ Hải trở về với một tấm lòng 

kỳ vọng, hình ảnh chàng Kim cũng vấn vƣơng nàng với một lòng sầu man 

mác : 

2241- Tiếc  thay  chút  nghĩa  cũ  càng, 

Dẫu  lìa  ngó  ý,  còn  vƣơng  tơ  lòng. 

 

Trên đây chúng tôi đã trích vài câu trong Đoạn trƣờng tân thanh để nêu rõ 

văn tài của tác giả. Về những thuyết mà tiên sinh đã bênh vực trong tập truyện 

đó, và nhất là tâm trạng của tiên sinh chỉ mới kín đáo bộc lộ trong đó, chúng 

ta phải đọc thêm bài Cầm Giả Dẫn soạn năm 1813 khi tiên sinh qua Thăng 

Long để sung vào sứ bộ sang Tầu : 
 

龍   城   琴   者   歌 

龍城佳人， 

不記名字。 

獨善絃琴， 

舉城之人以琴名。 

學得先朝宮中供奉曲， 

自是天上人間第一聲。 

余在少年曾一見， 

監湖湖邊夜開宴。 

此時三七正芳年， 

春風掩映桃花面。 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%90%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A2
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酡顏憨態最宜人， 

歷亂五聲隨手變。 

緩如涼風度松林， 

清如隻鶴鳴在陰。 

烈如荐福碑頭碎霹靋， 

哀如莊舄病中為越吟。 

聽者靡靡不知倦， 

盡是中和大內音。 

西山諸臣滿座盡傾倒， 

徹夜追歡不知曉。 

左拋右擲爭纏頭， 

泥土金錢殊草草。 

豪華意氣凌公侯， 

五陵年少不足道。 

并將三十六宮春， 

換取長安無賈寶。 

此夕回頭二十年， 

西山敗後余南遷。 

咫尺龍城不復見， 

何況城中歌舞莚。 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%86%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%86%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AE%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B7%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B7%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B6%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9E%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B3%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B3%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%83%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%83%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A2%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A2%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A2%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A2%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9F%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%84%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%84%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%92%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%92%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%9A
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宣撫使君為余重買笑， 

席中歌妓皆年少。 

席末一人髮半華， 

顏醜神枯形略小。 

狼藉殘眉不飾粧， 

誰知便是當年城中第一調。 

舊曲新聲暗淚垂， 

耳中靜聽心中悲。 

猛然億起二十年前事， 

監湖湖邊曾見之。 

城郭推移人事改， 

幾度桑田變蒼海。 

西山基業一旦盡消亡， 

歌舞空留一人在。 

瞬息百年曾幾時， 

傷心往事淚沾衣。 

南河歸來頭盡白， 

怪底佳人顏色衰。 

雙眼瞪瞪空想像， 

可憐對面不相知。 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BD%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8B%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8B%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AE%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B2%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AC%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9E%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%82%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8C%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8C%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B9%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AE%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AE%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9E%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%83%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%A5
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                 Long thành Cầm giả ca 

Long thành giai nhân, 

Bất ký danh tự. 

Ðộc thiện huyền cầm, 

Cử thành chi nhân dĩ cầm danh. 

Học đắc tiên triều cung trung “Cung phụng” khúc, 

Tự thị thiên thƣợng nhân gian đệ nhất thanh. 

Dƣ tại thiếu niên tằng nhất kiến, 

Giám Hồ hồ biên dạ khai yến. 

Thử thời tam thất chánh phƣơng niên, 

Xuân phong yểm ánh đào hoa diện. 

Ðà nhan hám thái tối nghi nhân, 

Lịch loạn ngũ thanh tuỳ thủ biến. 

Hoãn nhƣ luơng phong độ tùng lâm, 

Thanh nhƣ chích hạc minh tại âm. 

Liệt nhƣ Tiến Phúc bi đầu toái phích lịch, 

Ai nhƣ Trang Tích bịnh trung vi Việt ngâm. 

Thính giả mỹ mỹ bất tri quyện, 

Tận thị Trung Hoà Ðại Nội âm. 

Tây Sơn chƣ thần mãn toạ tận khuynh đảo, 

Triệt dạ truy hoan bất tri hiểu. 

Tả phao hữu trịch tranh triền đầu, 

Nê thổ kim tiền thù thảo thảo. 

Hào hoa ý khí lăng công hầu, 

Ngũ Lăng niên thiếu bất túc đạo. 

Tính tƣơng tam thập lục cung xuân, 

Hoán thủ Trƣờng An vô giá bảo. 

Thử tịch hồi đầu nhị thập niên, 

Tây Sơn bại hậu dƣ Nam thiên. 

Chỉ xích Long Thành bất phục kiến, 

Hà huống thành trung ca vũ diên. 

Tuyên phủ sứ quân vị dƣ trùng mãi tiếu, 
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Tịch trung ca kỹ giai niên thiếu. 

Tịch mạt nhất nhân phát bán hoa, 

Nhan xú thần khô hình lƣợc tiểu. 

Lang tạ tàn my bất sức trang, 

Thuỳ tri tiện thị đƣơng niên thành trung đệ nhất điệu. 

Cựu khúc tân thanh ám lệ thuỳ, 

Nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi. 

Mãnh nhiên ức khởi nhị thập niên tiền sự, 

Giám Hồ hồ biên tằng kiến chi. 

Thành quách suy di nhân sự cải, 

Kỷ độ tang điền biến thƣơng hải. 

Tây Sơn cơ nghiệp nhất đán tận tiêu vong, 

Ca vũ không lƣu nhất nhân tại. 

Thuấn tức bách niên tằng kỷ thì, 

Thƣơng tâm vãng sự lệ triêm y. 

Nam Hà quy lai đầu tận bạch, 

Quái để giai nhân nhan sắc suy. 

Song nhãn trừng trừng không tƣởng tƣợng, 

Khả liên đối diện bất tƣơng tri. 

Bản dịch trong “Hán Văn Tinh Túy : 

Ngƣời  đẹp  Thăng  Long 

Họ  tên  không  rõ 

Tiếng  đàn  não  nùng 

Đời  gọi  Nàng  Cầm  danh  tự  đó 

Khúc  Cung  Phụng  triều  xƣa  học  chốn  thâm  cung 

Tự  cho  khắp  dƣới  đất  trên  trời  hiếm  có 

Tƣởi  trẻ  một  lần  ta  gập  gỡ 

Tiệc  bên  Hồ  Giám  một  đêm  nọ 

Đƣơng  thì  hai  mốt  tuổi  tƣơi  hồng 

Hây  hây  Xuân  về  đào  cợt  gió 

Rƣợu  dở  say  duyên  đƣợm  vẻ  nồng 

Đàn  năm  tiếng  ngón  buông  to  nhỏ 

Khoan  nhƣ  gió  nhẹ  lƣớt  ngàn  thông 
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Trong  nhƣ  hạc  lẻ  kêu  trời  không 

Mạnh  nhƣ  sét  nổ  đánh  tan  bia  Tiến  Phúc 

Buồn  nhƣ  khúc  Việt  Trang  Tích  ngâm  não  lòng 

Nỉ  non  thánh  thót  nghe  không  chán 

Đại  nội  Trung  hòa  chính  khác  xƣa 

Quân  tƣớng  Tây  Sơn  tren  tiệc  đều  lảo  đảo 

Lăn  lóc  thâu  đêm  sáng  chẳng  ngờ 

Nghiêng  ngả  tranh  giành  thƣởng  gấm  lụa 

Ngàn  vàng  coi  rẻ  tựa  bùn  cỏ 

Hào  hoa  chí  khí  thách  công  hầu 

Ngũ  Lăng  niên  thiếu  cuộc  đành  bỏ 

Khéo  lả  lƣớt  ba  mƣơi  sáu  cung 

Báu  Tràng  An  ngọc  lành  khôn  đọ 

Hai  mƣơi  năm  trƣớc,  ôi  từ  thủa 

Tây  Sôn  thua  rồ,i  Nam  Bộ  chơi 

Long  thành  gang  tấc  còn  mù  mịt 

Khúc  điện  cung  tàn  nhớ  cũng  thôi 

Tuyên  Phủ  vì  ta  mua  vui  lại  mở  tiệc 

Ca  nhi  tƣơi  trẻ  chật  trong  lầu 

Cuối  bàn  một  Ả  sƣơng   pha  tóc 

Mặt   võ  thần  khô  vẻ  héo  sầu 

Ủ  rũ  duyên  tàn  mày  điểm  nhạt 

Ai  biết  trong  thành  thủa  trƣớc  đàn  hay  chiếm  giải  đầu 

Khúc  xƣa  giọng  mới  gieo  thẫm  lệ 

Réo  rắt  bên  tai  gợi  nỗi  đau 

Hoảng  hốt  nhớ  lại  hai  mƣơi  năm  chuyện  cũ 

Hồ  Giám  bên  hồ  đã  gặp  nhau 

Thành  quach  đổi  thay  ngƣời  cũng  đổi 

Mấy  lần  bãi  biển  hóa  nƣơng  dâu 

Công  nghiệp  Tây  Sơn  một  sớm  tiêu  tan  hết 

Ca  vũ  một  ngƣời  còn  lại  sau 

Trăm  năm  một  thoáng  dài  bao  nả 

Xót  nổi  niềm  xƣa  áo  đẫm  châu 

Nam  Hà  trở  gót  thƣơng  đầu  bạc 

Nhan  sắc  ngƣời  xƣa  cũng  đổi  màu 
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Thảm  nổi  trùng  phùng  mà  bỡ  ngỡ 

Rõ  rang  mở  mắt  biết  ai  đâu ! 

 

Bài này một lần nữa chứng tỏ Tiên Điền tiên sinh say mê cái đẹp, mỹ sắc 

của phụ nữ, và mỹ nghệ âm nhạc. 

 

Ta đã thấy tiên sinh tả rất tế nhị vẻ đẹp khác nhau của hai chị em Kiều, 

Vân. Về Cầm thị, một ca sĩ chuyên nghiệp, tuy đƣợc tán dƣơng vẻ đẹp nhƣ 

hoa đào, nhƣng tiên sinh đã điểm bức họa một giai nhân nhƣng kém quý phái, 

kém thanh tân, với vài nét kín đáo khinh bạc : 

 

     Hây  hây  Xuân  về  đào  cợt  gió 

Rƣợu  dở  say  duyên  đƣợm  vẻ  nồng. 

 

Suốt đời tiên sinh cũng ham mê âm nhạc, nhƣ sống trong thế giới âm thanh. 

Và tiên sinh đã khéo tả cái thế giới vô hình đó với một ngọn bút vô cùng 

phong phú. 

Tiếng đàn của Thúy Kiều thì : 

     481-Trong  nhƣ  tiếng  hạc  bay  qua 

Đục  nhƣ  nƣớc  suối  mới  sa nửa  vời. 

         Tiếng  khoan  nhƣ  gió  thoảng  ngoài, 

Tiếng  mau  sầm  sạp  nhƣ  trời  đổ  mƣa. 

 

Tiếng đàn của Cầm thị không kém điêu luyện : 

  Đàn  năm tiếng  ngón  buông  to  nhỏ 

Khoan  nhƣ  gió  nhẹ  lƣớt  ngàn  thông 

Trong  nhƣ  hạc  lẻ  kêu  trời  không 

Mạnh  nhƣ  sét  nổ  đánh  tan  bia  Tiến  Phúc 

Buồn  nhƣ  Khúc  Việt  Trang  Tích  ngâm  não  lòng. 
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Ta có thể nào, trong hai bức tranh thế giới âm thanh đó, thấy một sự khác 

biệt giữa Thúy Kiều và Cầm thị không ? Không, và nhƣ thế rất đúng. Nếu địa 

vị xã hội và nếp gia giáo khác nhau đƣa đến kết quả khác nhau trong vẻ đẹp 

và dáng điệu của tiểu thƣ khuê các và giai nhân ca sĩ, thì trái lại, nghệ thuật 

âm nhạc khi đã đến chỗ tuyệt diệu không còn phân biệt địa vị xã hội và nếp 

gia giáo nữa. Trong thế giới âm nhạc, tiểu thƣ khuê các và giai nhân ca sĩ bình 

đẳng với nhau, vì cả hai đều hƣớng tâm hồn về một lý tƣởng tuyệt đối là lý 

tƣởng Mỹ. 

 

Cái lý tƣởng Mỹ đó chính là lý tƣởng của Tiên Điền tiên sinh. Không phải 

ngẫu nhiên mà tiên sinh đã tạo ra Thúy Kiều và Cầm thị đều là ngƣời đẹp sính 

âm nhạc. Tiên sinh không thể nào quan niệm một mỹ nhân mà không hiểu âm 

luật. Và tiên sinh đã say mê am nhạc đến nỗi đặt tên cho xuất phẩm của mình 

là Đoạn trƣờng tân thanh. 

 

Nói tóm lại, Tiên Điền tiên sinh cốt yếu là một nghệ sĩ, phụng thờ lý tƣởng 

Mỹ. Tuy tiên sinh cũng là một trung thần nhà Lê và đã mƣu đồ khởi nghĩa 

chống Tây Sơn, nhƣng ý đồ đó rất yếu ớt, vì không đi đến kết quả cụ thể nào 

cả. Tiên sinh thực sự không hề bị triều đại Tây Sơn truy nã hành hạ gì cả, 

chứng tỏ sự chống đối triều đại đó của tiên sinh không phải là một mối thù bất  

cộng  đái thiên. 

 

Trong bài Cầm giả dẫn, ta còn có thể nhận thấy rằng tiên sinh đã từng sống 

ở Thăng Long năm 1793, nghĩa là dƣới triều đại Tây Sơn. Tiên sinh hình nhƣ 

không thấy sự đó làm hiềm, vì đã vui lòng tới dự một buổi trình diễn âm nhạc 

của Cầm thị. Cùng với nhiều sĩ quan của ngụy triều. Và 20 năm về sau, khi 

nhắc lại kỷ niệm đó, tiên sinh không hề tỏ vẻ căm thù hoặc khoái trí thấy kẻ 

thù đã thất thế. Không thƣơng tiếc, cố nhiên, nhƣng tình cảm của tiên sinh là 

một sự buồn thi vị đối với một triều đại tƣởng nhƣ vô địch mà đã “nhất đán 

tận tiêu vong”. 
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Thái độ đó không riêng gì của Tiên Điền tiên sinh, mà là chung cho một 

phần lớn nho sĩ Bắc Hà thời đó. Thật vậy, khi Tây Sơn xâm chiếm cơ đồ Lê-

Trịnh, nho sĩ chia thành 3 nhóm : 

 

Một thiểu số, vì hám công danh hoặc vì lòng ái quốc sáng suốt, biết tách rời 

quyền lợi quốc gia với quyền lợi của một họ, bằng lòng cộng tác với tân trào. 

Đại diện của phe này là Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Huy Lƣợng. 

 

Đa số thì vẫn trung thành với vua Lê chúa Trịnh, đại diện là Trần Danh Án, 

Nguyễn Đình Giản. Nhƣng ít ngƣời có nghĩa khí nhƣ hai ông này. Phần lớn 

chỉ thụ động phản kháng mà thôi, và Tiên Điền tiên sinh ở trong số này. Từ 

sau khi nhà Lê trung hƣng, và nhất là sau khi hai họ Trịnh Nguyễn thỏa thuận 

đình chiến, thì lễ giáo, văn học và mỹ thuật đƣợc phát triển rực rỡ, còn việc 

tập võ luyện binh thì bị sao nhãng. Giới nho sĩ là giới lãnh đạo quốc gia, dần 

dần say đắm trong những thú vui tao nhã nhƣ cầm kỳ thi họa. Những lời giảng 

dạy của các bậc thánh hiền vẫn đƣợc tôn trọng, nhƣng dần dần một nhân sinh 

quan hƣởng lạc, hoặc yếm thế, bắt nguồn từ Lão giáo hoặc Phật giáo biến thể, 

đã xâm chiếm lòng ngƣời. Và ngay cả sự học hỏi tứ thƣ ngũ kinh cũng đã mất 

đi ý nghĩa giáo dục cao siêu của nó đã thành một lối luyện câu văn cho kêu, 

cho đẹp, để thi đỗ làm quan. 

 

Tiên Điền tiên sinh đã không thoát ra khỏi hoàn cảnh đó. Xuất thân từ một 

danh gia vọng tộc, tiên sinh đã trúng sinh đồ năm 19 tuổi, và nếu chế độ Lê-

Trịnh còn tồn tại, chác chắn cũng sẽ nhƣ cha anh leo lên bức thang danh vọng 

: đỗ ông nghè, làm quan to, đƣợc phong tƣớc lớn. Biến cố Tây Sơn đã làm đổ 

nhào cái chƣơng trình tiến thân đó do nhiều thế hệ tổ tiên đã vạch sẵn. Cậu 

Bẩy Du đã khủng khiếp chứng kiên cuộc thay đổi sơn hà. Cảnh quốc phá gia 

vong đƣợc coi nhƣ là một sự tận thế. 
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Và tiên sinh mất hết nghị lực tiến thủ, nghị lực sống, suốt đời buồn bã, 

ngay cả đến lúc đƣợc triều Nguyễn phong quan. Sử chép rằng mỗi khi dự bàn 

quốc gia đại sự, tiên sinh không hề mở miệng đƣa ra một ý kiến nào, đến nỗi 

nhà vua phải quở : “Khanh là một vị trọng thần, nhà nƣớc dùng ngƣời không 

có phân biệt gì Nam Bắc, đáng lẽ khanh biết gì phải nói, cớ sao lại cứ rụt rè 

nhƣ thế ?” 

 

Đã có dƣ luận rằng tiên sinh còn trung thành với nhà Lê; thấy vua Gia 

Long sau khi đánh bại đƣợc Tây Sơn liền mở triều mới chứ không chịu trao 

ngôi vua cho hậu duệ nhà Lê, nên tiên sinh bất mãn mà không chịu thực lòng 

giúp đỡ tân triều. 

 

Dƣ luận đó có một phần đúng, nhƣng chỉ đúng một phần thôi. Một mặt, 

tiên sinh đã không tự ý cầu xin ra làm quan, mà đã bắt buộc phải ra làm quan. 

Vua Gia Long là một vị anh quân, vừa khôn ngoan vừa cƣơng quyết. Muốn 

lấy lòng sĩ phu Băc Hà, ngài đã ra chiếu chỉ vời các cố Lê thần tử đến triều 

kiến và tùy tài bổ dụng. Vi lệnh ngài, có thể bị cầm tù hoặc xử tử. 

 

Một mặt khác, dân chúng Bắc Hà vẫn ngấm ngầm trung thành với nhà Lê. 

Ngoại truyện kể lại rằng khi Tiên Điền tiên sinh trở về làng sau khi nhận tƣớc 

lộc của triều Nguyễn, thì làng mạc ra đón tiên sinh với câu hát chế nhạo : 

 

     Rau  vi  trong  núi  đắng  ngòm 

Bọn  di  tề  giả  đói  mèm  bò  ra. 

 

Vậy nên tiên sinh rơi vào thế trên đe dƣới búa, vừa bị triều Nguyễn nghi 

ngờ, vừa bị họ hàng làng mạc cƣời chê. Tiên sinh đau khổ vô cùng, nhƣng 

không thể mở miệng than thở với ai. Và đành mƣợn lời văn để tả nỗi lòng. 

Truyện Đoạn trƣờng tân thanh, trình bầy cuộc đời tân khổ của một tiểu thƣ 

khuê các, trung với mối tình đầu, và phải tự bán mình để cứu cha, chỉ là sự 
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gián tiếp trình bầy cuộc đời tân khổ của tác giả, là một công tử danh gia vọng 

tộc, trung với quân vƣơng, và phải phục vụ một triều đại khác. 

 

Luận thuyết trên, nhƣ vậy, có vẻ là đúng. Nhƣng nếu ta suy nghĩ kỹ hơn thì 

sẽ thấy rằng tâm trạng của Tiên Điên tiên sinh không hẳn nhƣ thế. Thật vậy, 

trong bài tự tình gián tiếp đó, tiên sinh đã để lộ mộng tƣởng phú quý nếu còn 

đƣợc sống trong thời thái bình : 

 

        2861- Cửa  trời  rộng  mở  đƣờng  mây, 

Hoa  chào  ngõ  hạnh,  hƣơng  bay  dặm  phần. 

 

hoặc mộng tƣởng trở thành một vị anh hùng trong thời loạn nhƣ Từ Hải : 

      2478- Chọc  trời  quấy  nƣớc  mặc  dầu, 

Dọc  ngang  nào  biết  trên  đầu  có  ai ? 

 

Những mộng tƣởng đó đã không đƣợc thực hiện. Tiên sinh đã không có 

diễm phúc đƣợc nghe tên mình truyền lô trên lầu Ngũ Phụng, cũng không có 

hào khí đƣợc phá tan giặc trên bãi chiến trƣờng. Và đến khi làm quan, tiên 

sinh cũng không đƣợc hân hạnh một nhà vua tri kỷ. Nói trắng ra, tiên sinh là 

một ngƣời sinh ra bất phùng thời, bất đắc chí. Và chúng tôi nghĩ rằng quan 

điểm tình cảm quan trọng hơn quan điểm chính trị của tiên sinh. Chúng tôi 

nghĩ rằng sở dĩ tiên sinh không chịu hết lòng phục vụ nhà Nguyễn, không phải 

vì tiên sinh quyến luyến với nhà Lê, mà vì tiên sinh không thấy chỗ đứng 

trong tân triều, không thích hợp với giai cấp lãnh đạo mới, với những lễ nghi 

và phẩm phục mới, không còn tìm thấy trong thế giới mới những cái gì đã làm 

tiên sinh say mê buổi thiếu thời. Và tiên sinh đã diễn tả tâm trạng này trong 

hai câu thơ gán cho vị anh hùng Từ Hải : 

 

      2465- Bó  thân  về  với  triều  đình, 

Hàng  thần  lơ  láo,  phận  mình  ra  sao ? 
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Và chúng ta hiểu tại sao tiên sinh lại chán đời nhƣ thế, tại sao tiên sinh lại 

say mê những tàn tích của thời quá khứ một đi không trở lại. Trong bài Cầm 

giả dẫn, tiên sinh lại còn động lòng về sự tan rã nhanh chóng của triều Tây 

Sơn, mặc dầu triều này là kẻ thù : 

 

          Kỷ  độ  diễn  biến  thƣơng  hải 

Tây  Sơn  cơ  nghiệp  nhất  đán  tận  tiêu  vong ! 

 

Trong lời than thở đó, tiên sinh đã cảm thán lý vô thƣờng của mọi sự vật, 

đã vứt bỏ tiên sinh ra khỏi thế giới quen thuộc, để ném vào một thế giới trong 

đó tiên sinh chỉ là một hàng thần lơ láo. Trong sự thay đổi tâm tính đó vì biến 

cố chính trị, tiên sinh đã chịu ảnh hƣởng xâu xa của Phật giáo chủ trƣơng tất 

cả đều vô thƣờng và vô ngã, trừ công phu của mỗi chúng sinh tu hành để thoát 

khỏi định mệnh con ngƣời. Và Tiên Điền tiên sinh, nhà thơ thất vọng, đã  đặt 

nhịp cầu nối liền đạo Nho dạy đệ tử cách sống cho ra sống trong kiếp hiện 

sinh và đạo Phật dạy tín đồ cách sống vĩnh viễn trong không-thời gian vô thủy 

vô chung. 

 

Cuối cùng, trong bài Cầm giả dẫn, chúng ta thấy một luận đề mà các văn sĩ 

thời xƣa rất ƣa thích : 

 

Chữ  tài  chữ  mệnh  khéo  là  ghét  nhau 

 

Luận đề đó đƣợc chứng minh rõ rệt nhất cho phụ nữ : 

 

Trời  xanh  quen  với  má  hồng  đánh  ghen 

 

Cũng nhƣ Thúy Kiều, Cầm thị có nhan sắc và giỏi âm nhạc, không ra khỏi 

định luật tàn bạo đó. Khi còn thanh xuân, nàng là món đồ chơi quý giá cho 
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vƣơng tôn hào khách. Rồi đến khi tuổi xuân phai nhạt, nàng phải mƣu sinh 

bằng cách đi theo những ca sĩ trẻ tuổi đã đoạt vƣơng miện của nàng. 

 

Có lẽ chúng ta có thể tìm nguyên do của luận đề chán nản đó trong chính 

ngay Nho học. Thật vậy, một trong Ngũ kinh của Nho học là kinh Dịch dạy 

rằng mọi sự ở đời đều không ngừng biến đổi, rằng âm dƣơng luân phiên thay 

đổi, rằng trong âm có sẵn mầm dƣơng và trong dƣơng có sẵn mầm âm, mƣa 

lắm thì sẽ có hạn hán, và nắng lâu quá sẽ có bão lụt. Nghĩa là luật Thừa Trừ là 

luật của Tạo hóa. Thế cho nên kẻ tầm thƣờng nhƣ Thúy Vân thì sẽ có một 

cuộc đời êm ả, trái lại những kẻ tài hoa xuất chúng nhƣ Thúy Kiều và Cầm thị 

thì phải trải qua nhiều cơn sóng gió. 

 

Trên đay chỉ là một sự suy đoán lý thuyết. Giản dị hơn là chứng minh định 

luật Tài mệnh tƣơng đối bằng kinh nghiệm đời sống trong xã hội phong kiến. 

Thời xƣa các cụ chọn vợ cho con thƣờng chọn ngƣời con gái có nhan sắc dịu 

dàng, chứ không quá lộng lẫy vì bị coi nhƣ là của vƣu vật, đem lại tai họa cho 

chồng. Nhƣng nhan sắc phụ nữ trong văn chƣơng, tƣợng trƣng cho tài chí nam 

nhi. Dƣới chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế, ngƣời bề tôi không nên có 

tài cao quá hoặc quyền hành lớn quá có thể khiến cho nhà vua đố kỵ hoặc nghi 

kỵ. Lịch sử Việt Nam đầy rẫy những bản án bất công nhƣ thế : Trần Nguyên 

Hãn bị Lê Thái tổ giết, Nguyễn Trãi bị phao vu tội thí vua trong tấn kịch Lệ 

chi viên, Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thƣờng bị vua Gia Long kết tội với 

những lý do nhỏ nhặt, và gần đây hơn, Cao Bá Quát cậy tài bị hất hủi, khiến 

cho ông tức bực làm loạn, Nguyễn Công Trứ, một tay văn võ toàn tài cũng bị 

giáng chức nhiều phen đi tiền quân hiệu lực. Nói tóm lại, trong bầu không khí 

ngột ngạt của chế độ phong kiến, không có chỗ đứng cho ngƣời muốn thở 

không khí tự do. 
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Vậy ta có thể kết luận rằng : tất cả các tác phẩm văn học chán nản của thời 

xƣa đều bắt nguồn từ chế độ phong kiến của xã hội cổ thời. Tiên Điền tiên 

sinh đã có mộng tƣởng xây dựng một nhân vật anh hùng : 

 

  2471- Chọc  trời  quấy  nƣớc  mặc  dầu, 

Dọc  ngang  nào  biết  trên  đầu  có  ai ? 

 

Nhƣng tiên sinh đã không có gan đi tới kết luận tối hậu của lý luận cách 

mạng đó. Tuy biết rằng trật tự xã hội của Nho giáo đƣa tới một ngõ cụt : giữ 

nó lại tức là giữ lại cả những bất công xã hội mà nó dung túng, nhƣng biết 

thay đổi bằng cái gì ? Thời chƣa đến để tiên sinh và ngƣời thử thời dám tìm 

một giải pháp cho bài toán nan giải đó. Và ta thấy tiên sinh đã phải hy sinh 

anh hùng Từ Hải với niềm thƣơng tiếc vô cùng : 

 

2519- Khí  thiêng  khi  đã  về  thần, 

Nhơn  nhơn  còn  đứng  chôn  chân  giữa  vòng. 

 

Và chán nản, nhà cách mạng không tƣởng của chúng ta phải quay trở về 

với thi văn và âm nhạc để hàn gắn vết thƣơng lòng. Dù đang mang trọng trách 

đi sứ, tiên sinh cũng không ngại tới nghe Cầm thị trình diễn tài nghệ trong 

dinh quan Tuyên phủ sứ để khóc than cho số phận nàng. Âu đó cũng là dịp 

cho chúng ta hiểu thêm tâm trạng của một thi hào, đúng là phát ngôn viên của 

sự sụp đổ một chế độ và một xã hội. 
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NGUYỄN    CÔNG    TRỨ 

(1778-1858) 

 

Ngƣời làng Uy Viễn, tỉnh Hà Tĩnh, biệt hiệu Hi Văn. Bị mồ côi sớm, 

Nguyễn phải trải qua một thiếu thời túng bấn. Rồi khi lớn lên thì đất nƣớc lại 

rơi vào cảnh loạn lạc liên miên. Sau khi vua Gia Long lên ngôi, mới mở lại 

các khoa thi Hƣơng, 6 năm một lần. Nguyễn có ra ứng thí, nhƣng trƣợt mãi, 

cảnh nhà càng thêm sa sút. Nguyễn có làm bài thơ say đây, nhƣng khác với 

các nho sĩ thƣờng ca tụng đạo “an bần lạc đạo”, Nguyễn lại tỏ ra bực tức với 

cái nghèo : 

 

                               Than  nghèo 

 

Chƣa  chán  ru  mà  quấy  mãi  đây, 

Nợ  nần  dan  díu  mấy  năm  nay. 

Mang  danh  tài  sác  cho  thêm  nợ, 

Quen  thói  phong  lƣu  hóa  phải  vay. 

Quân  tử  lúc  cùng  thêm  thẹn  mặt, 

Anh  hùng  khi  gấp  cũng  khoanh  tay. 

Còn  trời,  còn  đất,  còn  non  nƣớc, 

Có  lẽ  ta  đâu  mãi  thế  này ? 

 

Mãi đến năm Gia Long thứ 18 (1819), Nguyễn mới đậu thủ khoa, lúc đó đã 

40 tuổi, và đƣợc bổ dụng liền. Đến năm Minh Mạng thứ ba (1822) mới mở 

các khoa thi Hội, thi Đình lấy tiến sĩ, 5 năm một lần. Mặc dầu học rộng, 

Nguyễn không ra ứng thí nữa, có lẽ vì nghĩ rằng khoa cử chỉ là bƣớc thang để 

ra làm quan giúp nƣớc. Mình đã xuất chính rồi, hà tất còn phải bám lấy cái hƣ 

danh tiến sĩ ? Tâm sự này đƣợc tỏ rõ trong câu chuyện sau đây. Một vị đại 

thần là Lại bộ tham tri Hà Tôn Quyền, xuất thân tiến sĩ, bầy một tiệc rƣợu 
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mừng con thi đỗ. Trƣớc sân nhà Hà có cây vông to, Hà bèn mời các quan 

khách làm thơ với đề tài đó. Bài thơ của Nguyễn : 

Uổng  công  tạo  hóa  mấy  Thu,  Đông, 

Cao  lớn  làm  chi,  vông  hỡi  vông ? 

Xƣơng  thịt  không  nhiều,  nhiều  khúc  mắc, 

Ruột  gan  chẳng  có,  có  gai  không ! 

Rƣờng  soi  cột  trổ  không  nên  mặt,  

Giậu  mỏng  rào  thƣa  phải  lấy  lòong. 

Cho  biết  cây  nào  cho  quả  nấy, 

Xuân  về  hớn  hở  cũng  đâm  bông ! 

 

Toàn bài mỉa mai cha con họ Hà chỉ giỏi văn chƣơng bóng bẩy mà không 

có tài thực dụng. Và không những Nguyễn coi thƣờng khoa danh, cả đến hoạn 

đồ tƣớng công cũng coi thƣờng nốt. Cuộc đời sĩ hoạn của Uy Viễn tƣớng công 

thật là lên voi xuống chó, ít ai bì kịp, chứng tỏ tƣớng công tính tình phóng 

khoáng, không ngại vi phạm luật lệ bó buộc của triều đình, miễn là việc làm 

chí công vô tƣ. Tƣớng công bị truất giáng ba lần, sau khi đã làm tới Binh bộ 

thƣợng thƣ còn bị đánh tuột chức tƣớc, đi làm lính thú ở Quảng Ngãi. Khi vào 

trình diện với quan tỉnh, Nguyễn mặc áo lính, quan tỉnh mời thay áo và ngồi 

chơi, Nguyễn từ chối , nói :  

-Lúc làm tƣớng tôi không lấy làm vinh, nay làm lính tôi cũng không lấy 

làm nhục. Ngƣời ta ở địa vị nào phải sống theo địa vị ấy. Vả lại, làm lính mà 

không mặc đồ lính thì sao cho ra ngƣời lính ! 

 

Cuối cùng Nguyễn đƣợc khai phục, và đến năm Tự Đức 1 (1848), xin trí sĩ 

với chức cuối cùng là Thừa Thiên phủ doãn. Nhƣng đến năm 1858, lúc đó đã 

80 tuổi, còn xin với triều đình đƣợc mang quân ra chống liên quân Pháp-Tây 

ban nha đang bắn phá Đà Nẵng. Nhƣng vua Tự Đức thấy tƣớng quân quá già, 

khƣớc từ, và đến cuối năm đó tƣớng công tạ thế. 
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Đời công đã vậy, đời tƣ trong lúc thiếu niên còn phóng túng hơn nữa. 

Ngƣời ta còn truyền tụng một giai thoại về Nguyễn, mà các nhà đạo đức phải 

gọi là một hành vi vô hạnh. Khi Nguyễn còn là một bạch diện thƣ sinh, mê 

điên đảo một ả đào. Nhƣng vì phận nghèo, Nguyễn không thể đóng vai quý 

khách đến thăm nàng, bèn giả làm một nhạc công đến xin một chân đàn đáy ở 

ca viện nàng ở để sớm hôm đƣợc chiêm ngƣỡng nhan sắc của nàng. Thế rồi 

một hôm làng bên mở hội, mời nàng đến ca hát. Đi theo nàng có Nguyễn và 

một tiểu đồng. Đến một quãng đồng vắng, Nguyễn bảo thằng nhỏ : 

-Tao chót bỏ quên ở nhà cuộn dây đàn. Mày chạy về lấy đem cho tao. 

 

Thế là ở giữa đồng không mông quạnh, chàng đƣợc thỏa nguyện với ngƣời 

đẹp hằng mơ tƣởng. Hai mƣơi năm sau, khi đã là một vị đại thần, tƣớng công 

mở một tiệc ở Đốc bộ đƣờng, cho vời các ca nhi trong tỉnh đến giúp vui quan 

khách. Trong số ca nhi đó, có một giai nhân đã từng bị tƣớng công trêu ghẹo, 

nhƣng bây giờ nàng đã quá tuổi xuân nên tƣớng công không nhận ra. Còn 

nàng ngƣớc mắt lên thì thấy vị đại thần chính là thầy đàn xƣa. Nàng bèn hát 

lên hai câu : 

 

       Giang  sơn  một  gánh  giữa  đồng, 

Thuyền  quyên  ứ  hự,  anh  hùng  biết  chăng ? 

 

Tƣớng công giật mình, nhìn kỹ lại mặt ca nhi, thì đúng là ngƣời cũ. Tƣớng 

công cả cƣời, kể lại câu chuyện vô hạnh thủa xƣa cho các bạn đồng viện nghe, 

và nạp nàng làm hầu thiếp. 

 

Về hầu thiếp, tƣớng công còn có khá nhiều ngƣời khác. Năm 75 tuổi, còn 

cƣới thêm một cô mới 17 tuổi. Đêm tân hôn, để tự chế nhạo mình, hoặc chỉ để 

tỏ vẻ ngông cuồng, tƣớng công làm bài thơ : 

 

Tuổi  già  cƣới  hầu 
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Trẻ  tạo  hóa  ngẩn  ngơ  lắm  việc, 

Già  nguyệt  ông  cắc  cớ  trêu  nhau. 

Kìa  những  ngƣời   mái  tuyết  đã  phau  phau, 

Run  rẩy  kẻ  đào  tơ  còn  mảnh  mảnh. 

Trong  trƣớng  gấm  ngọn  dèn  hoa  nhấp  nhánh, 

Nhất  tọa  lê hoa  áp  hải  dƣờng. 

Từ  đây  đà  tạc  đá  ghi  vàng, 

Bởi  đâu  trƣớc  lứa  tơ  chấp  chỉ. 

Tân  nhân  dục  vấn  lang  niên  kỷ, 

Ngũ  thập  niên  tiền,  nhị  thập  tam. 

Tình  đã  chung  lứa  cũng  phải  vam, 

Suốt  kim  cổ  lấy  làm  vận  sự. 

Trong  trần  thế  duyên  duyên  nợ  nợ, 

Duyên  cũng  đành  mà  nợ  cũng  đành. 

Xƣa  nay  mấy  kẻ  đa  tình, 

Lão  Trần  là  một,  với  mình  là  hai. 

Càng  già  càng  dẻo  càng  dai. 

 

Tuy vậy, tƣớng công không phải là ngƣời trụy lạc trong những thú vui vật 

chất. Chủ nghĩa hƣởng lạc của tƣớng công đƣợm một nhân sinh quan rất cao 

thƣợng đƣợc trình bầy trong bài thơ sau đây, chắc làm sau khi công thành thân 

thoái : 

                                           Chữ    Nhàn 

 

Thị  tại  môn  tiền  náo, 

Nguyệt  lai  môn  hạ  nhàn. 

So  lao  tâm  lao  lực  cũng  một  đàn, 

Ngƣời  trần  thế  muốn  nhàn  sao  đƣợc ? 

Nên  phải  giữ  lấy  nhàn  làm  trƣớc, 
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Dẫu  trời  cho  có  tiếc  cũng  xin  nài. 

Cuộc  nhân  sinh  chừng  bảy  tám  chin  mƣời  mƣơi, 

Mƣời  lăm  trẻ,  năm  mƣơi  già,  không  kể. 

Thoắt  sinh  ra  thì  đà  khóc   choé, 

Trần  có  vui  sao  chẳng  cƣời  khì ? 

Khi  hỷ  lạc,  khi  ái  dục,  lúc  sầu  bi, 

Chứa  chi  lắm  một  bầu  nhân  dục. 

Tri  túc,  tiện  túc,  đãi  túc,  hà  thời  túc, 

Tri  nhàn,  tiện  nhàn,  đãi  nhàn,  hà  thời  nhàn ? 

Cầm  kỳ  thi  tửu  với  giang  san, 

Dễ  mấy  kẻ  xuất  trần  xuất  thế. 

Ngã  kim  nhật  tại  toạ  chi  địa, 

Cổ  chi  nhân  tằng  tiên  ngã  toạ  chi. 

Ngàn  muôn  năm  âu  cũng  thế  ni, 

Ai  hay  hát  mà  ai  hay  nghe  hát ? 

Sông  Xích  Bích  buông  thuyền  năm  Nhâm Tuất, 

Để  ông  Tô  riêng  một  thú  thanh  tao. 

Chữ  nhàn  là  chữ  làm  sao ? 

 

Bài hát nói này không những trình bầy quan niệm của sĩ phu về chữ nhàn, 

mà còn phảng phất đƣợm tinh thần Phật, Lão về lý Vô Thƣờng và Vô Ngã. 

Tuy vậy, đó chỉ là một khuynh hƣớng phụ thuộc, khuynh hƣớng chính của 

tƣớng công là hăng hái làm việc giúp đời, đúng với chí nguyện của nhà Nho là 

trị quốc, bình thiên hạ, nhƣ đƣợc chỉ rõ trong bài hát nói sau đây : 

 

Chí   làm   trai 

 

Vòng  trời  đất  dọc  ngang,  ngang  dọc, 

Nợ  tang  bồng  vay  giả,  giả  vay. 

Chí  làm  trai  nam  bắc  đông  tây, 
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Cho  phỉ  sức  vẫy  vùng  trong  bốn  bể. 

Nhân  sinh  tự  cổ  thuỳ  vô  tử, 

Lƣu  thủ  đan  tâm  chiếu  hãn  thanh. 

Đã  hẳn  rằng  ai  nhục  với  ai  vinh, 

Mấy  kẻ  biết  anh  hung  khi  vị  ngộ. 

Cũng  có  lúc  mƣa  dồn  song  vỗ, 

Quyết  ra  tay  buồm  lái  với  cuồng  phong. 

Chí  những  toan  xẻ  núi  lấp  sông, 

Làm  nên  tiếng  anh  hung  đâu  đấy  tỏ. 

Đƣờng  mây  rộng  thênh  thênh  cử  bộ, 

Nợ  tang  bồng  trang  trắng,  vỗ  tay  reo. 

Thảnh  thơi  thơ  túi,  rƣợu  bầu. 

 

Chí lớn đó của Uy Viễn tƣớng công đã đƣợc thời thế đào tạo, và khí thiêng 

sông núi chung đúc vào một nhân tài xuất chúng. Sau khi dẹp xong Tây Sơn, 

vua Gia Long hiểu rằng có thể lấy nƣớc bằng thanh đao, nhƣng muốn trị nƣớc 

thì phải nhờ đến ngọn bút lông. Thế cho nên trong thời Nguyễn sơ, giai cấp 

nho sĩ đƣợc trọng vọng nhất trong xã hội. Và Nguyễn công đã làm phát ngôn 

viên cho giai cấp đó khi làm ra vài hát nói sau đây : 

 

                                              Kẻ   Sĩ 

 

Tƣớc  hữu  ngũ  sĩ  cƣ  kỳ  liệt, 

Dân  hữu  tứ  sĩ  vi  chi  tiên. 

Có  giang  sơn  thì  sĩ  đã  có  tên, 

Từ  Chu,  Hán,  vốn  sĩ  này  là  quý. 

Miền  hƣơng  đảng  đã  khen  rằng  hiếu  nghị, 

Đạo  lập  than  phải  giữ  lấy  cƣơng  thƣờng. 

Khí  hạo  nhiên  chí  đại  chí  cƣơng, 

So  chính  khí  đã  đầy  trong  trời  đất. 



217 

 

Lúc  vị  ngộ,  hối  tang  nơi  bồng tất, 

Hiêu  hiêu  nhiên  điếu  Vị,  canh  Sằn. 

Xe  bồ  luân  dù  chƣa  gặp  Thang,  Văn, 

Phù  thế  giáo  một  vài  câu  thanh  nghị. 

Cầm  chính  đạo  để  tịch  tà  cự  bí, 

Hồi  cuồng  lan  nhi  chƣớng  bách  xuyên. 

Rồng  mây  khi  gặp  hội  ƣa  duyên, 

Mang  quách  cả  sở  tồn  làm  sở  dụng. 

Trong  lang  miếu  ra  tài  lƣơng  đống, 

Ngoài  biên  thuỳ  rạch  mũi  Can  Tƣơng. 

Làm  sao  cho  bách  thế  lƣu  phƣơng, 

Trƣớc  là  sĩ,  sau  là  khanh  tƣớng. 

Kinh  luân  khởi  tâm  thƣợng,  binh  giáp  tang  hung  trung, 

Vũ  trụ  chi  gian  giai  phận  sự,  nam  nhi  đáo  thử  thị  hào  hùng. 

Nƣớc  nhà  yên  mà  sĩ  đƣợc thung   dung, 

Bấy  giờ  sĩ  mới  tìm  ông  Hoàng  Thạch. 

Năm  ba  chú  tiểu  đồng  lếch  thếch, 

Tiêu  dao  nơi  hàn  cốc  thanh  sơn. 

Nào  thơ,  nào  rƣợu,  nào  địch,  nào  đờn, 

Đồ  thích  chí  chất  đầy  trong  một  túi. 

Mặc  ai  hỏi,  mặc  ai  không  hỏi  tới, 

Gẫm  việc  đời  mà  ngắm  kẻ  trọc  thanh. 

Này  này  sĩ  mới  hoàn  danh. 

 

Trong mấy câu cuối của bài hát nói trên, ta thấy rõ tâm nguyện của tƣớng 

công : tuy trọng công danh, nhƣng tƣớng công không coi đó là mục đích của 

cuộc đời, mà chỉ là một phƣơng tiện để có thể gánh vác việc lớn cho xã hội. 

Nhiệm vụ đó làm xong, thì coi công danh nhƣ cỏ rác. 
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Và cuộc đời tƣớng công đã thực hành đúng tâm nguyện đó. Sau khi về hƣu, 

tƣớng công trút bỏ oai nghi của một vị đại thần, một vị đại tƣớng, để đi du 

ngoạn khắp nơi vói một bộ áo nông dân, ngồi trên một cái xe bò trở thêm một 

vài thị thiếp : 

Kìa  núi  nọ  phau  phau  mây  trắng, 

Tay  kiếm  cung  mà  cũng  nên  dụng  từ  bi ! 

Gót  sen  theo  đủng  đỉnh  . . . một  đôi . . . dì, 

Bụt  cũng  nực  cƣời  ông  ngất  ngƣởng ! 

 

Là lãnh tụ sĩ phu thử thời, tƣớng công chối bỏ đạo đức chật hẹp của họ để 

giữ tính phóng khoáng hƣởng lạc. Nhƣng đến khi quốc bộ gian nan, thì ông 

già vô hạnh đó lại hào hùng xin ra mặt trận để đền nợ nƣớc, trong khi các nhà 

đạo đức kia thì run rẩy bám lấy vợ con vàng bạc ở nhà ! 

 

Thật đáng tiếc rằng dƣới triều Nguyễn rất nhiều ngƣời nhƣ Uy Viễn tƣớng 

công đã theo đƣợc gƣơng sáng của những nhà nho sĩ danh thần đã tạo nên vẻ 

vang cho lịch sử Việt Nam nhƣ Tô Hiến Thành, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn 

Trãi , v . v .  . Uy Viễn tƣớng công mất đi, và giọng hào hùng của tƣớng công 

nín bặt thì giới sĩ phu sẽ rơi vào cảnh ngộ kháng chiến bất lực hoặc tùng phục 

nhục nhã kẻ xâm lăng. 

 

Than ôi ! vận nƣớc dƣ ? sinh lực Nho học đã tàn dƣ ? 
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CAO   BÁ   QUÁT 

(1800-1859) 

 

Ngƣời làng Phú Thị, tỉnh Bắc Ninh, biệt hiệu Chu Thần. Ngay từ lúc tuổi 

trẻ, Cao đã nổi tiếng về tài học lỗi lạc và tính khí kiêu ngạo. Cao thƣờng tuyên 

bố : “Tất cả có bốn bồ chữ thì tôi giữ hai bồ, anh tôi một bồ, còn một bồ mới 

đem chia cho cả thiên hạ”. 

 

Một hôm qua chơi Hanoi, gặp kỳ bình văn ở nhà đốc học, Cao đến nghe, 

bịt mũi tỏ vẻ chê bai. Quan đốc giận, sai gọi đến hỏi : 

-Anh học ai mà sấc vậy ? 

-Tôi học ông Trình, ông Chu. 

 

Quan đốc thấy ngông cuồng, bèn ra cho một câu đối, bảo nếu không đối 

đƣợc thì sẽ bị đánh đòn : 

-Nhĩ tiểu sinh hà xứ bắc lai, cảm thuyết Trình, Chu sự nghiệp ? 

(Anh là một gã trò nhỏ, ở đâu đến đây, dám  nói đến sự nghiệp ông  Trình, 

ông Chu ?). 

 

-Ngã quân tử kiến cơ nhi tác, dục vi Nghiêu, Thuấn  quân dân. 

(Ta là bậc quân tử thấy cơ mà dấy, muốn làm cho vua và dân đƣợc nhƣ đời 

Nghiêu, Thuấn.) 

 

Quan đốc khen, thƣởng cho năm quan tiền. 

 

Trong chuyện trên, Cao chỉ nói ngông cuồng khoe tài chứ chƣa thật khinh 

ngƣời, và quan đốc là bậc đại độ khác với thế nhân, Cao cậy tài khinh ngƣời 

quá, đến nỗi các quan trƣờng đều biết và để tâm đè nén, nên Cao thi mãi 

không đỗ, đến năm 1831 mới đỗ Á nguyên trƣờng Hanoi, sau bị bộ Lễ xét lại, 
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đánh xuống cuối bảng. Rồi đi thi Hội, bị đánh hỏng liên miên. Một mặt khác, 

triều thần đều ghét và không chịu bổ dụng cử Cao. 

 

Mãi đến năm 1841, mới đƣợc vào làm hành tẩu bộ Lễ. Nhƣng tính cậy tài 

kiêu ngạo vẫn y nguyên, trêu trọc khắp vả triều đình. Bấy giờ Tùng Thiện 

vƣơng và Tuy Lý vƣơng lập ra Mạc Vân thi xã để kết nạp danh sĩ. Cao cũng 

đƣợc mời đến, xem tập thơ của thi xã, rồi cầm bút viết lên bìa : 

 

       Ngán  cho  cái  mũi  vô  duyên,  

Câu  thơ  thi  xã  , con  thuyền  Nghệ  An! 

 

Ví thơ của Tùng, Tuy đã đƣợc vua Tự Đức khen là áp đảo cả Thịnh Đƣờng, 

với mùi nƣớc mắm thì thật quá ngạo mạn. 

 

Lại một hôm, đƣợc vị thân vƣơng mời đến uống rƣợu bình văn, Cao uống 

rƣợu say, viết mấy câu rồi lẳng lặng ra về, không thèm chào hỏi chủ nhà : 

 

Hữu  khách  thỉnh  ẩm  tửu, 

Bất  tri  khách  thị  thùy. 

Kim  tịch  hà  tịch, 

Thiên  cao  minh  nguyệt  tri.  

 

Lƣợc dịch của Lãng Nhân : 

 

Có  khách  mời  uống  rƣợu, 

Nào  biết  khách  là  ai. 

Đêm  nay  đêm  gì  nhỉ, 

Trời  cao  trăng  sáng  soi. 
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Cao còn ngông cuồng trêu cả vua Tự Đức. Nguyên trong cung vua có treo 

đôi câu đố : 

 

Thần  khả  báo  quân  ân, 

Tử  đƣơng  thừa  nghiệp  phụ. 

 

Cao trông thấy bịt mũi. Vua bắt gập, hỏi tại sao lại chê. Cao bèn trình rằng 

để bề tôi lên trên vua, con  lên trên cha là sái, và xin sửa lại : 

 

Quân  ân  thần  khả  báo, 

Thụ  nghiệp  tử  đƣơng  thừa. 

 

Vua phải nhận là Cao có lý, nhƣng tính tự phụ của nhà vua không khỏi bị 

xúc phậm. Do đó ta không lấy gì làm lạ là không những Cao không đƣợc 

trọng dụng, mà còn bị đày ra khỏi triều, làm giáo thụ phủ Quốc Oai tỉnh Sơn 

Tây. Ra tới đó, Cao buồn, bực tức vì không đƣợc triều đình dụng tài, nên nhận 

lời làm quân sƣ cho Lê Duy Cự, tự xƣng là hậu duệ nhà Lê, khởi loàn. Nhƣng 

việc không thành, Cao bị bắt, đóng cũi điệu về kinh. 

 

Trong ngục, Cao còn làm bài thơ tỏ khẩu  khí đế vƣơng : 

 

Một  chiếc  cùm  lim  chân có  đế, 

Ba  vòng  xích  sắt  bƣớc  thì  vƣơng. 

 

Và khi bị đƣa ra hành hình, còn ngâm lên hai câu nguyền rủa : 

 

Ba  hồi  trống  dục  mồ  cha  kiếp, 

Một  nhát  gƣơm  đƣa  đ.  mẹ  đời. 
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Xét ra Cao Bá Quát về tài chí không kém gì Nguyễn Công Trứ, nhƣng một 

đàng thì làm đến đại thần, một đàng kết cục làm giặc. Tại sao ?  

 

Chí khí hai bên lúc đầu tƣơng đồng. Nếu ta đã phục tài thơ Chí làm trai của 

Uy Viễn tƣớng công hãy nghe Chu Thần tiên sinh tỏ chí khí của mình trong 

bài sau đây : 

 

Cuộc  phong  trần 

 

Chẳng  lƣu  lạc  để trải  mùi  trần  thế, 

Còn  trần  ai  khôn  tỏ  mặt  công  hầu. 

Ngất  nƣởng  thay  con  tào  khéo  cơ  cầu, 

Muốn  đại  thụ  hẳn  dìm  cho  lúng  túng. 

Thân  hệ  bang  gia  chung  hữu  dụng, 

Thiên  sinh  hào  kiệt  bất  ƣng  hƣ. 

Hẳn bền  lòng  chớ  chút  oán  vƣu, 

Thời chí  hỹ  ngƣ  long  biến  hóa. 

Thôi  đã  biết  cùng thông  là  mệnh  cả, 

Cũng  đừng  đem  hình  dịch  lại  cầu  chi. 

Hôn  nhau  cũng  một  tiếng  thi ! 

 

Bài hát nói trên, chắc viết ra sau nhiều lần lảo đảo trƣờng ốc, tuy có dọng 

cay đắng, nhƣng vẫn còn thoáng thấy một tia hy vọng. Cũng nhƣ phần đông sĩ 

phu, Cao tin rằng hữu tài tất hữu dụng, và trƣớc khi đƣợc đại dụng tất phải trải 

qua nhiều gain truân để tôi luyện. 

 

Vậy nếu đƣợc triều đình đại dụng, có thể Chu Thần cũng làm nên sự 

nghiệp lớn lao. Tiếc thay ông quá khinh ngƣời, không có đức độ nhƣ Uy Viễn 

tƣớng công, cũng từng trêu ngƣời nhƣng nhẹ nhàng thôi, không chửi thẳng 
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vào mặt một cách tàn bạo khiến ngƣời tốt nhịn đến đau cũng sinh lòng thù 

oán. 

 

Đến quan niệm hƣởng lạc của hai vị đó, cũng có điểm tƣơng đồng và tƣơng 

khắc. Chứng ta đã biết bài thơ Chữ nhàn của Uy Viễn tƣớng công, xin đọc 

thêm bài thơ sau đây của Chu Thần : 

 

Uống   rƣợu   tiêu   sầu 

 

Ba  vạn  sáu  ngàn  ngày  là  mấy, 

Cảnh  phù  du  trông  thấy  cũng  nực  cƣời. 

Thôi  công  đâu  chuốc  lấy  sự  đời, 

Tiêu  khiển  một  vài  chung  lếu  láo. 

Ðoạn  tống  nhất  sinh  duy  hữu  tửu, 

Trầm  tƣ  bách  kế  bất  nhƣ  nhàn. 

Dƣới  thiều  quang  thấp  thoáng  bóng  Nam  san, 

Ngoảnh  mặt  lại  cửu  hoàn  coi  cũng  nhỏ. 

Khoảng  trời  đất  cổ  kim,  kim  cổ, 

Mảnh  hình  hài  không  có,  có  không. 

Lọ  là  thiên  tứ,  vạn  chung! 

 

Đến bài Thấm thoát, ta lại thấy Chu Thần vội hƣởng lạc trong một bữa tiệc 

mà ông linh cảm thấy sẽ không lâu bền : 

 

                                            Thấm   thoát 

 

Nhân  sinh  thiên  địa  nhất  nghịch  lữ, 

Có  bao  lăm  ba  vạn  sáu  nghìn  ngày. 

Nhƣ  thoi  đƣa,  nhƣ  bóng  sổ,  nhƣ  gang  tay, 

Sực  nhớ  chữ  “cổ  nhân  bỉnh  chúc”. 
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Cao  sơn  lƣu  thuỷ,  thi  thiên  trục, 

Minh  nguyệt  thanh  phong,  tửu  nhất  thuyền. 

Dang  tay  ngƣời  tài  tử  khách  thuyền  quyên, 

Chén  rƣợu  thánh,  câu  thơ  thần  thích  chí. 

Thành  thị  ấy,  mà  giang  hồ  ấy, 

Đâu  chẳng  là  tuyết,  nguyệt,  phong,  hoa. 

Bốn  mùa  xuân  lại,  thu  qua, 

Đời  ngƣời  thấm  thoắt  nhƣ  là  con  thoi. 

Cho  hay  kẻ  thế  ngƣời  đời. 

 

Nói cho công bằng, Chu Thần có lẽ còn cao thƣợng hơn Uy Viễn tƣớng 

công, vì ông không thèm thỏa hiệp với tập quán giả đạo đức của xã hội, và đã 

dám viết ra hai câu chửi đời sau đây trong một bài phú : 

 

Ngán  nhỉ  kẻ  tham  bề  khóa  lợi,  mũ  cánh  chuồn  đội  trên  mái  tóc,  

nghiêng  mình  đứng  chực  cửa  hầu  môn; 

Quản  bao  kẻ  mang  cái  giàm  danh,  áo  giới  lân  trùm  dƣới  cơ  phu,  

mỏi  gối  quỳ  mòn  sân  tƣớng  phủ. 

 

Để kết luận, chúng tôi nghĩ rằng Uy Viễn tƣớng công và Chu Thần tiên 

sinh đều là ngƣời tài chí muốn ra giúp nƣớc, nhƣng một đàng thì tuy ngang 

tàng nhƣng còn đƣợc xã hội phong kiến hủ bại khoan dung và triều đình nể 

phục và trọng dụng, còn một đàng thì quá ngang tàng đến độ xã hội và triều 

đình đều không chịu đựng nổi, hất ra ngoài dìa. Chu Thần tiên sinh chính là 

nạn nhân của chế độ phong kiến mà chúng tôi đã thử phân tích khi nghiên cứu 

Tiên Điền tiên sinh, một chế độ chỉ có thể dung nạp đƣợc những tài hoa chịu 

khuất phục nó. Âu đó cũng là một sự biến thiên của thời đại : Uy Viễn tƣớng 

công sống trong lúc triều Nguyễn còn huy hoàng, nên dù ngang tàng vẫn còn 

chịu đựng đƣợc nó. Trái lại, Chu Thần tiên sinh trƣởng thành trong lúc triều 
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Nguyễn đã bắt đầu thối nát, nên ngang tàng không thể sống đƣợc nữa trong 

cái không khí ngột ngạt đó. 
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VŨ   DUY   THANH 

(1806-1861) 

 

Để tiêu biểu cho sĩ khí hào hùng trong giai đoạn 1800-1862, chúng tôi đã 

lựa chọn hai nhà văn vừa là nho thần vừa là đại tƣớng là Nguyễn Văn Thành 

và Nguyễn Công Trứ, và một nho thần sau làm giặc là Cao Bá Quát. Để bổ 

túc bức tranh văn học đó, chúng tôi xin kể thêm một vị nho thần nữa chỉ đóng 

khung trong nhiệm vụ giúp vua, giáo dân mà thôi. Đó là Vũ Duy Thanh, 

thƣờng gọi là Bảng Kim Bồng, ngƣời làng Kim Bồng, tỉnh Nam Định, đậu 

bảng nhãn năm 1852. Bảng nhãn là vị cao nhất trong các kỳ thi Đình, vì nhà 

Nguyễn không lấy trạng nguyên. Vua Tự Đức rất mến tài học Vũ, một hôm 

hỏi : 

-Trẫm muốn thăng chức cho khanh, tùy ý khanh chọn lấy  chức nào. 

-Thần chỉ muốn ở gần kinh khuyết, đƣợc trông thấy thánh quang luôn luôn, 

vậy xin giữ chức tế tửu để chuyên về việc rèn luyện nhân tài cho quốc gia, là 

thỏa nguyện rồi. 

 

Vua chiều ý, để làm tế tửu đến lúc mất. 

 

Vũ thông minh từ thủa nhỏ, một hôm phải bắt ra hộ đê, liền lấy cớ là học 

trò yếu ớt xin miễn dịch. 

 

Tri huyện nói : 

-Nếu thực là học trò, ta ra cho câu đối : 

Quan  thị  đắp  đê  Kim  Bồng, chắn  hồng  thủy  cho dân đƣợc  cậy. 

 

Ông ứng khẩu đáp ngay : 

Nhà  nho  đỗ  khoa  bảng  nhãn,  quyết  tranh  khôi  thì  chí  mới  kham. 
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Câu ra dụng ý dùng bốn thứ quả : thị, bồng, hồng, cậy.  (chữ thị : tri huyệ 

nguyên là Hàn lâm thị độc, nên gọi là quan thị cho tôn hơn quan huyện). Câu 

đói lại cũng đủ bốn thứ quả : nho, nhãn, tranh, cam. 

 

Lúc đối là ngẫu nhiên, cốt đối cho đúng lệ mà thôi, ai ngờ về sau ông đỗ 

bảng nhãn thật, thành ra câu đói có vẻ ứng nghiệm nhƣ lời sấm, nên mới đƣợc 

truyền tụng. 

 

Trƣớc khi thi đỗ và ra làm quan, gia cảnh rất túng bấn, ông có làm bài thơ 

sau đây, ta có thể so sánh với bài thơ than nghèo của Nguyễn Công Trứ, để so 

sánh khẩu khí đôi bên : 

 

                                        Thơ   túng 

 

Cái  túng  xem  ra  đệ  nhất  ông, 

Có  ai  là  bậc  thứ  nhì  không? 

Gió  trăng  kho  sẵn  tiêu  không  hết, 

Ngày  tháng  vần  xoay  mãi  chẳng  cùng. 

Một  bộ  áo  tàu  coi  cũng  “hổ”, 

Ba  gian  nhà  khách  chạm  thời  “long”. 

Nhà  vua  nếu  mở  khoa  thi  túng, 

Tất  đỗ  khôi  nguyên  chiếm  bảng  rồng. 

 

Khẩu khí tiêu cực của Vũ lại càng tỏ rõ hơn trong bài thơ làm khi đi chơi 

thăm cảnh Nhiệt đàm (đầm nƣớc nóng) là nơi có nhiều di tích Chiêm Thành : 

 

Cảnh  ấy  khen  ai  khéo  đặt  bầy, 

Nƣớc  sôi  một  vũng  ở  nhƣ  đây. 

Rét  bao  nhiêu  độ  càng  thêm  nóng, 

Nắng  mấy  mƣơi  phen  vẫn  cứ  đầy. 
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Lò  tạo  hoá  nung  thâu  sớm  tối, 

Lửa  âm  dƣơng  nấu  mãi  xƣa  rày. 

Đồ  Bàn  dấu  cũ  nay  còn  lại, 

Muốn  hỏi  nguồn  cơn  nỗi  nƣớc  này ! 

 

Và trong bài thơ „Phong hoa tuyết nguyệt‟ theo thể thuận-nghịch-độc : 

 

風    花    雪    月 

                                          Phong hoa tuyết nguyệt 

 

詩 壇 細 了 弄 花 鞋 

Thi đàn tế liễu lộng hoa hài 

客 步 隨 霜 印 碧 苔 

Khách bộ tuỳ sƣơng ấn bích đài. 

棋 局 打 風 清 押 陣 

Kỳ cục đả phong thanh áp trận 

酒 瓢 迎 雪 白 和 杯 

Tửu biều nghinh tuyết bạch hoà bôi. 

疏 簾 透 月 香 離 菊 

Sơ liêm thấu nguyệt hƣơng ly cúc 

宴 席 凌 花 味 遏 梅 

Yến tịch lăng hoa vị át mai. 

披 拂 艸 庵 頭 靜 店 

Phi phất thảo am đầu tĩnh điếm 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9C%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A2%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A3%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%93%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%92%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%96%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B0%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A6%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A2%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8A%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%89%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%97
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詩 壇 細 了 弄 花 鞋 

Thi đàn tế liễu lộng Hoa hài. 

    

 nghĩa là : 

Đi  giầy  thêu  đến   đài  thơ,  qua  dặng  liễu  nhỏ, 

Lốt  giầy  khách  đi  sớm,  in  trên  rêu  biếc. 

Nhân  lúc  gió  mát  đánh  cuộc  cờ, 

Có  tuyết  xuống  nghiêng  bầu  rƣợu  uống. 

Vƣờn  cúc  bóng  trăng  soi  qua  rèm  thƣa, 

Mùi  hƣơng  hoa  mai  đƣa  vào  tiệc  yến. 

Phất  phơ  gió  thổi  qua  điểm  vắng  trên  đỉnh  núi. 

                           Đi  giầy  thêu  đến  đài  thơ,  qua  dặng  liễu  nhỏ. 

 

Bài này tài tình ở chỗ đọc xuôi là thơ chữ Hán, đọc ngƣợc lại từ dƣới lên trên 

thì lại thành ra thơ quốc văn : 

 

Giầy  hoa  lỏng  lẻo  tới  đàn  thơ, 

Điếm  tạnh  xem  đầu  núi  phầt  phơ. 

Mai  át  mùi  hoa  lừng  tiệc  yến 

Cúc  lìa  hƣơng  nguyệt  thấu  rèm  thƣa 

Chén hòa  bạch  tuyết  nghiêng  bầu  rƣợu 

Trận  áp  thanh  phong  đánh  cuộc  cờ 

Rêu  biếc  in  sƣơng  theo  bƣớc  khách 

Giầy  hoa  lỏng  lẻo  tới  đàn  thơ. 

 

Tuy tính thích nhàn, nhƣng không phải Vũ vô tình với thời thế đâu. Trong 

khi ngọa bệnh, ông có thảo một lá sớ nhƣng chƣa kịp xong thì tạ thế. Sau 

thuộc quan dâng lên vua, đại lƣợc nhƣ sau : 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9E%8B
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Hình thể nƣớc ta chỉ có chiều dài, không có chiều rộng. Trừ hai xứ Nam, 

Bắc kỳ rộng hơn một chút, còn quãng giữa, từ Thanh Hóa trở vào, từ Bình 

Thuận trở ra, mặt trông ra biển, lƣng tựa vào núi rừng, mỗi tỉnh ở một đoạn. 

Nếu thốt nhiên tỉnh nào gặp biến, bị cắt đƣờng giao thông, việc tiếp tế quân 

lƣơng tức thì bị ngăn trở. Vả suốt từ Bắc đến Nam chạy dài theo mé biển, 

phỏng nhƣ có nƣớc ngoài dòm nom, thì bất cứ chỗ nào, họ cũng có thể lọt vào 

đƣợc. Nhƣ vậy, việc phòng giữ mặt biển rất quan trọng. Điều cần là phải kíp 

luyện tập thủy quân, hậu đãi binh lính và giao quyền hành cho các quan võ để 

họ có đủ uy tín mà điều khiển . . . 

 

Xem bài biểu trên dủ thấy Vũ tƣớng công không phải là ngƣời vô tài và vô 

tâm với thời cuộc. Tiếc rằng vua Tự Đức mờ mịt, quá trọng văn thơ đến nỗi 

sao lãng việc lớn quốc gia ! 
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BÀ   HUYỆN   THANH   QUAN 

 

Thân thế của nữ sĩ này hầu nhƣ bị chìm đắm trong một sự che đậy khiêm 

tốn, cả đến khuê danh của bà và ngày tạ thế cũng chẳng ai biết. Theo gia phả 

của nhà chồng, thì ông này tên Lƣu Nghị, đã đỗ cử nhân năm 1821 và đƣợc bổ 

tri huyện Thanh Quan, thuộc tỉnh Thái Bình. Ta có thể suy đoán rằng bà đã 

mất sớm hoặc góa chồng sớm nên mới giữ tên là bà huyện Thanh Quan, chứ 

nếu ông bà đều hƣởng lộc lâu dài thì chắc chắn ông đã phải leo lên chức tri 

phủ, án sát , v . v . Một chi tiết nữa là bà đã nổi tiếng hay chữ nên đƣợc phong 

làm giáo thụ cho các cung phi. 

 

Bà có để lại một tập thơ nhan đề là Nhàn Khanh thi tập, trong đó có 3 

diieerm đáng chú ý. Một là sự nhớ tiếc tiền triều mà có lẽ ông, cha bà đã phục 

vụ. Hai là lòng nhớ nhà của một thiếu phụ vì công vụ nên không đƣợc năng 

gần cận chồng con. Và ba là một khuynh hƣớng yếm thế trƣớc cảnh bể dâu 

biến đổi. Dƣới đây chúng tôi xin trích 3 bài thơ biểu lộ 3 tâm trạng đó : 

 

Thăng  Long  thành  hoài  cổ 

 

Tạo  hóa  gây  chi  cuộc  hí  trƣờng, 

Ðến  nay  thấm  thoát  mấy  tinh  sƣơng. 

Lối  xƣa  xe  ngựa  hồn  thu  thảo, 

Nền  cũ  lâu  đài  bóng  tịch  dƣơng. 

Ðá  vẫn  trơ  gan  cùng  tuế  nguyệt, 

Nƣớc  còn  cau  mặt  với  tang  thƣơng. 

Nghìn  năm  gƣơng  cũ  soi  kim  cổ, 

Cảnh  đấy  ngƣời  đây,  luống  đoạn  trƣờng. 

 

Lúc sáng tác bài thơ này, kinh đô Việt Nam đã bị di chuyển từ cố đô nhà Lê 

là Thăng Long tơi nơi lập nghiệp của chúa Nguyễn là Huế. Bao nhiêu đền vua 
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Lê, phủ chúa Trịnh đều bị san phẳng để tránh gây lòng tƣởng nhớ tiền triều 

cho dân xứ Bắc. Khi bà huyện Thanh Quan tìm đến viếng thăm, thì cảnh 

tƣợng điêu tàn đó không khỏi làm bà se lòng. 

 

Ý nghĩ thứ nhất của bà là sự tức giận tạo hóa đã gây ra chiến tranh tàn bạo 

để làm trò vui. Nhƣng rồi, nhận định rằng chống đối lại luật Vô thƣờng là 

hoàn toàn vô ích, lòng bớt rào rạt, bà buồn bã nhìn dấu tích những con đƣờng 

khi xƣa rộn rịp những cỗ xa ngựa hoặc võng đào của các quan đi chầu vua, 

chúa. Rồi nhìn đến dấu tích các lâu đài thủa xƣa đã từng là nơi thiết triều hoặc 

ban yến của vua Lê, chúa Trịnh. Con mắt thi sĩ cho bà thấy hồn thu thảo còn 

phảng phất trên các con đƣờng bỏ hoang, và ánh chiều xuống bóng dáng các 

lâu đài đã bị san bằng. Và bà tƣởng tƣợng rằng vài hòn đá vụn còn sót lại của 

lâu đài cũ đứng trơ gan cùng năm tháng, và mặt nƣớc Hổ Tây trên đó các chúa 

Trịnh thích du ngoạn vói cung tần mỹ nữ sở dĩ gợn sóng vì cau mặt với tang 

thƣơng. Và bài thơ kết thúc bằng một tiếng thở dài não nuột trong đó nội tâm 

của thi sĩ thông cảm với ngoại cảnh của thế sự. 

 

Chiều   hôm   nhớ   nhà 

 

Trời  chiều  bảng  lảng  bóng  hoàng  hôn 

Tiếng  ốc  xa  đƣa  lẫn  trống  đồn 

Gác  mái,  ngƣ  ông  về  viễn  phố 

Gõ  sừng,  mục  tử  lại  cô  thôn. 

Ngàn  mai  gió  cuốn  chim  bay  mỏi, 

Dặm  liễu  sƣơng  sa  khách  bƣớc  dồn, 

Kẻ  chốn  Chƣơng  Đài,  ngƣời  lữ  thứ 

Lấy  ai  mà  kể  nỗi  hàn  ôn?” 

 

Có lẽ bà huyện đã làm bài thơ này trong một chuyến chẩy kinh vì công vụ. 

Ta có thể nghi rằng bà đã bịa đặt ra những cái đã tả trong cảnh hoàng hôn : 
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tiếng ốc, trống  đồn, ngƣ ông, mục tử, chim bay, khách lữ thứ. Nhƣng cần gì, 

bà cần gì phải dùng con mắt thịt để phác họa những cái đó ? Bà đã thực sự 

trông thấy chúng bằng con mắt linh hồn, lòng nhớ nhà của bà đã có sẵn muôn 

vàn hình ảnh chỉ cần một xúc tiếp nhỏ, bất cứ cái nào, là khêu gợi ngay những 

hình ảnh ngƣ ông, mục tử, v . v . Nếu đi trên một con đƣờng náo nhiệt lúc ban 

trƣa, có lẽ sẽ gợi lên những hình ảnh khác : bữa tiệc trùng phùng với chồng 

con, khách khứa đầy nhà tới hỏi thăm về chuyến viễn du của bà, v . v . 

 

Đền  Trấn   Võ 

 

Êm  ái  chiều  xuân  tới  Trấn  đài, 

Lâng  lâng  chẳng  bợn  chút  trần  ai. 

Ba  hồi  chiêu  mộ,  chuông  gầm sóng, 

Một  vũng  tang  thuơng,  nƣớc  lộn  trời. 

Bể  ái  ngàn  trùng  khôn  tát  cạn, 

Nguồn  ân  tram  trƣợng  dễ  khơi  vơi. 

Nào  nào  cực  lạc  là  đâu  tá, 

Cực  lạc  là  đây,  chín  rõ  mƣời. 

 

Đền Trấn Võ là một ngôi đền lớn dựng cạnh Hồ Tây, trông thật uy nghi 

lẫm liệt. Đứng trƣớc cảnh tƣợng đó, thi sĩ cảm thấy tất cả những dục vọng, 

sƣớng khổ của ngƣời đời đều nhỏ nhen, không có nghĩa gì cả. Và hạnh phúc 

thật sự chỉ đến khi lòng „lâng lâng chẳng bợn chút trần ai „. 
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TỰ   ĐỨC 

 

Trị vì từ 1847 đến 1883. Đã nuốt tủi để quân Pháp lấy trọn vẹn lục tỉnh 

Nam kỳ và ngạo ngƣợc đánh phá Hanoi. Khi vua băng hà không con, triều 

đình rối loạn, mở màn cho tấn bi kịch nô-lệ-hóa Việt Nam trong 80 năm. Tội 

để mất nƣớc không thể quy vào một mình vua Tự Đức, nhƣng ông cũng có 

một phần lớn trách nhiệm. Ông thủ cựu quá đỗi, cố níu lấy nếp sống cũ trong 

khi súng Tây đang bắn phá, và đã vô tình tự họa khi thở dài chê các quan văn, 

võ bất lực : 

 

Võ  tƣớng  tiêu  sầu  duy  hữu  tửu 

Văn  thần  thoái  lỗ cánh vô  thi.  

 

Gạt ra bên ngoài vai trò chính trị của Tự Đức, ở đây chúng tôi chỉ muốn 

nhìn ông dƣới khía cạnh văn nhân. Và phải công nhận rằng ông quả thực là 

một văn tài, đã để lại nhiều bài thơ có giá trị trong : Ngự chế Việt sử tổng vịnh 

tập, và Tự Đức thánh chế thi văn. Dƣới đây chúng tôi xin trích lục hai bài thơ 

: 

 

Khóc  Bằng  phi 

 

Ớ  Thị  Bằng  ơi !  Đã  mất  rồi, 

Ớ  tình,  ớ  nghĩa,  ớ  duyên  ơi ! 

Mƣa  hè  nắng  chái  oanh  ăn  nói, 

Sớm  ngõ  trƣa  sân  liễu  đứng  ngồị 

Đập  cổ  kính  ra  tìm  lấy  bóng, 

Xếp  tàn  y  lại  để  dành  hơị 

Mối  tình  muốn  dứt  càng  them  bận, 

Mãi  mãi  theo  hoài  cứ  chẳng  thôi. 
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Trong bài thơ này, tuy hai câu 5 và 6 có vẻ gò bó, cốt đối chọi chiếc gƣơng 

và bộ áo là di vật của ngƣời yêu, nhƣng chúng tôi cũng nhận thấy toàn bài tỏa 

ra một niềm nhớ tiếc thắm thiết chân thành, hình ảnh ái phi đã ám ảnh thi sĩ 

luôn luôn, ngoại cảnh bất cứ là gì cũng gây đƣợc xúc cảm : cơn mƣa mùa hè, 

ánh nắng chiều hôm, ngõ sáng, sân trƣa, tiếng oanh líu lo, bóng liễu thƣớt tha. 

Phải là một ngƣời chí tình mới làm nổi bài thơ trữ tình này . 

 

Ngẫu   cảm 

 

Sự  đời  ngẫm  nghĩ,  nghĩ  mà  ghê, 

Sống  gửi,  rồi  ra  lại  thác  về. 

Khôn  dại  cùng  chung  ba  thƣớc  đất, 

Giầu  sang  chƣa  chín  một  nồi  kê. 

Tranh  giành  trƣớc  mắt  mây  tan  tác, 

Đày  đoạ  sau  thân  núi  nặng  nề. 

Muốn  đến  hỏi  tiên,  tiên  chẳng  bảo, 

Gƣợng  làm  chút  nữa  để  mà  nghe. 

 

Bài thơ này có lẽ đã sáng tác trong một lúc chán nản, sau khi nhận đƣợc tin 

bất lành từ biên giới gửi về. Nhà vua giầu sang tột bực, nhƣng hiểu rằng cái 

giầu sang đó sẽ chớp mắt qua đi. Và dù mình có tài cao bẩy bƣớc làm thơ, thì 

rút cục lại vẫn nằm trong ba thƣớc đất. Đó hiển nhiên là tâm trạng của một 

ông già đã trải qua vinh hoa phú quý cùng tột, rồi bây giờ nghĩ lại quãng 

đƣờng đời đã qua thì thấy nó chẳng đƣa đến đâu cả. Không những thế, ông già 

chán nản đó về quá khứ còn là một ngƣời sợ sệt khi nhìn về tƣơng lai mờ mịt, 

thấy trƣớc mắt thì mây tan tác (binh lực của triều đình), và sau lƣng thì núi 

nặng nề (áp lực của kẻ thù). 

 

Và hai câu kết cho ta biết rằng ông già khốn khổ đó đang bói tiên để hỏi 

thiên cơ, nhƣng tiên chẳng bảo, nên đành gƣợng sống để chờ cái gì sẽ đến. 
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Thật là ảo não ! Dù sao thì cái tâm trạng đó ở một vị thiên tử cũng còn cao 

thƣợng biết bao hơn cái tâm trạng ích kỷ của vua Louis XV : “Après moi le 

déluge !” 
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NGUYỄN   ĐÌNH   CHIỂU 

(1822-1888) 

 

Tác phẩm của tiên sinh gồm 2 loại, một thuộc về giai đoạn đất nƣớc còn 

hoàn toàn tự chủ, và một thuộc về giai đoạn kháng chiến chống ngoại xâm. 

Vậy đáng lẽ trong Chƣơng VI này chỉ nên ghi loại tác phẩm thứ nhất thôi, 

nhƣng làm nhƣ thế thì đến Chƣơng VII sẽ lại phải nói đến Nguyễn Đình 

Chiểu, có điều bất tiện. Vậy đặc cách chúng tôi xin nói về toàn bộ tác phẩm 

của tiên sinh, không phân biệt giai đoạn. 

 

Nguyên là con ngƣời vợ thứ ngƣời làng Tân Thới, tỉnh Gia Định, của ông 

Nguyễn Đình Huy gốc làng Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Năm 1843, Nguyễn 

đậu tú tài ở trƣờng thi Gia Định. Năm 1847 đi Huế du học, thì đến năm sau 

đƣợc tin mẹ chết ở Saigon, Nguyễn bèn không đợi kỳ thi sắp tới, tức tốc về 

chịu tang. Chẳng may vì quá thƣơng mẹ, khóc lóc suốt ngày, nên Nguyễn bị 

mù. Về tới nhà, có bài thơ sau đây : 

 

Xe  ngựa  lao  xao  giữa  cõi  trần, 

Biết  ai  thiên  tử, biết ai  thần ! 

Nhạc  thiều  tiếng dứt  khôn  trông  phụng, 

Sách  Lỗ  biên  rồi  khó  thấy  lân. 

Khóe  mắt  Hi  Di  trời  Ngũ  quý 

Mỏi  lòng  Gia  Cát  đất  tam  phân. 

Công  danh  chi  nữa !  ăn  rồi  ngủ, 

Mặc  lƣợng  cao  dầy  xử  với  dân. 

 

Câu hai của bài thơ này phải chăng ám chỉ việc Hồng Nhậm (sẽ là vua Tự 

Đức), chỉ là con thứ của vua Thiệu Trị, mà đƣợc tiếp ngôi tôn đáng lẽ phải rơi 

vào tay con trƣởng là Hồng Bảo ?  Dù sự cắt nghĩa đó đúng hay sai, thì trong 

bài này tác giả cũng đã lộ ý rằng thời loạn đã tới, và sự an ủi mình rằng mù 
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lòa càng khỏe, vì còn công danh gì để mong trong thời loạn ? Rồi Nguyễn học 

thuốc, thành tài, là lƣơng y cứu dân độ thế : 

 

Trời  đông  sùi  sụt  gió  mƣa  tây, 

Đau  ốm  lòng  dân  cậy  có  thầy. 

Phƣơng  cũ  vua  tôi  gìn  trƣớc  mặt, 

Mạng  nay  già  trẻ  gởi  trong  tay. 

Trận  đồ  tám  quẻ  còn  roi   dấu, 

Binh  pháp  năm  mùi  sẵn  cỏ  cây. 

Hỡi  bạn  y  lâm,  ai  muốn  hỏi, 

Đò  xƣa  bến  cũ,  có  ta  đây ! 

 

Bài thơ này tả cảnh làm thuốc : Câu thứ ba nói đến các vị thuốc theo ông y 

dƣợc đƣợc chia là vị quân và vị thần (vua, tôi), câu thứ 5 và thứ 6 nói đến tám 

quẻ và ngũ hành vì Dịch kinh đƣợc áp dụng cả trong y lý. Nhƣng một mặt 

khác bài thơ này cho biết tác giả đã trông thấy cảnh tao loạn, đã đau lòng vì 

thời thế nên sẵn lòng ra giúp nƣớc.  

 

Bƣớc đầu bằng cách dạy học (đƣợc gọi là Đồ Chiểu từ đó), rồi sáng tác 

truyện Lục Vân Tiên để răn đời. Vai chính trong truyện cũng mù lòa và chịu 

gian nan nhƣ tác giả, nhƣng sau nhờ phép tiên đƣợc sáng mắt trở lại, và đem 

vinh quang cho tổ quốc. 

 

Nói về cốt truyện, thì tác phẩm đó quá rắc rối, quá nhiều biến cố lạ lùng, 

thần bí, độc giả ngày nay không thể nào chấp nhận đƣợc. Thêm nữa, các nhân 

vật trong truyện đều có giọng nói không tự nhiên, y nhƣ những bù nhìn do tác 

giả dựt dây. Nhƣng nói về ý tứ đạo đức thì quả truyện Lục Vân Tiên có giá trị 

rất cao, khiến cho giới bình dân rất ƣa thích. Xin trích dẫn vài đoạn làm 

chứng. 
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Đây là ngƣ ông nói với Vân Tiên : 

 

Nƣớc  trong  rửa  ruột  sạch  trơn, 

Một  câu  danh  lợi  chi  sờn  lòng  đây. 

Rày  doi,  mai  vịnh  vui  vầy, 

Ngày  kia  hứng  gió,  đêm  nầy  chơi  trăng. 

Một  mình  thong  thả  làm  ăn, 

Khoẻ  quơ  chày  kéo,  mệt  quăng  câu  dầm. 

Nghêu  ngao  nay  chích  mai  đầm. 

Một  bầu  trời  đất  vui  thầm  ai  hay. 

Kinh  luân  đã  sẵn  trong  tay, 

Thung  dung  dƣới  thế  vui  say  trong  trời. 

Thuyền  nan  một  chiếc  ở  đời, 

Tắm  mƣa  trải  gió  trong  vời  Hàn  giang. 

 

Tiều phu không kém cao thƣợng : 

 

Tiều  rằng:  “Vốn  lão  tình  không, 

Một  mình  ngơ  ngẩn  non  tòng  hôm  mai. 

Tấm  lòng  chẳng  muốn  của  ai, 

Lánh  nơi  danh  lợi  chông  gai  cực  lòng. 

Kìa  non,  nọ  nƣớc  thong  dong, 

Trăng  thanh  gió  mát  bạn  cùng  hƣơu  nai. 

Công  hầu  phú  quý  mặc  ai, 

Lộc  rừng  gánh  vác  hai  vai  tháng  ngày. 

 

Đây là đoạn Nguyềt Nga tự vẫn, khiến cho ta nhớ lại đoạn Thúy Kiều trầm 

mình ở sông Tiền Đƣờng : 
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Đêm  nay  chẳng  biết  đêm  nào, 

Bóng  trăng  vặc  vặc,  bóng  sao  mờ  mờ. 

Trên  trời  lặng  lẽ  nhƣ  tờ, 

Nguyệt  Nga  nhớ  nỗi  tóc  tơ  chẳng  tròn. 

Than  rằng:  “Nọ  nƣớc  kìa  non, 

Cảnh  thời  thấy  đó,  ngƣời  còn  về  đâu?” 

Quân  hầu  đều  ngủ  đã  lâu, 

Lén  ra  mở  bức  rèm  châu  một  mình: 

“Vắng  ngƣời  có  bóng  trăng  thanh, 

“Trăm  năm  xin  gởi  chút  tình  lại  đây. 

“Vân  Tiên  anh  hỡi  có  hay, 

“Thiếp  nguyền  một  tấm  long  ngay  với  chàng.” 

Than  rồi  lấy  tƣợng  vai  mang, 

Nhắm  chừng  nƣớc  chảy  vội  vàng  nhảy  ngay. 

 

Và đây là đoạn Nguyệt Nga chạy trốn, tƣơng tự với đoạn Thúy Kiều chạy 

trốn Hoạn Thƣ : 

 

Hai  bên  bờ  bụi  rậm  rì, 

Đêm  khuya  vắng  vẻ  gặp  khi  trăng  lờ. 

Lạ  chừng  đƣờng  sá  bơ  vơ, 

Có  bầy  đom  đóm  sáng  nhờ  đi  theo. 

Qua  truông  rồi  lại  lên  đèo, 

Dế  kêu  giắng  giỏi,  sƣơng  gieo  lạnh  lùng. 

 

Bƣớc sang giai đoạn kháng chiến, tiên sinh phải chạy giặc từ Saigon về quê 

vợ ở Cần Giuộc, rồi về huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là bài thơ tả cảnh 

chạy giặc : 
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Tan  chợ  vừa  nghe  tiếng  súng  Tây 

Một  bàn  cờ  thế  phút  sa  tay. 

Bỏ  nhà  lũ  trẻ  lơ  xơ  chạy, 

Mất  ổ  bầy  chim  dáo  dác  bay. 

Bến  Nghé  của  tiền  tan  bọt  nƣớc, 

Ðồng  Nai  tranh  ngói  nhuộm  mầu  mây. 

Hỏi  trang  dẹp  loạn  này  đâu  vắng? 

Nỡ  để  dân  đen  mắc  nạn  này! 

 

Năm 1867, kinh lƣợc sứ Phan Thanh Giản thế cô phải tự vẫn để giữ toàn 

danh tiết. Triều đình không thấu nỗi lòng, bỏ hết chức tƣớc và sai đục bí tiến 

sĩ. Nguyễn bèn làm bài điếu sau đây để tỏ lòng ngƣỡng mộ bậc trung thần : 

 

Viếng  cụ  Phan  Thanh  Giản 

 

Non  nƣớc  tan  tành  hệ  bởi  đâu? 

Dàu  dàu  mây  bạc  cõi  Ngao  Châu. 

Ba  triều   công  cán  vài  hàng  sớ, 

Sáu  tỉnh  cƣơng  thƣờng  một  gánh  thâu. 

Ải  bắc  ngày  trông  tin  nhạn  vắng, 

Thành  nam  đêm  quạnh  tiếng  quyên  sầu. 

Minh  tinh  chin  chữ  long  son  tạc, 

Trời  đất  từ  đây  mặc  gió  thu. 

 

(Nguyên trƣớc khi từ trần, Phan dặn con viết trên tấm bài vị chín chữ sau 

đây , chứ không đƣợc ghi chức tƣớc quan hàm gì cả “ “Hải nha thƣ sinh Phan 

Lƣơng Khê chi cữu”). 

 

Năm 1869, ngƣời con Phan Thanh Giản khởi nghĩa ở Ba Tri, bị tửu trận, 

Nguyễn đến điếu 10 bài thơ, xin trích ra đây một bài : 
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Làm  ngƣời  trung  nghĩa  đáng  bia  son, 

Đứng  giữa  càn  khôn  tiếng  chảng  mòn. 

Cơm  áo  đền  bồi  ơn  đất  nƣớc, 

Râu  mày  giữ  vẹn  phận  tôi  con. 

Tinh  thần  hai  chữ  phai  sƣơng  tuyết, 

Khí  phách  nghìn  thu  rỡ  núi  non. 

Gẫm  truyện  ngựa  Hồ  chim  Việt  cũ, 

Lòng  đây  tƣởng  đến  mất  nhƣ  còn. 

 

Không những chỉ khóc chiến sĩ bằng văn thơ, chính Nguyễn cũng hăng hái 

tham gia cuộc khởi nghĩa năm 1861 của dân ba xứ Cần Giuộc, Tân An, Gò 

Công. Trong một trận đánh, Nguyễn may mắn đƣợc toàn thân, nhƣng một em 

ruột bị trử trận, Nguyễn bèn làm một bài văn tế khóc nghĩa quân. Ta không 

thể so sánh bài văn tế này với bài văn tế tƣớng sĩ  trận vong của Nguyễn Văn 

Thành, vì một đằng là chủ tƣớng tƣởng nhớ bộ hạ sau khi toàn thắng, còn một 

đằng là nghĩa quân khóc bạn đồng đội sau khi bị bại trận. Tình ý và mục đích 

của hai bài văn khác nhau, nên một bài thì phấn khởi hùng dũng, một bài thì 

thê thảm bi ai. Trải từ 1802 đến 1861, vận nƣớc quả đã thay đổi ! 

 

Văn  tế  nghĩa  quân 

 

Hỡi ơi! 

Súng giặc đất rền; 

Lòng dân trời tỏ. 

Mƣời năm công vỡ ruộng, chƣa ắt còn danh nổi nhƣ phao; 

Một trận nghĩa đánh Tây, thân tuy mất tiếng vang nhƣ mõ. 

Nhớ linh xƣa: 

Cui cút làm ăn; 

Riêng lo nghèo khó. 
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Chƣa quen cung ngựa, đâu tới trƣờng nhung; 

Chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ. 

Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; 

Tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chƣa từng ngó. 

. . .  

Khá thƣơng thay: 

Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo dòng ở lính diễn binh; 

Chẳng qua là dân ấp, dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ. 

Mƣời tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn; 

Chín chục trận binh thƣ, đâu chờ bày bố. 

Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi đeo bao tấu bầu ngòi; 

Trong tay cầm một ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu nón gõ. 

  .  .  .  . 

Chi nhọc quan quản gióng trống kỳ, trống giục, đạp rào lƣớt tới, coi 

giặc cũng nhƣ không; 

Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to, xô cửa xông vào, liều mình 

nhƣ chẳng có. 

Kẻ đâm ngang, ngƣời chém dọc, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; 

Bọn hè trƣớc, lũ ó sau, trối kệ tàu thiếc tàu đồng súng nổ. 

Những lăm lòng nghĩa lâu dùng; 

Đâu biết xác phàm vội bỏ. 

Một chắc sa trƣờng rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thây; 

Trăm năm âm phủ ấy chữ quy, nào đợi gƣơm hùm treo mộ. 

Đoái sông Cần Giuộc, cỏ cây mấy dặm sầu giăng; 

Nhìn chợ Trƣờng Bình, già trẻ hai hàng luỵ nhỏ. 

                               .   .   .   . 
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CHƢƠNG   VII 

 

VĂN   HỌC   TỪ  1862   ĐẾN   1913 

 

Từ 1862 đến 1913, nƣớc ta trải qua một thời kỳ đau khổ, đã mất chủ quyền 

và kẻ xâm lăng cũng chƣa đặt nổi một nền trật tự vững vàng. Thật vậy, cuộc 

đô hộ Pháp đã phải thực hiện bằng nhiều bƣớc khó nhọc : 

1862 : lấy ba tỉnh miền Đông Nam kỳ, 

1867 : lấy nốt ba tỉnh miền Tây, 

1875 : chiến tranh lan rộng tới Bắc kỳ. Thành Hanoi bị chiếm rồi trả lại cho 

triều đình Huế, 

1882 : chiếm Hanoi lần thứ hai, 

1883 : vua Tự Đức băng hà. Một tháng sau, hải quân Pháp chiếm cửa bể 

Thuận An và sắp tiến về kinh đô. Triều đình hoảng sợ, ký hàng ƣớc Harmand, 

nhận sự bảo hộ của Pháp. Trong khi đó thì triều đình rối loạn : Dục Đức nối 

ngôi Tự Đúc liền bị hạ bệ, thay thế bằng Hiệp Hòa; sau 4 tháng Hiệp Hòa lại 

bị đầu độc và thay thế bằng Kiến Phúc. Và ở các trấn ngoài chiến tranh vẫn 

tiếp diễn. Phần lớn các quan đều không thừa nhận sự bảo hộ, từ chức và rút lui 

về chiến khu chống Pháp. 

1884 : Kiến Phúc băng hà, đƣợc thay thế bằng Hàm Nghi. Hiệp ƣớc Hẩmnd 

đƣợc tu bổ và biến thành hiệp ƣớc Patenôtre. 

1885 : đêm 22 tháng 4 âm lịch, triều đình bất ngờ nã trọng pháo vào dinh 

khâm sứ Pháp ở Huế. Đến sáng, Pháp phản công, Hàm Nghi xuất bôn. Pháp 

bèn lập Đồng Khánh làm vua. 

1888 : Hàm Nghi bị bắt và đƣa đi đầy, nhƣng các đạo quân cần vƣơng vẫn 

tiếp tục chiến đấu, và lần lƣợt bị dẹp tan. Vị anh hùng chiến đấu dai dẳng nhất 

là Hoàng Hoa Thám, mãi đến năm 1913 mới bị giết, khiến cho cuộc đô hộ 

Pháp từ đó đƣợc tƣơng đối vững chắc. 
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Trong cái khoảng thời gian 1862-1913 nhiễu loạn đó, văn học Việt Nam đã 

diễn tiến nhƣ thế nào ? Một cách giản lƣợc, ta có thể phân biệt  2 loại : 

 

1/ Văn học chiến đấu gồm 4 tiêu mục : 

a- Hô hào chiến đấu của những chiến sĩ tích cực nhƣ Phan Thanh Giản, 

Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Hữu Huân  .  .  . 

b- Bút chiến giữa phe cộng tác với tân trào và phe chống đối, nhƣ Tôn Thọ 

Tƣờng, Phan Văn Trị, Huỳnh Mẫn Đạt  .  .  . 

c- Văn ký sự những biến cố lịch sử trọng đại : Nguyễn Văn Giai, Nguyễn 

Nhƣợc thị Bích  .  .  . 

d- Văn tuyên truyền cách mạng của khối Đông Kinh nghĩa thục, Phan Bội 

Châu, Phan Chu Trinh  .   .   . 

 

2/ Văn học không có tính cách chiến đấu trực tiếp, khuynh hƣớng về : 

a- Hoặc yếm thế hƣởng lạc trong sự tàn phá của nền nếp cũ, 

b- Hoặc châm biếm xã hội đồi bại. 

 

Lẽ cố nhiên sự xếp đặt trên đã giản-lƣợc-hóa những khuynh hƣớng văn học 

1862-1913, và một nhà văn đƣợc xếp trong khuynh hƣớng này đôi khi có 

khuynh hƣớng khác. Dù sao chúng tôi cũng thấy sự xếp loại đó dù không 

đúng hẳn cũng giúp chúng ta có một ý niệm tổng quát về văn học Việt Nam 

trong khoảng thời gian chuyển tiếp 1862-1913. 

 



246 

 

PHAN   THANH   GIẢN 

(1796-1867) 

 

Tổ tiên gốc Trung Hoa, lánh nạn Mãn Châu sang ta từ thế kỷ 17, trƣớc định 

cƣ ở Bình Định, sau lại lánh nạn Tây Sơn di cƣ tới làng Tân Thạnh, tỉnh Vĩnh 

Long. 

 

Đậu cử nhân năm 1926. Liền sau đó lấy vợ, nhƣng năm sau bà này tạ thế vì 

sản nạn. Đƣợc bổ tham hiệp Quảng Bình, và lấy vợ kế là Trần thị Hoạch 

ngƣời cùng tỉnh. Nhƣng vừa mới cƣới vợ xong, nghĩ thƣơng cha già hiu quạnh 

ở Nam, bèn nhờ vợ về quê phụng dƣỡng cha. Bài thơ tiễn đƣa vợ thật tình tứ 

và thống thiết  : 

 

Ký  nội  thị 

 

                                Từ  thuở  vƣơng  xe  mối  chỉ  hồng, 

Lòng  này  ghi  tạc  có  non  sông! 

Đƣờng  mây,  cƣời  tớ  ham  rong  ruổi, 

Trƣớng  liễu,  thƣơng  ai  chịu  lạnh  lùng. 

Ơn  nƣớc,  nợ  trai  đành  nỗi  hận, 

Cha  già,  nhà  khó  cậy  nhau  cùng. 

Mấy  lời  nhắn  nhủ  khi  lâm  biệt, 

Rằng  nhớ , rằng  quên,  lòng  hỡi  lòng? 

 

Trƣớc khi ra đi, Trần thị muốn cƣới cho Phan một ngƣời thiếp để hầu hạ ở 

chỗ làm quan, nhƣng Phan không ƣng, nói : 

-Tôi lo việc nƣớc còn chƣa xong, thời giờ đâu mà nghĩ chuyện hầu thiếp ! 

 

Thật là chí  tình, chí hiếu, và chí trung ! 
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Cuộc đời sĩ hoạn của Phan cũng ba chìm bẩy nổi không kém gì Nguyễn 

Công Trứ, nhƣng có điều khác là Nguyễn thƣờng bị bị giáng chức vì không 

chịu giữ gìn tiểu tiết, còn Phan thì thƣờng bị giáng chức vì binh lực của ta quá 

yếu, nên Phan không thể làm nổi nhiệm vụ mà vua đã giao phó cho. 

 

Hòa ƣớc 1862 nhƣờng ba tỉnh miền Đông cho Pháp ký rồi, Phan bị cách 

chức, rồi đến năm sau lại đƣợc cầm đầu sứ bộ đi Pháp để điều đình việc chuộc 

lại. Ngồi trên tầu, Phan cảm khái đọc : 

 

Nhƣ   Tây 

 

Chín  từng  lồng  lộng  giữa  trời  thinh, 

Phụng  chỉ  ra  đi  buổi  sứ  trình. 

Lo  nỗi  nƣớc  kia  còn  phiến  biến, 

Thƣơng  bề  dân  nọ  cuộc  giao  chinh. 

Nghìn  trùng  biển  cả  sang  Tây  địa 

Muôn  dặm  đƣờng  xa  thẳng  đế  kinh. 

Mây  nƣớc  sang  qua  cùng  Pháp  quốc, 

Rƣớc  đƣa  mừng  rỡ  cuộc  hoà  minh. 

 

Sứ bộ không thành công, nhƣng Phan cũng đã thấy rõ kỹ thuật ngƣời Tây 

và xin triều đình mau mau cải cách. Ngán nỗi cả triều đều nhƣ mù điếc, nên 

Phan phải than thở  : 

 

Tự   thán 

 

Từ  ngày  đi  sứ  tới  Tây  kinh, 

Thấy  việc  Âu  châu  phải  giật  mình. 

Kêu  gọi  đồng  bang  mau  kịp  bƣớc, 

Hết  lòng  năn  nỉ  chẳng  ai  tin… 
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Tình thế càng ngày càng gay go, triều đình lại cử Phan làm kinh lƣợc sứ ba 

tỉnh miền Tây, Phan cố từ nhƣng không đƣợc. Chỉ vài tháng sau, quân Pháp 

tiến đến Vĩnh Long, bắt phải nhƣờng nốt toàn xứ Nam kỳ. Trong khi còn đang 

điều đình, quân Pháp ào vào chiếm thành, và chỉ vài ngày sau chiếm nốt Châu 

Đốc và Hà Tiên. Phan viết sớ về triều, trong có câu : 

 

“Nam kỳ chẳng may gặp buổi khó khăn, hơi dữ dấy lên từ ngoài cõi đƣa 

vào, thế không ngăn đƣợc. Hạ thần tội đáng muôn thác, không dám cố sống 

để nhục đến vua cha, đến lúc thoi thóp, cứng miệng nghẹt hầu không biết tâu 

gì, chỉ còn rơi lụy trông về cửa khuyết, ƣớc mong bệ hạ lo trƣớc toan sau, cứu 

vãn thời thế  . . .” 

 

Rồi xếp đồ triều phục và sắc phong, cho ngƣời đem về kinh. Và tuyệt thực, 

làm bài thơ : 

 

Tuyệt   cốc 

 

Trời  thời,  đất  lợi,  lại  ngƣời  hoà, 

Há  dễ  ngồi  coi  phải  nói  ra. 

Lăm  trả  ơn  vua,  đền  nợ  nƣớc, 

Đành  cam  gánh  nặng,  ruổi  đƣờng  xa. 

Lên  ghềnh  xuống  thác,  thƣơng  con  trẻ, 

Vƣợt  biển  trèo  non,  cám  phận  già. 

Những  tƣởng  một  lời  an  bốn  cõi, 

Nào  hay  ba  tỉnh  lại  chầu  ba. 

 

Nhƣng tuyệt thực quá 17 ngày không chết, Phan bèn uống thuốc độc, sau 

khi dối dăng cho con không đƣợc ra làm việc với Pháp. Và ta đã biết rằng con 

Phan, noi gƣơng trung hiếu của bố, đã khởi nghĩa và tử trận. 
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Phan quả là tƣợng trƣng cho số sĩ phu bất hạnh sống trong thời triều 

Nguyễn đã suy vong, phải là vật hy sinh cho một triều đình ngu tối, bất lực, 

chỉ biết đổ lỗi cho trung thần trƣớc bạo lực của ngoại quốc. Sau đây, ta sẽ còn 

thấy triều đình kiêu ngạo đó cúi đầu vâng theo ngoại bang, trừng trị những tôi 

con còn trung thành với mình ! 
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PHẠM   VĂN   NGHỊ 

(1805-1890) 

 

Ngƣời làng Tam Đăng, tỉnh Nam Định. Đậu hoàng giáp năm 1838.  

 

Khi Pháp bắt đầu gây hấn ở Bắc kỳ, ông xin vua cho giữ chức doanh điền 

sứ để tiện việc mộ dân binh chống giặc. Đã giao chiến nhiều lần, nhƣng cuối 

cùng bị bại, bực mình nhẩy xƣớng sông tự tử, may đƣợc học trò cứu kịp. 

 

Biết là đại sự đã hỏng, ông bèn lui vè dạy học. Một điều kỳ lạ là ông có tới 

hai học trò đỗ tam nguyên, là Vị Xuyên Trần Bích San và Yên Đổ Nguyễn 

Khuyến. Hình nhƣ còn một học trò nữa quán Thanh Hóa cũng đỗ tam nguyên, 

nhƣng không rõ tính danh. Vị Xuyên và Yên Đổ đều đỗ thủ khoa một năm, 

một ở trƣờng Nam và một ở trƣờng Hanoi. Liền năm sau, Vị Xuyên đỗ đình 

nguyên, đến hai khoa sau Yên Đổ mới đỗ. 

 

Khi Yên Đổ đỗ đình nguyên, các học trò Tam Đăng mừng thầy câu đối sau 

: 

 

Tiến  sĩ  tổ,  hoàng  giáp  tôn,  minh  thế  văn  chƣơng  gia  tứ  dại. 

Vị  Xuyên  tiền,  Yên  Đổ  hậu,  xu  đình  thi  lễ  quốc  tam  nguyên. 

(Nguyên tổ phụ Tam Đăng đã đỗ tiến sĩ, đến Tam Đăng đỗ hoàng giáp, và 

con Tam Đăng là Phạm Đăng Phổ đỗ cử nhân, đúng là 4 đời văn chƣơng). 

 

Sở dĩ chƣng tôi nêu tên Tam Đăng, không phải vì ông là một danh sĩ, một 

phu tử có biệt tài giáo dục, mà vì ông tiêu biểu cho hạng sĩ phu khí khái không 

chịu khuất phục giặc, lại hiểu thời thế, không tiếp tục chiến đấu trong tuyệt 

vọng, mà dành tấm thân thừa đào tạo nhân tài cho thế hệ sau. Khi ông lui về 

Thạch Bàn, gần động Hoa Lƣ, ông có bài thơ tỏ tâm sự : 

 



251 

 

Ta  chẳng  hơn  ai,  chẳng  kém  ai, 

Ơn  vua  về  ở  động  Thiên  Thai. 

Thiên  thai  chỉ  có  non  cùng  nƣớc, 

Non  nƣớc  vui  chơi  gác  chuyện  ngoài   .  .  . 

 

Tay  vác  cần  câu  tới  Thạch  bàn, 

Cá  tuy  không  đƣợc  vẫn  ngồi  gan. 

Có  ai  xem  giỏ  cƣời  không  cá, 

Không  cá,  nhƣng  ta  đã  đƣợc  nhàn ! 

 

Vẫn ngồi câu, tuy không đƣợc cá (không thắng đƣợc giặc), nhƣng đƣợc 

nhàn (giữ lòng băng khiết trong khi thiên hạ đổ xô đi làm quan với giặc). Thái 

độ đó tỏ rằng ông có khuynh hƣớng về Lão giáo, sau còn đƣợc các học trò ông 

tiếp tục. 
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BÙI    HỮU   NGHĨA 

(1807-1872) 

 

Ngƣời làng Long Tuyền, tỉnh Cần Thơ. Đỗ giải nguyên năm 1835. Đƣợc 

bổ tri phủ Trà Vang, tỉnh Vĩnh Long, ông sai nọc ra đánh một tên vô lại là em 

vợ bố chánh Truyện. Vì thế tên này tìm cớ hãm hại Bùi, kết án tử hình. Nhƣng 

Bùi phu nhân lặn lội ra Huế, đến Tam pháp ty kích cổ đăng văn để thân oan 

cho chồng. Vua tha tội, và cứu chồng xong, bà liền về quê ở Biên Hòa, thọ 

bệnh mất. Nghe tin đó Bùi đƣơng làm việc ở Châu Đốc vội về nhƣng việc 

tống táng đã xong, đành sùi sụt đọc văn tế trong đó có câu : 

 

Nơi  kinh  khuyết  mấy  hồi  trống  dóng,  biện  bạch  này  oan  nọ  ức; 

đấng  hiền  lƣơng  mắt  thấy  thảy  đau lòng. 

Chốn  tỉnh  đƣờng  một  tiếng  hét  vang, hẳn  hòi  lẽ  chánh  lời  nghiêm,  

lũ  bằng  đảng  tai  nghe  đều  mất  vía. 

 

Và viết đôi liễn thờ vợ : 

 

Ngã  bần ,  khanh  năng  trợ;  ngã  oan  khanh  năng  minh;  triều  đã  

giai  xƣng  khanh  thị  phụ. 

Khanh  bệnh,  ngã  bất  dƣợc;  khanh  tử  ngã  bất  táng;  giang  sơn  

ƣng  tiễn  ngã  phi  phu. 

 

Ít lâu sau, chán nản việc đời, Bùi xin từ quan và về làng dạy học. Trong 

thời gian đó, ông có soạn tuồng Kim Thạch kỳ duyên, một tác phẩm đề cao 

đạo đức nhƣ truyện Lục Vân Tiên của Đồ Chiểu. 

 

Đánh bạn với Phan Văn Trị, thấy Phan họa thơ Tôn Thọ Tƣờng, Bùi cũng 

làm một bài nhƣ sau : 
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Anh  hùng  sáu  tỉnh  thiếu  chi  đây, 

Đâu  dễ  giang  san  đến  thế  này ? 

Ngọn  lửa  am  Tần  phừng  đất  cháy. 

Chòm  mây  ngũ  quý  lấp  trời  bay. 

Hùm  nƣơng non  rậm  toan  chờ  thủa, 

Cáo  loạn  vƣờn  hoang  thác  có  ngày. 

Một  góc  cám  thƣơng  dân  nƣớc  lửa, 

Đền  Nam  trụ  cả  dễ  lung  lay ! 

 

Nhƣng dù sao, Bùi chỉ là một nhà nho cƣơng trực, không phải là một chiến 

sĩ hăng máu. Năm 1868, ông có tham gia một cuộc chống đối chính quyền 

Pháp và bị bắt. Nhờ sự can thiệp của bạn cũ là Tôn Thọ tƣờng và Đỗ Hữu 

Phƣơng đã ra làm việc với Pháp, nên Bùi đƣợc thả ra ngay. Bùi không hoạt 

động trở lại nhƣ Nguyễn Hữu Huân, và không còn thấy lạc thú ở đời nữa. Ám 

ảnh tổ quốc bị đặt dƣới ách nô lệ của ngoại bang khiến ông chỉ muốn quên đời 

đi trong những tiêu khiêrn gió trăng vƣờn tƣợc, và chấp nhận sẽ đến một cấch 

điềm tĩnh : 

 

Ngàn  vàng  khôn đễ  sánh  mình  này, 

Sanh  có  ngày,  âu  thác  có  ngày. 

Non  nƣớc  hãy  còn  đang  bây  bả, 

Đất  trời  sao  nỡ  khiến  lay  vay. 

Kho  phong  nguyệt  vẫn  chan  chan  đó, 

Vƣờn  cúc  tòng  còn  thới thới  đay. 

Bịnh  cũ  vừa  an,  đành  lại  dậy, 

Mặc  dầu  ngâm  ngợi,  mặc  dầu  say ! 

 

Cái ám ảnh thê lƣơng đó còn đƣợc bộc lộ rõ ràng hơn trong bài thơ làm khi 

ông qua huyện Hà Âm, tỉnh Hà Tiên, thấy đống xƣơng tàn của bọn giặc Thổ 

đã bị giết ở đó : 
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                                      Hà  Âm  mộ  cảnh 

 

Mịt  mịt  mây  dăng  kéo  tối  rầm, 

Đau  lòng  thủa  nọ  cảnh  Hà  Âm. 

Đống  xƣơng  vô  định  sƣơng  phau  trắng, 

Vũng  máu  phi  thƣờng  cỏ  nhuộm  thâm. 

Gió  trốt  dật  dờ  nơi  chiến  lũy, 

Đèn  trời  leo  lét  dặm  u  lâm. 

Nôm  na  xin  mƣợn  vài  câu  điếu, 

Gắng  gỏi  đêm  trƣờng  tiếng  dế  ngâm. 
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NGUYỄN   THÔNG 

(1828-1894) 

 

Ngƣời làng Kỳ Sơn, tỉnh Gia Định. Đậu cử nhân năm 1850. Lúc đầu, bổ 

huấn đạo huyện Phong Phú, tỉnh An Giang, rồi về kinh thụ chức Hàn lâm tu 

soạn. 

 

Năm 1859, quân Pháp đánh Gia Định, ông đƣợc thống đốc Tôn Thất Hạp 

cho coi việc quân cơ. Trong thời gian này, ông có làm bài điếu Nguyễn Duy, 

cháu Nguyễn Tri Phƣơng, bị tử trận, xác bị bắn nát, sau chỉ nhờ có dấu áo mới 

nhận đƣợc ra : 

 

Tây  phong  phiên  đại  thụ 

Nhất  địch  ế  viên  môn 

Mãn  địa  mai  hùng  lƣợc 

Đồ  tích  không  y  táng 

Na  trì  hạo  khí  tồn 

Niên   niên  hƣ  trủng  thƣợng 

Di  lão  loại  phƣơng  tôn. 

 

Có ngƣời đã dịch : 

 

Gió  tây  thổi  một  đàn  lấp  ngõ, 

Trại  đóng  quân,  đại  thụ  đổ  rồi. 

Trí  mƣu  chật  đất  chôn  vùi, 

Ba  quân  sùi  sụt  khóc  ngƣời  cựu  ân. 

Nhận  dấu  áo  mà  chôn  tạm  thế 

Thịt  xƣơng  tan  chính  khí  còn đây. 

Năm  năm  bạn  cũ  nhớ  ngày, 

Thăm  mồ, rƣới  rƣợu, ngất  ngây  lòng  sầu. 
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Rồi quân ta thua, phải nhƣờng ba tỉnh miền Đông cho Pháp, Nguyễn đƣợc bổ làm đốc 

học ở Vĩnh Long. Ở chức vụ đó, ông cổ động các sĩ tử hăng hái chống giặc. Nhƣng 

rồi ba tỉnh miền Tây cũng mất nốt, ông cảm thán có bài thơ sau đây : 

 

登    永    隆    城    樓 

                            Đăng Vĩnh Long thành lâu 

 

雨 霽 汀 洲 集 晚 禽 

Vũ tễ đinh châu  tập  vãn  cầm 

一 聲 畫 角 半 樓 陰 

Nhất thanh hoạ  giốc bán  lâu âm. 

天 燒 城 郭 週 遭 在 

Thiên thiêu thành quách chu tao tại 

多 難 親 朋 契 闊 深 

Đa nạn thân bằng khế khoát thâm 

去 國 杜 陵 餘 別 淚 

Khứ quốc  Đỗ Lăng  dƣ biệt  lệ 

異 鄉 王 粲 負 歸 心 

Dị hƣơng  Vƣơng Xán  phụ quy tâm. 

昔 賢 可 是 俱 懷 土 

Tích hiền khả thị câu hoài thổ 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9C%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B4%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A7%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%87%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A4%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%95%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%84%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B2%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B3%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BF%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%9F
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蓬 鬢 西 風 幾 度 侵 

Bồng mấn  Tây phong  kỷ độ xâm. 

 

Bản dịch của Nhân Phủ Lê Thế Vinh : 

 

Chim  hôm  mƣa  ngớt  bến sông  về, 

Còi  rúc  lầu  Nam  bóng  xế  che. 

Thành  quách  thiêu  tàn  thêm  ngán  ngẩm 

Thân  bằng  lánh  nạn  luống  ê  chề. 

Đỗ  Lăng  nhớ  nƣớc  đôi  dòng  thảm, 

Vƣơng  Xán  xa  nhà  tấc  dạ  se ! 

Hoài  thổ  từ  xƣa  đều  thế  cả, 

Gió  Tây  bay  tóc  rối  lòng  quê ! 

 

Sau khi binh bại, Nguyễn dâng sớ về triều đề nghị vài cải cách để cứu vãn 

tình thế, nhƣng vua Tự Đức không nghe, cách chức ông. Ông quả là ngƣời có 

chí, có tài, nhƣng triều đình ngu tới, ông đành làm ngƣời vong quốc nhƣ Đỗ 

Lăng, Vƣơng Xán, tuyệt vọng khóc thƣơng cho tổ quốc. 

 

(Đỗ Lăng là tên hiệu của Tô Vũ đời nhà Hán, bị Hung Nô cầm tù mƣời mấy 

năm vì không chịu hàng. Còn Vƣơng Xán là một danh sĩ đời Tam quốc, theo 

Lƣu Biểu chiến giữ Kinh Châu, sau Kinh Châu mất về tay Tào Tháo). 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%93%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AC%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%B5
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NGUYỄN   XUÂN   ÔN 

(1830-1894) 

 

Ngƣời làng Văn Hiến, tỉnh Nghệ An. Đỗ tiến sĩ năm 1871, khi thế nƣớc đã 

đến hồi nguy ngập. Ông có dâng sớ điều trần vài việc cải cách, nhƣng cũng 

nhƣ nhiều vị hiền thần sáng suốt khác, ông bị cách chức. 

 

Tuy bị triều đình bạc đãi, ông vẫn không lấy thế làm hiềm, tự động mộ 

quân chống giặc. Năm 1883, vua Hàm Nghi xuất bônn, ông hăng hái theo việc 

cần vƣơng, thắng đƣợc vài trận rồi mới chịu rút lui trƣớc sức mạnh vũ bão của 

giặc. Và ông tự hào ngâm : 

 

Lạc  nhật  huy  qua  chí  khí  cao 

Tam  niên  bách  chiến  bất  tằng  lao 

Tự  tiểu  tài  sơ, chí  cánh  hào 

Cô quân  lãng  chiến  thụ  tiền  mao. 

nghĩa là : 

 

Vẫy  giáo  trời  chiều  chi  khí  cao, 

Ba  năm  trăm  trận  chửa  gian  lao. 

Cƣời  nỗi  tài  sơ  chí  lại  hào, 

Thế  cô  đánh  giặc  đứng  hàng  đầu. 

 

Đến năm 1888 ông bị bắt, đƣa xuống tầu biển để giam ở Huế. Trên tầu có 

lính Tây canh phòng, ông cảm khái ngâm : 

 

Ngôn  ngữ  thù  ly  phục  sắc  thù 

Na  kham  Hồ  Việt  cánh  đồng  chu 

Phong  đào  vạn  lý  ky  hoài  thảm 

Vân  nguyệt  tam  canh  lữ  mộng  sầu 
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Hàm  thạch  khởi  năng  điền  Bột  Hải 

Hoài  sa  đô tự  điểu Tƣơng lƣu 

Tế  xuyên  chu  tiếp  ƣng  hà  dụng 

Cao  lộ  tùy  nhân  ủy  khứ  lƣu. 

 

nghĩa là : 

 

Tiếng  nói  ly  lô  áo  lạ  màu, 

Ngán  thay  Hồ  Việt  lại  chung  tầu. 

Sóng  cuồn  muôn  dặm  lòng  quê  thảm, 

Trăng  gió  ba  canh  mộng  khách  sầu. 

Cát  đùn  luống  những  khóc  Tƣơng  lƣu. 

Qua  sông  thuyền lái  dùng  chi  nữa ! 

Đi,  đậu,  do  ngƣời,  mặc  đến  đâu  . . . 

 

(Câu thứ 5 dẫn điển tích con gái vua Viêm đế đi chơi bể bị chìm thuyền, nên 

biến thành chim Tinh Vệ ngậm đá lấp  bể. Còn câu thứ 6 dẫn tích hai bà vợ 

vua Thuấn khóc chồng ở sông Tƣơng). 

 

Ở trong ngục, trƣớc khi bị bệnh chết, ông còn thóa mạ bọn triều thần nay 

cam tâm thờ giặc bằng một bài thơ Nôm : 

 

Thế  cũng  cân  đai,  cũng  mũ  giầy, 

Thành  trì  phó  mặc  mấy  thằng  Tây. 

Những  phƣờng  trở  đậu  ngồi  trơ  mắt, 

Một  lũ  can  thành  đứng  chắp  tay ! 

(trở đậu là đồ dùng cho việc tế tự, trỏ quan văn, can thành là mộc đỡ giáo, trỏ 

quan võ). 

 

Thêm vào đó, một bài thơ chữ Hán : 
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Kịch  liên  kim  tử  hoàng  hoàng  giả 

Khƣớc  tự  huy  sang  kỹ  nhất  ban 

Nhung  xa  đáo  xứ  tu  già  tế 

Mạc  bả  hầu  quan  hƣớng  phụ  nhân. 

nghĩa là : 

 

Lòe  loẹt  vàng  son  thƣơng  lắm  kẻ, 

Khác  nào  con  đĩ  mắc  giang  mai ! 

Đi  đâu  xe  lính  nên  che  kín, 

Mũ  khỉ  đừng  lòe  với  phụ  nhân. 

 

Khí tiết lẫm liệt đó, có kém gì Trần Bình Trọng chửi giặc Nguyên ? Có 

khác chăng là vận nhà Trần đang lên nên Bảo Nghĩa vƣơng chửi giặc mà nung 

đƣợc chí khí của chiến sĩ ngƣời Nam, còn vận nhà Nguyễn đã tàn nên Văn 

Hiến tiên sinh chửi bọn chó dê liếm gót giặc mà bọn Hoàng Cao Khải, 

Nguyễn Thân vẫn huyênh hoang tự đắc ! 
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NGUYỄN   HỮU   HUÂN 

(1841-1875) 

 

Ngƣời làng Tịnh Hà, tỉnh định Tƣờng. Đỗ thủ khoa sơm, nhƣng buồn vì 

giặc Pháp đang xâm lăng, nên không ra làm quan. Năm 1861, tổ chức nghĩa 

quân ở vài tỉnh chung quanh, nhƣng bị bắt năm 1869, và bị đầy  di Côn Đảo, 

rồi đến đảo Réunion. 

 

Khi lên đƣờng phát phối, Nguyễn làm bài thơ cảm khái : 

 

Muôn  việc  cho  hay  số  bởi  trời, 

Chiếc  than  chìm  nổi  biết  bao  nơi. 

Mấy  hồi  tên  đạn  ra  tay  thử, 

Ngàn  dặm  non  sông  dạo  gót  chơi. 

Chén  rƣợu  Tân  Đình  chƣa  mãn  tiệc, 

Vần  thơ  cố  quốc  chẳng  ra  lời. 

Anh  hùng  chí  cả  nam  nhi  phận, 

Hễ  đứng  làm  trai  trả  nợ  đời. 

 

Năm 1874, Pháp tha Nguyễn về, nhƣng trao cho bạn cũ của ông là tổng đốc 

Đỗ Hữu Phƣơng quản thúc. Để mừng ông, Đỗ mở tiệc, có nhiều bạn cũ đã ra 

phò tân trào tới dự. Nguyễn dƣợc mời làm thơ, bèn ứng khẩu : 

 

Nghĩ  thẹn  râu  mày  với  nƣớc  non. 

Nhìn  nay  tùng  cúc,  bạn  xƣa  còn. 

Miếu  đƣờng  cách  trở  bề  tôi  chúa. 

Gia  thất  riêng  buồn  nỗi  vợ  con. 

Áo  Hán  nhiều  phen  thay  vẻ  lạ. 

Rƣợu  Hồ  một  mặt  đắm  mùi  ngon. 
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Giang  Đông  nổi  tiếng  nhiều  tay  giỏi. 

Cuốn  đất  nhiều  tay , dám  hỏi  đon! 

 

Thật là một gáo nƣớc lạnh tạt vào mặt tân khách và chủ nhân, đã tƣởng lấy 

giầu sang mua chuộc cố nhân, không ngờ cố nhân lại khinh bỉ áo Tây và rƣợu 

Hồ ! Trong hai câu cuối, Nguyễn còn dại miệng thốt ra hy vọng “quyên thổ 

trùng lai” của ngƣời lái đò khuyên Hạng Võ, sau khi binh bại tại Cai Hạ, trở 

về Giang Đông để tái lập sự nghiệp. Đỗ biết vậy, nhƣng không nói gì, và vài 

tháng sau thả cho Nguyễn đƣợc tự do. Âm mƣu thâm độc, vì Nguyễn vừa 

đƣợc tự do liền hoạt động khởi nghĩa. Bị bắt lại, và bị kết án xử tử, Nguyễn 

liền làm bài thơ tuyệt mạng sau đây : 

 

Hãn  mã  nan  kham  vị  quốc  cừu. 

Chỉ  nhân  binh  bại  trí  than  hƣu. 

Anh  hung  mạc  bả  doanh  thâu  luận. 

Vũ  trụ  trƣờng  khan  tiết  nghĩa  lƣu. 

Vô  bố  nghĩa  kinh  Hồ  lỗ  phách. 

Bất  hàng  cam  đoạn  Tƣớng   quân  đầu. 

Đƣơng  niên  Tho  Thủy  ba lƣu  huyết. 

Long  đảo  thu  phong  khởi  mộ  sầu. 

 

Bản dịch của Phan Bội Châu :  

 

Ruổi  dong  vó  ngựa  trả  thù  chung. 

Binh  bại  cho  nên  mạng  phải  cùng. 

Tiết  nghĩa  vẫn  lƣu  cùng  vũ  trụ. 

Hơn  thua  xá  kể  với  anh  hùng. 

Nổi  xung  mất  vía  quân  Hồ  lỗ. 

Quyết  thác  không  hàng,  rạng  núi  sông. 

Tho  Thủy  ngày  rày  pha  máu  đỏ. 

Đảo  rồng  hiu  hắt  ngọn  thu  phong. 
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Kèm với bài thơ tuyệt mạng trên, Nguyễn làm thêm câu đối : 

 

Hữu chí nan thân, không uổng bách niên chiêu vật nghị. 

Tuy công bất tựu, diệc tƣơng nhất tử báo quân ân. 

nghĩa là : 

 

 Có chí khôn bày, không uổng trăm năm lời nghị chúng. 

 Tuy công chƣa lập, cũng đành một thác báo ơn vua. 

 

Đến gần giờ hành hình, Nguyễn hƣớng về thiên hạ tới xem đông đảo 

để ngâm lên thật to bài thơ sau đây : 

 

Hai  bên  thiên  hạ  thấy  hay  không? 

Một  gánh  cƣơng  thƣờng,  há  phải  gông. 

Oằn  oại  hai  vai  quân  tử  trúc. 

Long  lay  một  cổ  trƣợng  phu  tòng. 

Sống  về  đất  Bắc  danh  còn  rạng. 

Thác  ở  thành  Nam  tiếng  bỏ  không. 

Thắng  bại,  doanh  thâu  trời  khiến  chịu. 

“ Phản  thần ”,  đ.  .m  đứa  cƣời  ông! 

 

Thật là oai hùng, và sảng khoái biết bao ! Bài thơ này, 60 năm sau, 

trƣớc khi lên đoạn đầu đài ở Yên Bái, đƣợc thấy tiếng vang trong câu hô 

“Việt Nam muôn năm” của 13 liệt sĩ Việt Nam quốc dân đảng. 
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PHAN   ĐÌNH    PHÙNG 

(1847-1895) 

 

Ngƣời làng Đông Thái, tỉnh Hà Tĩnh. Đậu cử nhân năm 1876 và đình 

nguyên 1877. Tính rất cƣơng trực, nên khi làm ngự sử, đàn hặc bất cứ ai 

có lỗi, dù là bậc quyền quý. Năm 1883, Tự Đức băng hà, đáng lẽ Dục 

Đức lên nối ngôi, nhƣng bị Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tƣờng hạ 

bệ. Cả triều sợ sệt im lặng, chỉ một mình Phan dám phản đối sự phế lập, 

bị cách chức. 

Năm 1885, kinh thành thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn. Tới Quảng 

Bình thì Phan ra nghinh giá, đƣợc vua trao cho trọng trách chiêu tập 

nghĩa binh chống giặc. Phan bèn lập căn cứ ở ngay tỉnh nhà là Hà Tĩnh, 

nhƣng địa bàn hoạt động lan tới Thanh, Nghệ và Quảng Bình. 

Tuy là nhà nho, nhƣng ông rất am hiểu chiến lƣợc, chiến thuật. Lập 

căn cứ nhƣng không cố thủ, nếu địch tấn công quá mạnh thì lại tản mát 

đi nơi khác. Và xuất kỳ bất ý công đồn giặc, phá những đƣờng giao 

thông của giặc. Ông lại có một tùy tƣớng có biệt tài về cơ khí là Cao 

Thắng, chỉ với dụng cụ thô sơ mà chế tạo đƣợc những khẩu súng tối tân, 

không kém súng giặc mấy. Khi Cao tử trận, Phan có hai câu đối khóc : 

                                

                               Hữu chí phất thành, anh hùng dĩ hĩ; 

                                     Vị tiệp tiên tử, thiên ý vị hà? 

Dịch : 

                            Có chí không thành, anh hùng đã khuất; 

                                 Chƣa thắng đã chết, ý trời ra sao? 

Và :                                                                

                       Công cầu tất thành, kích tiếp thệ ngôn thanh quốc tặc; 

                                Sự nan dự liệu, cứ yên kim dĩ thiểu tƣ nhân. 

Dịch : 

                       Công muốn lập nên, gõ mái nặng thề trừ giặc nƣớc; 

                     Việc khôn tính trƣớc, lên yên nay thấy vắng ngƣời này. 
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Nhờ tài dụng binh, Phan chống cự đƣợc lâu dài, Pháp hao tổn rất 

nhiều binh lực mà không dẹp đƣợc, phải dùng Hoàng Cao Khải viết thƣ 

chiêu hồi.  

Bản dịch của Chu Thiên : 

 

Kính gửi Đình nguyên tiến sĩ Phan huynh ông túc hạ 

Tôi với túc hạ xa cách nhau thấm thoát đã mƣời bảy năm rồi. 

Việc đời dâu bể phong trần kẻ Bắc ngƣời Nam, xu hƣớng dù có khác nhau, 

nhƣng hồn mộng vẫn quanh quẩn bên nhau. Hồi tƣởng khi ngày trƣớc ở làng 

xóm vui chơi, tình nghĩa đôi ta sao mà thắm thiết thế! 

Từ khi túc hạ gây việc đến nay, gan trung dạ nghĩa đã vang khắp đó đây, mọi 

ngƣời đều biết. Tôi thƣờng đƣợc nghe các quý quan nói chuyện với nhau, ai 

cũng khen ngợi và kính trọng túc hạ, đủ rõ cái quan niệm về nghĩa khí và tôn 

bậc thân, ngƣời nơi khác cũng đồng tình, chứ không phải chỉ là bọn thanh khí 

riêng mình với nhau mà thôi đâu. 

Nguyên khi kinh thành có việc, nhà vua dời đi, túc hạ đã hăng hái đứng ra 

ứng nghĩa, giữa lúc sự thể đến tay nhƣ thế, mà làm nhƣ thế, ai dám bảo là 

không đúng. 

Còn đến gần đây, sự thể nhƣ thế nào? Việc thiên hạ có thể làm đƣợc nữa hay 

không? Thì dù những kẻ thô thiển tầm thƣờng cũng còn biết đƣợc, nữa là túc 

hạ là hạng ngƣời tuấn kiệt, há không nghĩ đƣợc hay sao? 

Tôi trộm đoán cái chí của túc hạ cho rằng: “Ta cứ làm việc nghĩa của ta, hết 

sức hết tài của ta, còn nên hay không là do trời, ta chỉ biết dâng mình cho 

nƣớc đến chết thì thôi!” Cho nên đi luôn biền biệt mà không trở lại nữa, là vì 

không thể cƣớp đƣợc cái chí ấy. Nhƣng tôi thấy tình cảnh hiện nay của xóm 

làng thật là đau lòng, tôi thƣờng muốn đem ý kiến thô thiển của mình mạo 

muội bày tỏ lên bậc cao minh, nhƣng đã rải giấy mài mực, rồi lại gác bút lên 

mà than thở nhiều lần. Tại sao thế? Vì nghĩ rằng gan vàng dạ sắt ấy, không 

thể lấy lời nói câu văn mà chuyển động đƣợc. Phƣơng chi tình khác, cảnh 
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khác, mặt xa, lòng xa, lời nói của tôi chƣa chắc đã thấu đến sân túc hạ, mà dù 

có đến đƣợc sân túc hạ chăng nữa, vị tất đã lọt đƣợc vào tai của túc hạ, chỉ tổ 

cho cố nhân cƣời tôi là ngu mà thôi. 

Nay nhân quan toàn quyền cũ lại sang, trƣớc tiên đem công việc anh ta ra 

bàn, có khuyên tôi sai ngƣời tỏ ý với túc hạ, ngài lại gửi lời nhờ nói với túc hạ 

rằng: “Những ngƣời đạt nhân1 cố nhiên vốn không bo bo vì gia đình mình, 

nhƣng cũng phải nghĩ đến cứu nhân dân một phƣơng này chứ”. Câu ấy quan 

toàn quyền không nói với ai, mà lại nói với tôi, là vì cho là tôi với túc hạ có 

tình làng xóm, lẽ nào tôi lại im đi làm thinh mà không nói với túc hạ cho 

đành. 

Kìa nhƣ quan toàn quyền từ xa muôn dặm đến đây mà còn băn khoăn nghĩ 

đến dân ta nhƣ thế, phƣơng chi chúng ta sinh trƣởng ở xứ này, cha anh họ 

hàng ở cả đấy mà một sớm quên hết cả tình nghĩa, điềm nhiên nhƣ không, rồi 

trăm năm sau ngƣời ta sẽ bảo chúng ta ra sao? 

Nguyên con ngƣời ta trên là đức của vua, vì dƣới là vì dân; kẻ đã trung với 

vua thì phải có lòng thƣơng dân, chƣa có ngƣời nào không thƣơng đến dân 

của mình mà bảo là trung với vua đƣợc. Những công việc túc hạ đã làm bấy 

lâu nay, bảo là trung thì trung thật đấy. Nhƣng riêng nhân dân hạt ta thì 

phỏng có tội gì mà phải lâm vào cảnh lầm than ấy? Đấy là lỗi của ai? Nếu cứ 

theo cái đà này mà đi mãi, tôi sợ rằng cả cái vùng Hồng Lam này sẽ thành ao 

cá hết, chứ có phải riêng làng Đông Thái chúng ta phải lo thôi đâu! 

Cứ cho rằng: “Ngƣời làm việc thiên hạ thì không nhìn đến nhà”. Nhƣng chỉ 

nhà của một ngƣời thì đƣợc, còn nhƣ nhà của cả một tỉnh thì sao? Thiết tƣởng 

không phải điều mà nhân dân quân tử thích làm. Tôi lui vào mà nghĩ, lại bất 

giác vùng dậy vui vẻ nói rằng: “Câu này có thể đem ra mà thỉnh giáo với bề 

trên đƣợc đấy!” 

Tuy nhiên, sự thế của túc hạ hiện nay nhƣ cƣỡi cọp muốn xuống, nguy hiểm 

biết là nhƣờng nào? Nếu tôi không có gì tự tin thì quyết không dám khinh suất 

dựng nên lời nói để làm hại cố nhân. May có quan toàn quyền đại thần quen 

biết với tôi từ lâu, lại quan khâm sứ ở kinh và quan công sứ Nghệ An, Hà 
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Tĩnh, đều tin cậy ý kiến tôi cả. Tức nhƣ trƣớc đây, quan Bố trần, quan Thị 

Phan2 ngƣời thì bị án mạng, ngƣời thì bị an trí, tôi đều vì tình trong làng 

trong tỉnh, bảo toàn cho cả, may đều đƣợc yên ổn. Lại nhƣ mới đây, Phan 

huynh3 ông ra thú, tôi đƣa đi yết kiên các quý quan, đều đƣợc đối đãi nhƣ 

khách. Lại sai đánh điện bảo trả ngay mồ mả tiền nhân, thả anh em thân 

thuộc ra. Khoan hồng biết là nhƣờng nào? Xem đấy, dù biết lẽ ân lòng ấy, tuy 

xa nghìn dặm, vẫn có chỗ giống nhau vậy. 

Nếu túc hạ không cho lời tôi nói là viển vông quá, xin hoàn toàn đừng lo ngại 

sự gì. Quyết không để cho cố nhân mang tiếng là bất tài đâu. 

Nay tôi đã thƣơng thuyết với các quý quan: trƣớc hãy tha bà chị nhà đƣợc đến 

báo tin với túc hạ, và kèm cả bức thƣ này đƣờng độ gửi đến túc hạ. Kính xin 

bậc cao minh xét cho. 

Đầu non mai báo tin xuân, mong đợi có thƣ trả lời. 

 

Cũng có thể Hoàng Cao Khải đã thành thực dụ hàng, không phải vì 

lòng tốt mà vì ham lập công với Pháp. Ta hãy xem Phan trả lời ra sao : 

 

          Hoàng quý đài các hạ, 

 

Gần đây, tôi vì việc quân, ở mãi trong trốn rừng rú, lại thêm lúc này tiết 

trời mùa đông, khí hậu rét quá, nông nỗi thật buồn tênh. Chợt có ngƣời báo 

có thƣ của cố nhân gửi đến. Nghe tin ấy, không ngờ bao nhiêu buồn rầu lạnh 

lẽo, tan đi hết cả. Tiếp thƣ liền mở ra đọc. Trong thƣ, cố nhân chỉ bảo cho 

điều họa phúc, bày tỏ hết chỗ lợi hại, đủ biết tấm lòng của cố nhân, chẳng 

những muốn mƣu sự an toàn cho tôi thôi, chính là muốn mƣu sự yên ổn cho 

toàn hạt ta nữa. Những lời nói gan ruột của cố nhân, tôi đã hiểu hết, cách 

nhau muôn dặm tuy xa, nhƣng chẳng khác gì chúng ta đƣợc ngồi cùng nhà 

nói chuyện với nhau vậy. 

Song le, tâm sự và cảnh ngộ của tôi có nhiều chỗ muôn vàn khó nói hết 

sức. Xem sự thể thiên hạ nhƣ thế kia, mà tài lực tôi nhƣ thế này, y nhƣ lời cổ 
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nhân đã nói: thân con bọ ngựa là bao mà dám giơ tay lên muốn cản trở cỗ xe 

thì cản sao nổi; việc tôi làm ngày nay sánh lại còn quá hơn nữa, chẳng phải 

nhƣ chuyện con bọ ngựa đƣa tay ra cản xe mà thôi. 

Nhƣng tôi ngẫm nghĩ lại, nƣớc mình ngàn năm nay, đất nƣớc chẳng rộng, 

quân lính không mạnh, tiền của chẳng giàu, cái chỗ dựa để dựng nƣớc, là nhờ 

có cái gốc vua tôi, cha con theo năm đạo thƣờng mà thôi. Xƣa kia nhà Hán, 

nhà Đƣờng, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, bao nhiêu phen lăm le muốn 

chiếm lấy đất ta làm quận huyện của họ mà rút cục vẫn chiếm không đƣợc. 

Ôi! Họ đối với nƣớc ta, bờ cõi liền nhau, sức mạnh hơn ta vạn bội, thế mà 

trƣớc sau họ không thể ỷ mạnh mà nuốt trôi nƣớc ta đƣợc, nào có vì lẽ gì khác 

đâu, chẳng qua non sông nƣớc Nam tự trời định phận riêng rõ ràng rồi, và 

cái ơn giáo hoá của thi thƣ vốn là chỗ dựa cho mình đấy. Đến nay ngƣời Tây 

với mình, cách xa nhau không biết là mấy muôn dặm, họ vƣợt bể lại đây, đi 

tới đâu nhƣ là gió lƣớt tới đó, đến nỗi nhà vua phải chạy, cả nƣớc lao xao, 

bỗng chốc non sông nƣớc mình biến thành bờ cõi ngƣời ta, thế là trọn cả 

nƣớc nhà, dân nhà cũng bị đắm chìm hết thảy, có phải là riêng một châu nào 

hay một nhà ai phải chịu cảnh lầm than mà thôi đâu. 

Năm Ất Dậu, xa giá thiên tử ngự đến Sơn phòng Hà Tĩnh; giữa lúc đó tôi 

đang còn tang mẹ, chỉ biết đóng cửa chịu tang cho trọn đạo, trong lòng há 

dám mơ tƣởng đến sự gì khác đâu. Song vì mình là con nhà thế thần, cho nên 

đôi ba lần đức Hoàng thƣợng xuống chiếu vời ra, không lẽ nào có thể từ chối, 

thành ra tôi phải bất đắc dĩ đứng ra vâng chiếu. Gần đây, Hoàng thƣợng lại 

đoái tƣởng lựa chọn tôi mà giao phó cho việc lớn, uỷ thác cho quyền to; ấy 

mang ơn vua uỷ thác nhƣ thế đó, nếu cố nhân đặt mình vào trong cảnh nhƣ 

tôi, liệu chừng cố nhân có đành chối từ trốn tránh đi đƣợc hay không? 

Từ lúc tôi khởi nghĩa đến nay, đã trải mƣời năm trời, những ngƣời đem 

thân theo việc nghĩa, hoặc đã bị trách phạt, hoặc đã bị chém giết, vậy mà lòng 

ngƣời trƣớc sau chẳng hề lấy thế làm chán nản ngã lòng bao giờ; trái lại, họ 

vẫn bỏ của bỏ sức ra giúp đỡ tôi, mà số ngƣời mạnh bạo ra theo tôi lại càng 

ngày càng nhiều thêm mãi. Nào có phải ngƣời ta lấy điều tai vạ hiểm nguy 
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làm sự sung sƣớng thèm thuồng mà bỏ nhà dấn thân ra theo tôi nhƣ vậy đâu. 

Chỉ vì họ tin cậy lòng tôi, lƣợng xét chí tôi, cho nên hâm mộ vậy đó thôi. Nay 

lòng ngƣời nhƣ thế đó, nếu nhƣ cố nhân đặt mình vào cảnh của tôi liệu chừng 

cố nhân có nỡ lòng nào bỏ mà đi cho đành hay không? 

Chỉ vì nhân tâm đối với tôi nhƣ thế, cho nên cảnh nhà tôi đến nỗi hƣơng 

khói vắng tanh, bà con xiêu giạt, tôi cũng chẳng dám đoái hoài. Nghĩ xem, kẻ 

thân với mình mà mình còn không đoái hoài, huống chi là kẻ sơ; ngƣời gần 

với mình mà mình còn không bao bọc nổi, huống chi ngƣời xa. Vả chăng hạt 

ta đến nỗi điêu đứng lầm than quá không phải riêng vì tai hoạ binh đao làm 

nên nông nỗi thế đâu. Phải biết quân Pháp đi tới, có lũ tiểu nhân mình hùa 

theo bầy kế lập công, những ngƣời không có tội gì, chúng cũng buộc cho có 

tội, rồi thì bữa nay trách thế nọ, ngày mai phạt thế kia, phàm có cách gì đục 

khoét đƣợc của cải của dân, chúng nó cũng dùng hết không từ. Bởi thế mà 

thói hƣ mối tệ tuôn ra cả trăm cả ngàn, quân Pháp làm sao biết thấu? Nhƣ thế 

mà bảo làng xóm không phải tan lìa trôi giạt đi thì có thể đƣợc ƣ? 

Cố nhân với tôi đều là ngƣời sinh tại châu Hoan, mà cố nhân ở cách xa ngoài 

muôn ngàn dặm, còn có lòng đoái tƣởng quê hƣơng thay, huống chi là tôi đây 

đã từng lấy thân chịu đựng và lấy mắt trông thấy thì sao? Khốn nỗi cảnh ngộ 

bó buộc, vả lại sức mình chẳng làm đƣợc theo lòng mình muốn thành ra phải 

đành, chứ không biết làm sao cho đƣợc. Cố nhân đã biết đoái hoài thƣơng xót 

dân này, thì cố nhân nên lấy tâm sự tôi và cảnh ngộ tôi, thử đặt mình vào mà 

suy nghĩ xem, tự nhiên thấy rõ ràng, chứ cần gì đến tôi phải nói dông dài 

nhiều nữa. 

Tiết đẹp nhất dƣơng, bình yên xa chúc. 

 

             Phan Đình Phùng kính đáp. 

 

Bức thƣ Phan trả lời từng điểm lý luận của Hoàng : 

 

1- Ông cám ơn tình cố nhân của Hoàng. 
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2- Ông tin tƣởng công cuộc kháng chiến của ông không hẳn vô ích nhƣ 

Hoàng tƣởng. Từ nghìn năm, Việt Nam đã trải qua nhiều cơn thử thách 

ghê gớm của Trung Hoa, nhƣng đều thắng đƣợc nhờ lòng ái quốc của 

nhân dân. 

3- Những nỗi lầm than của dân chúng không phải chỉ do chiến tranh gây 

ra, mà do hành động tàn bạo của những kẻ hợp tác với Pháp (Hoàng 

chính là tội khôi trong bọn này!) 

4- Phan từ chóio, bảo Hoàng thử đặt vào cảnh ngộ mình thì có thể làm 

khác đƣợc không ? 

 

Đúng là phản ứng lễ độ của một nhà nho. Có ngƣời có thể trách Phan đã 

quá lễ độ đối với một tên Việt gian. Nhƣng nghĩ nhƣ thế là không hiểu rõ tâm 

lý của nhà nho thủa xƣa, dù khinh bỉ đối phƣơng cũng không bao giờ dùng lời 

lẽ tục tĩu mà chỉ dùng nụ cƣời. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy lời lẽ của 

Phan hình nhƣ phản ảnh tâm lý kẻ chiến bại, đành hy sinh trong một cuộc 

chiến tuyệt vọng, tuy có nói cứng rằng trƣớc đây nƣớc ta đã thắng nhiều cuộc 

thử thách nhƣ thế, nhƣng chính Phan cũng tự hiểu rằng bây giờ đánh nhau với 

Tây bằng súng đạn khác xa thủa xƣa đánh nhau với Tầu bằng giáo mác. Bởi 

vậy giọng văn của Phan không thể che lấp đƣợc nỗi buồn u ám, khác xa với 

tiếng cƣời ngạo nghễ của Nguyễn Trãi khi trao đổi văn thƣ với bọn tƣớng nhà 

Minh. 

 

Sau khi kế hoạch chiêu hồi của Hoàng Cao Khải thất bại, Pháp cho một tên 

Việt gian khác là Nguyễn Thân đƣợc truy lùng Phan bằng bất cứ giá nào. Lúc 

đó Phan đã bị đau bệnh lỵ, nên tạ thế vào ngày 13/11/1895. Trƣớc khi lìa đời, 

Phan có để lại bài thơ nhƣ sau :  

 

LÂM  CHUNG  THỜI  TÁC 

 

Nhung  trƣờng  phụng  mệnh  thập  canh  đông,  
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Vũ  lƣợc  y  nhiên  vị  tấu  công. 

Cùng  hộ  ngao  thiên  nan  trạch  nhạn, 

Phỉ  đồ  biến  địa  thƣợng  đồn  phong. 

Cửu  trùng  xa  giá  quan  sơn  ngoại, 

Tứ  hải  nhân  dân  thủy  hoả  trung. 

Trách  vọng  dũ  long  ƣu  dũ  trọng, 

Tƣớng  môn  thâm  tự  quý  anh  hùng. 

 

Bản dịch của Trần Huy Liệu : 

 

Nhung  trƣờng  vâng  mệnh  đã  mƣời  đông, 

Vũ  lƣợc  còn  chƣa  lập  đƣợc  công. 

Dân  đói  kêu  trời  xao  xác  nhạn, 

Quân  gian  chật  đất  rộn  rang  ong. 

Chín  lần  xa  giá  non  song  cách, 

Bốn  bể  nhân  dân  nƣớc  lửa  nồng. 

Trách  nhiệm  càng  cao,  càng  nặng  gánh,  

Tƣớng  môn  riêng  thẹn  mặt  anh  hùng. 

 

Ta có thể so sánh bài này với bài Thuật hoài của Đặng Dung, cả hai đều tả 

nỗi lòng của bậc trung thần không đủ sức khuông phò xã tắc. Nhƣng trong khi 

Đặng còn giữ ý chí quật cƣờng „mài gƣơm dƣới bóng trăng‟, thì Phan đã nản 

chí, tự thẹn không làm nổi sứ mệnh. Một cảnh ngộ, nhƣng hai tâm sự khác 

nhau, tỏ rõ sĩ phu thời Hậu Trần còn tự hào với sứ mệnh lãnh tụ của giai cấp  

mình, còn giới sĩ phu đời Nguyễn mạt đã cảm thấy cái sứ mệnh đó sắp tuột 

khỏi tay mình để rơi vào một giai cấp khác. 
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CUỘC  BÖT  CHIẾN   GIỮA  HAI  PHE 

CỘNG  TÁC VÀ  BẤT  CỘNG  TÁC 

 

Họ là ba bạn học cũ hoặc đồng liêu cũ : Huỳnh Mẫn Đạt, Phan Văn Trị và 

Tôn Thọ Tƣờng. Trƣớc hết xin nói qua về thân thế họ : 

 

Huỳnh Mẫn Đạt (1807-1883) quán làng Tân Hội, tỉnh Gia Định. Đỗ cử 

nhân năm 1831, và làm quan tới chức tuần vũ Hà Tiên. Khi lục tỉnh Nam kỳ 

bị nhƣờng cho Pháp, ông liền từ quan và về ẩn ở nhà quê. Làm nhƣ vậy, 

Huỳnh có mặc cảm tội lỗi trốn nhiệm vụ tử chiến để đền nợ nƣớc, và đã diễn 

tả tâm sự đó trong hai bài thơ sau đây. Trong bài thứ nhất, ông tự ví mình nhƣ 

một kỹ nữ quy y, bỏ đời phồn hoa để tìm an ủi dƣới Phật đài : 

 

Kỹ  nữ  quy  y 

 

Lầu  xanh  thánh  thót  tiếng  chuông  truyền, 

Tỉnh  giấc  Cao  Đƣờng  lúc  ngửa  nghiêng. 

Mƣợn  chiếc  thuyền  tình  qua  biển  ái, 

Đƣa  con  sóng  sắc  tới  rừng  thiền. 

Trông  gƣơng  trí  tuệ  đau  lòng  tục, 

Lần  chuỗi  bồ  đề  kết  trái  duyên. 

Mát  mẻ  cửa  không  trăng  gió  sẵn, 

Dầu  chƣa  nên  Phật cũng  nên  tiên ! 

 

Bài thứ hai vịnh Chiêu Quân, một mỹ nhân đời Hán phải đi cống Hồ để an 

xã tắc. Trong bài này, Huỳnh thổ lộ ý hận bọn vua quan bất tài phải hy sinh 

Chiêu Quân (dân chúng Nam kỳ) để làm vừa lòng giặc Hồ (Pháp) 

 

                                   Chiêu   Quân 
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Tráo  chác  khôn  lƣờng  mũi  bút gian, 

Trăm  năm  khuấy  rối  phận  hồng  nhan, 

Chín  trùng  ứa  lụy  rung  đôi  mắt, 

Ngàn  dặm  ôm  tỳ  tím  lá  gan. 

Cột  giả  thành  che  bờ  cõi  vẩn, 

Lụy  làm  mƣa  rƣới  lửa  binh  tàn. 

Ngƣời  trên  nhà  Hán  đi  đâu  lẩn ? 

Xui  trận  ôn  nhu  tới  dẹp  loàn. 

 

Phan Văn Trị (1830-1910) ngƣời làng Hạnt Thông, tỉnh Gia Định. Đỗ cử 

nhân năm 1849, nhƣng tính khí ngang tàng, không chịu ra làm quan, chỉ ở nhà 

dạy học và làm thuốc. Năm 1862, Pháp chiếm Gia Định, ông bèn tránh loạn 

về Vĩnh Long, và kết giao với Nguyễn Đjfnh Chiểu và Huỳnh Mẫn Đạt. Đén 

năm 1867, Pháp chiếm nốt toàn bộ Lục tỉnh, Phan đau đớn về sự bất lực của 

quan quân, tỏ lộ trong hai bài thơ sau đây : 

 

Vĩnh  Long   thất  thủ 

 

Tò  te  kèn  thổi  tiếng  năm  ba, 

Nghe  lọt  vào  tai,  dạ  xót  xa. 

Uốn  khúc  sông  Rồng  mù  mịt  khói, 

Vắng  hoe  thành  Phụng  ủ  sầu  hoa. 

Tan  nhà  cám  nỗi  câu  ly  hận, 

Cắt  đất  thƣơng  thay  cuộc  giảng  hoà. 

Gió  bụi  đòi  cơn  xiêu  ngã  cỏ, 

Ngậm  cƣời  hết  nói  nỗi  quan  ta. 

 

Thơ Cảm hoài sau đây gồm có 4 bài bát cú. Bài thứ nhất tỏ lòng phẫn uất 

đối với bọn quan quân hèn yếu vội bỏ chạy. Bài thứ hai than cho phận mình 

không làm gì đƣợc trƣớc quốc nạn. Bài thứ ba kêu gọi đồng bào khắp Bắc, 
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Nam phải bền chí hơn nữa. Và bài cuối khẳng định lòng tin bất diệt về sự 

phục hƣng  tất nhiên sẽ phải đến khi khí vận thay đổi. 

 

Cảm   hoài 

 

Cõi  Nam  chung  hƣởng  cuộc  thăng  bình, 

Trời  đất  gây  nên  cuộc  chiến  tranh, 

Xe  ngựa  rộn  ràng,  xe  ngựa  khách, 

Nƣớc  non  vun  quén,  nƣớc  non  mình. 

Những  trang  dụng  thế  đành  ngơ  mặt, 

Mấy  gã  trung  quân  nỡ  phụ  tình! 

Bao  thuở  đem  về  cơ  nhất  thống? 

Ngàn  thu  bia  tạc  đứng  trung  trinh. 

 

Phong  trần  lắm  lúc  luống  sầu  riêng, 

Biết  mƣợn  tay  ai  gỡ  mối  phiền. 

Áo  mũ  ba  đời  ơn  rất  trọng, 

Can  qua  một  cuộc  nghĩa  chƣa  tuyền. 

Trớ  trêu,  con  tạo  long  đa  xảo, 

Tráo  trở,  anh  hung  buổi  thiếu  niên ! 

Phấp  phới  bụi  hồng  đà  trải  dấu, 

Tâm  tình  chiều  uốn  thú  hàn  huyên. 

 

Tay  nâng,  há  dám  một  mình  đây? 

Kẻ  Bắc  ngƣời  Nam  bấn  dạ  nầy. 

Thế  sự  lăng  xăng  cờ  túng  nƣớc, 

Nhân  tình  tráo  chác  gió  rung  cây. 

Giao  hoà,  bởi  sợ  mƣu  mô  cạn, 
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Cắt  đất,  vì  kiêng  trí  lực  dày. 

Ƣớm  hỏi  những  ai  trên  đất  Việt, 

Tấm  lòng  thiết  thạch  há  nhƣ  vầy? 

 

Tài  năng  chi  đó  khéo  trêu  ngƣơi, 

Cái  phận  nam  nhi  luống  nực  cƣời. 

Ngƣợc  đậu  xuôi  đi  hiềm  thế  nƣớc, 

Sâu  dầm  cạn  vén  thuận  tình  đời. 

Quan  san  dặm  thẳng  đƣờng  liền  bƣớc, 

Tùng  cúc  vƣờn  xƣa  cảnh  nhớ  ngƣời… 

Tạo  hoá  một  bầu  xoay  khí  vận, 

Đông  qua  xuân  lại trở  màu  tƣơi. 

 

Tôn Thọ Tƣờng (1825-1876) cũng ngƣời tỉnh Gia Định, con quan tuần vũ 

Thuận Khánh. Tuổi nhỏ tài cao, lập ra Bạch Mai thi xã ở Chợ Lớn. Nhƣng thi 

không đỗ, bèn xin lấy chân ấm sinh bổ dụng làm quan, triều đình không cho. 

Bực mình, Tôn quay về phía ngƣời Pháp lúc ấy vừa chiếm xong ba tỉnh miền 

Đông. Đƣợc bổ tri phủ Tân Bình, rồi đƣợc Soái phủ cử đi theo sứ bộ Phan 

Thanh Giản sang Pháp. Dần dần thăng tới chức đốc phủ sứ. 

 

Tôn theo Pháp nhƣng không chịu nhận là Việt gian. Trái lại, Tôn tự cho 

mình là thức thời vụ, ra làm việc với Pháp không phải để phản quốc, mà chỉ 

để giảm bớt một phần nào những nỗi thống khổ của dân chúng. Tôn không 

bao giờ nhờ Pháp trừng trị những ngƣời khinh bỉ Tôn. Hơn nữa, Tôn còn giúp 

cho Bùi Hữu Nghĩa đƣợc sớm trả tự do. 

 

Chúng ta là hàng hậu sinh, không dám phê phán thái độ của Tôn là phải 

hay trái. Nhƣng ngƣời đồng thời với Tôn thì chửi Tôn mất mặt (bằng văn thơ), 

và Tôn chịu đựng tất cả, vẫn ung dung giữ lập trƣờng của mình . Xin kể dƣới 
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đây 2 phe của cuộc văn chiến đó, một với Huỳnh Mẫn Đạt và một với Phan 

Văn Trị. 

 

1/ Huỳnh Mẫn Đạt đã từ quan, lui về Cần Thơ. Một hôm lên Saigon chơi 

trong công viên trƣớc tòa thị chính. Bỗng trông thấy Tôn ngồi xe tới, Huỳnh 

bèn lẩn tránh sau một cái cây. Nhƣng Tôn cũng đã trông thấy Huỳnh, vội vã 

xuống xe lại chào hỏi. Để đỡ sƣợng sùng trong cuộc hội ngộ bất đắc dĩ đó, 

Huỳnh ứng khẩu đọc : 

 

Cừu  mã  năm  ba  bạn  cặp  kè, 

Duyên  đâu  giải  cấu  khéo  đè  ne. 

Đã  cam  bít  mặt  cùng  trời  đất, 

Đâu  dám  nghiêng  mình  với  ngựa  xe ! 

Hớn  hở,  trẻ  dong  đƣờng  dặm  liễu, 

Thẫn  thờ,  già  náu  cội  cây  hoè. 

Núp  nom  cũng  hổ,  chào  thêm  hổ, 

Thà  ẩn  non  cao  chẳng  biết  nghe.  

 

Tuy bất mãn về thái độ hững hờ của Huỳnh, Tôn cũng phải nhận rằng cách 

phản ứng của bạn thật là nho nhã, dùng văn thơ để diễn tả tâm sự dễ dàng hơn 

là dùng lời lẽ trơ trẽn thẳng tuột. Nên Tôn cũng ứng khẩu đáp lại bằng một bài 

thơ : 

 

Tình  cờ  gặp  gỡ  bạn  tiền  liêu, 

Thi  phú  ngâm  nga  hứng  gió  chiều. 

Thế  cục  đổi  dời  càng  lắm  lắm, 

Thiên  cơ  mầu  nhiệm  hãy  nhiều  nhiều. 

Nƣớc  non  dƣờng  ấy,  tình  dƣờng  ấy, 

Xe  ngựa  bao  nhiêu,  bụi  bấy  nhiêu! 
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Hăng  hái  nhạc  Tây,  hơi  thổi  mạnh, 

Nghe  qua  ngùi  nhớ  giọng  tiêu  thiều. 

 

Cả hai bài đều hay. Bài của Huỳnh hình nhƣ chỉ nói đến cuộc gặp gỡ giữa 

đôi bạn cũ, một già một trẻ, một nghèo một giầu, nhƣng cũng đƣợc ý cao ngạo 

không màng phú quý. Bài của Tôn có lẽ còn hay hơn. Cũng vẫn tả chân cảnh 

gặp gỡ trong một công viên, không một chi tiết nào lạc đầu đề, nhƣng khéo 

lấy ngay bụi xe, tiếng kèn để nói ngầm với bạn : “Bác tƣởng tôi sung sƣớng 

ngồi xe ngựa là lầm, chỉ tổ thêm bụi mà thôi ! Kìa, kèn Tây (thế lực Pháp) 

đang thổi mạnh trong công viên, tôi phải nghe nó nhƣng vẫn tƣởng nhớ âm 

nhạc cổ của ta”. 

 

2/ Cuộc khẩu chiến giữa Tôn và Huỳnh dù sao vẫn còn ở trong giới hạn nho 

nhã. Với Phan Văn Trị, cuộc bút chiến gay gắt hơn. Vì muốn bộc lộ lòng ái 

quốc hợp thời của mình, Tôn làm 10 bài thơ “Giang sơn ba tỉnh”. Ngờ đâu 

không những không chịu thông cảm nỗi lòng chua sót của Tôn, Phan lại đốp 

chát bằng 10 bài họa vô cùng đay nghiến. Ghi cả ra đây 20 bài xƣớng và họa e 

rằng quá dài, chúng tôi chỉ xin ghi 3 bài xƣớng và họa thôi : 

 

Bài  xƣớng  I 

 

Giang  san  ba  tỉnh  hãy  còn  đây, 

Trời  đất  xui  chi  đến  nỗi  này ? 

Chớp  nhoáng  thẳng  bon  dây  thép  kéo, 

Mây  tuôn  đen  kịt  khói  tàu  bay. 

Xăn  văn  thầm  tính,  thƣơng  đòi  chổ, 

Khấp  khởi  riêng  lo,  biết  những  ngày. 

Miệng  cọp  hàm  rồng,  chƣa  dễ  chọc, 

Khuyên  đàn  con  trẻ  chớ  thày  lay ! 
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Bài  họa  I 

 

Hơn  thua  chƣa  biết  đó  cùng  đây, 

Chẳng  đã,  nên  ta  mới  thế  này 

Bến  Nghé  quản  bao  cơn  lửa  cháy, 

Cồn  Rồng  dầu  mặc  bụi  tro  bay. 

Nuôi  muông  giết  thỏ  còn  chờ  thủa, 

Bủa  lƣới  săn  nai  cũng  có  ngày. 

Đừng  mƣợn  hơi  hùm  rung  nhát  khỉ, 

Lòng  ta  sắt  đá  há  lung  lay ! 

 

Tôn đƣa ra sức mạnh vô lƣờng của Pháp (dây thép, tầu hỏa) đe dọa rằng : 

chớ có coi thƣờng nó mà mắc họa. Phan trả lời : chớ có phóng đại thế giặc. 

Tuy hiện nay mình có thua, nhƣng cứ bền gan (nuôi muông, bủa lƣới), sẽ có 

ngày thắng giặc. Mặc cho Tôn sợ sệt, ngƣời kháng chiến đau có sờn lòng ? 

 

Bài  xƣớng  II 

 

Thày  lay  lại  chuốc  lấy  danh  nhơ, 

Ai  mƣợn  mình  lo  chuyện  bá  vơ ? 

Trẻ  dại,  giếng  sâu,  long  chẳng  nỡ, 

Đƣờng  xa,  ngày  tối,  tuổi  không  chờ. 

Áo  xiêm  chán  thấy  xăn  tay  thợ, 

Xe  ngựa  nào  toan  gỡ  nƣớc  cờ. 

Rủi  rủi  may  may  đâu  đã  chắc , 

Miệng  lằn  lƣỡi  mối  hãy  tai  ngơ ! 

 

Bài  họa  II 

 

Lung  lay  lòng  sắt  đã  mang  nhơ, 
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Chẳng  xét  phận  mình  khéo  nói  vơ ! 

Ngƣời  trí  mảng  lo  danh  chẳng  chói, 

Đứa  ngu  mới  sợ  tuổi  không  chờ. 

Bài  hòa  đã  sẳn  trong  tay  thợ, 

Việc  đánh  chƣa  thua  giống  cuộc  cờ. 

Chƣa  trả  thù  nhà  đền  nợ  nƣớc, 

Dám  đâu  mắt  lấp  lại  tai  ngơ ! 

 

Tôn chê phe kháng chiến là dại dột, tự mình rƣớc lấy nhục. Đến các quan 

đại thần còn thất bại, nữa là họ ! Chi bằng mình biết phận mình, không thèm 

nghe những lời súc siểm. Phan đáp lại : Nhục đến với đứa hèn không làm tròn 

bổn phận, chứ không phải với ngƣời anh hùng liều mình trong một cuộc cờ 

chƣa chắc thắng bại về ai. 

 

Bài  xƣớng    III 

 

Tai  ngơ  mắt  lấp  buổi  tan  tành,  

Nghĩ  việc  đời  them  hổ  việc  mình. 

Nghi  ngút  tro  tàn  nhà  đạo  nghĩa, 

Lờ  mờ  bụi  đóng  cửa  tram  anh 

Hai  bên  vai  gánh  ba  giềng  nặng, 

Trăm  tạ  chuông  treo  một  sợi  mành. 

Trâu  ngựa  dầu  kêu,  kêu  cũng  chịu, 

Thân  còn  chẳng  kể,  kể  chi  danh ! 

 

Bài  họa  III 

 

Tai  ngơ  sao  đƣợc  lúc  tan  tành 

Luống  biết  trách  ngƣời  chẳng  trách  mình. 

Đến  thế  còn  khoe  danh  đạo  nghĩa, 
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Nhƣ  vầy  cũng  gọi  cửa  tram  anh. 

Khe  sâu  vụng  tính  dung  thuyền  nhỏ, 

Chuông  nặng  to  gan  buộc  chỉ  mành. 

Thân  có,  ắt  danh  tua  phải  có, 

Khuyên  ngƣời  ái  trọng  cái  thân  danh. 

 

Trong bài xƣớng, Tôn để lộ tâm trạng đau khổ của mình. Biết chắc rằng 

kháng chiến chỉ đem lại tang tóc điêu tàn, Tôn nghĩ rằng đã là thế gia vọng 

tộc, mình có trách nhiệm hy sinh tiếng tăm của mình để cứu dân. Dù bị chê là 

phản quốc cũng đành. Trong bài họa, Phan bác lý luận đó : muốn cứu dân, 

không phải là tự mình dìm vào bùn nhơ mà đƣợc. Và Phan dịu dàng khuyên 

Tôn nên trọng thân danh. 

 

Chúng tôi xin kết thúc ở đây cuộc bút chiến giữa hai phe cộng tác và bất 

cộng tác với tân trào. Dù bên nào phải, bên nào  trái (và phê phán này có thể 

khác năm 1862 và năm 1930 hay bây giờ), ta cũng phải nhận định rằng tổ tiên 

chúng ta khi xƣa có thể có chính kiến bất đồng, nhƣng vẫn biết giữ thái độ 

nho nhã khi công kích nhau. Có đâu nhƣ ngày nay, rơm rác hôi tanh đầy rẫy 

trên các tờ báo và các đài phát thanh ! 
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NGUYỄN   VĂN   GIAI 

 

Một cuồng sĩ sống vào hậu bán thế kỷ 19,  quán làng Hồ Khâu, tỉnh Hà 

Đông. Tính khí ngông nghênh, tuy thông minh hay chữ, nhƣng thi mãi không 

đỗ, bèn phẫn chí cùng bọn vô lại chợt nhả trêu ghẹo mọi ngƣời, khiến ai cũng 

khiếp sợ không dám dây vào. 

 

Nhƣng ông có một điểm khả thủ, là trực tính, biết kính trọng những bậc 

hiền lƣơng, và dám chửi vào mặt những tên tham quan ô lại. Ông đƣợc chứng 

kiến hai lần Tây hạ thành Hanoi, chứng kiến cái chết anh dũng của quan tuyên 

sát đồng sức đại thần Nguyễn Tri Phƣơng năm 1875 và của quan tổng đốc Hà 

Ninh (Hanoi và Ninh Bình) Hoàng Diệu năm 1882, và cũng chứng kiến sự 

hèn nhát của biết bao quan lại khác. 

 

Để hiển dƣơng ngƣời anh hùng và sỉ vả kẻ đớn hèn, Nguyễn Văn Giai làm 

hai bài ca, một nhan đề là “Chính khí ca” làm theo thể lục bát và một nhan đề 

là “Hà thành thất thủ ca” làm theo thể song thất lục bát hay thất ngôn. Xin 

trích gần toàn bài thứ nhất, và vài đoạn bài thứ hai để chúng ta lấy đó làm tài 

liệu lịch sử chính xác nhất về hai biến cố đau đớn Hanoi bị hạ thành. 

 

Chính   khí   ca 

 

Một  vừng  chính  khí  lƣu  hình, 

Khoảng  trong  trời  đất:  nhật,  tinh,  sơn,  hà. 

Hạo  nhiên  ở  tại  ngƣời  ta, 

Tấc  vuông  son  sắt  hiện  ra  khi  cùng. 

Hơn  thua  theo  vận  chuân  phong, 

Ngàn  thu  rạng  tiếng  anh  hung  sử  xanh. 

 

Có  quan   tổng  đốc  Hà  Ninh 
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Hiệu  là  Quang  Viễn,  trung  trinh  ai  bằng? 

Lâm  nguy,  lý  hiểm  đã  từng, 

Vâng  ra  trọng  trấn  mới  chừng  ba  năm. 

Thôn  Hồ  dạ  vẫn  nhăm  nhăm, 

Ngoài  tuy  giao  thiệp,  trong  căm  những  là . . . 

Vừa  năm  Nhâm  Ngọ,  tháng  ba, 

Rạng  ngày  mồng  tám,  mới  qua  giờ  thìn, 

Biết  cơ  trƣớc  đã  giữ  gìn, 

Hơn  trăm  võ  sĩ,  vài  nghìn  tin h binh. 

Tiên  nghiêm  sai  đóng  trên  thành, 

Thệ  sƣ  rót  chén  rƣợu  quỳnh  đầy  vơi. 

Văn  quan  võ  tƣớng  nghe  lời, 

Hầm  hầm  xin  quyết  một  bài  tận  trung. 

Ra  uy  xuống  lệnh  vừa  xong, 

Bỗng  nghe  ngoài  đã  đùng  đùng  súng  ran. 

Tiêm  cừu  nổ i giận  xung  quan, 

Quyết  rằng  chẳng  để  chi  đàn  chó  dê. 

Lửa  phun  súng  phát  bốn  bề, 

Khiến  loài  bạch  quỉ  hồn  lìa  phách  xiêu 

Bắn  ra  nó  chế t cũng  nhiều 

Phố  phƣờng  trông  thấy,  tiếng  reo  ầm  ầm. 

Quan  quân  đắc  chí  bình  tâm, 

Cửa  Đông,  cửa  Bắc  vẫn  cầm  vững  binh. 

 

Chém  cha  cái  lũ  hô i tanh 

Phen  này  quét  sạch  sành  sanh  mới  là! 

Không  ngờ  thất  ý  tại  ta, 

Rõ  rang  thắng  trận,  thế  mà  thua  cơ! 

Nội  công  rắp  tự  bao  giờ, 

Thấy  kho  thuốc  cháy,  ngọn  cờ  ngã  theo 
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Quan  quân  sợ  chết  thảy  đều, 

Cửa  Tây,  Bạch  quỷ  đánh  liều  trèo  lên. 

Nào  ai  sức  mạnh  gan  liền? 

Nào  ai  cầm  vững  cho  bền  ba  quân? 

Nào  ai  có  chí  kinh  luân? 

Nào  ai  nghĩ  đến  thánh  quân  trên  đầu? 

Một  cơn  gió  thảm  mƣa  sầu, 

Đốt  nung  gan  sắt,  dãi  dầu  long  son, 

Chữ  trung  còn  chút  con  con, 

Quyết  đem  gởi  cái  tàn  hồn  gốc  cây. 

Trời  cao  biển  rộng  đất  dày, 

Non  Nùng  sông  Nhị  chốn  nầy  làm  ghi ! 

Thƣơng  thay  trong  buổ i gian  nguy, 

Lòng  riêng  ai  chẳng  thƣơng  vì  ngƣời  trung ! 

Rủ  nhau  tiền  góp  của  chung, 

Rƣớc  ngƣời  ra  tang  ở  trong  học  đƣờng. 

Đau  đớn  nhẽ,  ngẩn  ngơ  dƣờng! 

Tả  tơi  thành  quách,  tồi  tàn  cỏ  hoa! 

Kể  từ  năm  Dậu  bao  xa, 

Đến  nay  tính  đốt  phỏng  đà  mƣời  niên. 

Long  thành  thất  thủ  hai  phen, 

Kho  tang  hết  sạch,  quân  quyền  dời  tan. 

Đổi  thay  trải  mấy  ông  quan, 

Quyên  sanh  tựu  nghĩa,  có  gan  mấy  ngƣời? 

Trƣớc  quan  Võ  hiển  khâm  sai, 

Sau,  quan  Tổng  đốc  một  vài  mà  thôi. 

Ngoài  ra  võ  giáp  văn  khôi, 

Quan,  bào,  trâm,  hốt  nhác  coi,  ngỡ  là  .  .  . 

Khi  bình  làm  hại  dân  ta, 

Túi  tham  vơ  nhặt  chẳng  tha  miếng  gì. 
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Đến  khi  hoạn  nạn  gian  nguy, 

Mắt  trông  ngơ  ngác,  chơn  đi  gập  ghình. 

 

Võ  nhƣ  đề  đốc  Lê  Trinh, 

Cùng  là  chính  phó  lãnh  binh  một  đoàn, 

Đƣơng  khi  giao  chiến  ngang  tàng, 

Thấy  quân  hầu  đổ  vội  vàng  chạy  ngay. 

Nghĩ  xem  thật  cũng  ghê  thay, 

Bảo  than  chƣớc  ấy  ai  bày  sẵn  cho? 

Thế  mà  nghe  nói  mơ  hồ 

Rằng :  quan  đề  đốc  xuống  hồ  cửa  tây; 

Kẻ  rằng :  Treo  ở  cành  cây 

Ngƣời  rằng :  hẳn  xuống  giếng  nầy  không  sai. 

Thăm  tìm  ngày  một  ngày  hai, 

Định  rằng  hiệp  tang  cùng  nơi  học  đƣờng. 

Hỏi  ra  sau  mới  tỏ  tƣờng, 

Cũng  loài  uý  tử,  cũng  phƣờng  tham  sanh. 

Phép  công  nên  bắt  gia  hình, 

Rồi  ra  nặng  chữ  nhơn  tình  lại  thôi. 

Văn  nhƣ  Tuần  phủ  nực  cƣời, 

Bình  Chi  là  hiệu,  năm  mƣơi  tuổi  già. 

Biết  bao  cơm  áo  nƣớc  nhà? 

Nhắm  trong  sĩ  tịch  cũng  là  đại  viên. 

Chén  son  chƣa  cạn  lời  nguyền, 

Nỡ  nào  bỗng  chốc  quên  liền  ngay  đi ? 

Lại  còn  lẩn  khuất  làm  chi ? 

Hay  là  tham  tiếc  mùi  gì  ở  đây ? 

Hay  là  còn  chƣớc  bình  Tây, 

Chực  làm  nội  ứng,  đợi  ngày  viện  binh ? 

Hay  là  tiếc  gái  xuân  xanh ? 
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Tìm  nơi  kiếm  chốn  gieo  mình  trú  chân ? 

Hay  là  còn  chút  từ  thân, 

Rắp  toan  tịch  cốc  mấy  lần  lại  thôi ! 

Sao  không  sợ  tiếng  với  đời ? 

Sao  không  thẹn  với  ngƣời  tử  trung ? 

Kìa  Tôn  Thất  Bá  niết  công, 

Kim  chi  ngọc  diệp,  vốn  dòng  tôn  nhân, 

Đã  quốc  tộc,  lại  vƣơng  thần, 

Cũng  nên  hết  sức  kinh  luân  mới  là  .  .  . 

Nƣớc  non  vẫn  nƣớc  non  nhà, 

Nỡ  sao  bán  rẻ  một  toà  Thăng  Long ? 

Thề  xƣa  liệu  đã  chẳng  xong, 

Lại  còn  mở  mặt  trong  vòng  lƣỡng  gian. 

Tƣ  giao  rắp  những  mƣu  gian, 

Thừa  cơ  xin  chữ  hội  thƣơng  ra  ngoài. 

Ấy  mới  khôn,  ấy  mới  tài, 

Lẩn  đi  tránh  tiếng,  giục  ngƣời  nói  quanh. 

Dâng  công  quyền  nhận  tỉnh  thành, 

Xui  ngƣời  đổ  tiếng  một  mình  quan  trên. 

Tội  danh  thiệt  đã  quả  nhiên, 

Xin  đem  giao  xuống  cửu  nguyên  chế  đài. 

Thung  dung  kể  đến  phiên  đài, 

Xỉ  ban  cũng  đã  tuổi  ngoài  sáu  mƣơi. 

Thác  trong  thôi  cũng  nên  đời. 

Sống  thừa  chi  để  kẻ  cƣời,  ngƣời  chê ! 

Nhĩ  Hà,  Tản  lĩnh  đi  về, 

Giang  sơn  tuyết  chở,  sƣơng  che  cũng  liều ! 

Còn  nhƣ  ty  thuộc  hạ  liêu, 

Kẻ  công  ngƣời  quả  còn  nhiều  chan  chan, 
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Biết  đâu  cho  khắp  mà  bàn, 

Sau  nầy  sẽ  có  sử  quan  thẩm  bình  .  .  . 

 

Bài Chính khí ca kể đã nêu công buộc tội rõ ràng: khen Nguyễn khâm sai 

và Hoàng tổng đốc tử trung, rồi chửi bọn tiểu nhân tham sinh úy tử : đề đốc 

Lê Trinh, tuần phủ Hoàng Hữu Xứng danh tự Bích Chi, án sat Tôn Thất Bá và 

bố chánh (Phiên đài) Phan Văn Tuyển. Hình nhƣ chƣa đủ hả giận, Ba Giai còn 

viết thêm bài “Hà thành thất thủ ca”, ghi thêm vài chi tiết móc họng : 

 

-Đề đốc Lê Trinh mất tích ngay sau khi quân đổ. Tƣởng vị chỉ huy đó đã tự 

tử để toàn tiết, mọi ngƣời đổ xô đi tìm, thì ra ngài đang run cầm cập ở một xó, 

vì : 

 

Thắt  cổ  trên  cây :  tay  vịn  thấp 

Trầm  mình  xuống  giếng :  cỏ  vƣơn  cao 

Sờ  lƣng :  thuốc  độc  rơi đâu  mất 

Lấy  hốt  làm  gƣơm :  thích  chẳng vào ! 

 

-Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng trốn vào hành cung, có lẽ định nhịn đói để tử 

tiết, nhƣng mới ba ngày sau đã bò ra đầu hàng : 

 

Thành   hạ, quan  tuần  phải  buổi  se, 

Sân  rồng  phục  vị  chỉ  ngồi  nghe. 

 

-Bố chánh Phan Văn Tuyển can đảm hơn, trèo thành ra ngoài chạy chối 

chết : 

Cửa  Đông  tiếng  súng  nổ  đùng  đoành, 

Quan  Bố  mau  chân  đã  trụt  thành ! 
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-Đê tiện nhất là án sát Tôn Thất Bá, trƣớc khi Tây hạ thành, xin ra điều 

đình rồi nhân tiện hàng giặc, đƣợc Pháp phong cho làm quyền tổng đốc : 

 

Biết  trƣớc  nên  quan  kéo  lảng  ngoài,  

Hạ  thành  ba  bữa  võng  tìm  ngài.  

Càng  hay  Tôn  Thất,  Tây  càng dụng, 

Tổng  đốc  phen  này  chắc  chẳng  sai ! 

 

-Kết quả là Tây nghênh ngang vào thành, ăn tiệc trên đài Kính Thiên với 

bọn nhà thổ : 

Kính  Thiên  ngai  ngự  thếp  vàng, 

Tây  ngồi  đánh  chén  với  đoàn  thanh  lâu ! 

 

Thật là nhục nhã ! 

 

Nguyễn Văn Giai là một cuồng sĩ, nhƣng là một cuồng sĩ hào hùng, dƣới 

chế độ phong kiến và đế quốc ngự trị, dám nói lên lòng công phẫn của ngƣời 

dân. Ông không chiến đấu chống ngoại xâm nhƣ Phan Đình Phùng vì ông chỉ 

là một tên bạch đinh vô quyền, nhƣng ông đã làm một việc vô cùng thống 

khoái, trái hẳn với việc làm bỉ ổi của Nguyễn Nhƣợc thị Bích, phát ngôn viên 

của triều đình nhà Nguyễn suy đốn đến nỗi kêu giặc che chở cho mình chống 

lại những chí sĩ cần vƣơng. 
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NGUYỄN   NHƢỢC   THỊ   BÍCH 

(1830-1909) 

 

Bà là con gái bố chánh Nguyễn Nhƣợc San, và là cung tần của vua Tự Đức. 

Bà học rộng, nên đƣợc trao phó cho việc dạy học các ông hoàng Dƣỡng Thiện 

(sau là vua Kiến Phúc), và Chánh Mông (sau là vua Đồng Khánh). 

 

Năm Ất Dậu 1885, đêm 22, tháng 4 âm lịch, quân ta bắn súng vào dinh 

khâm sứ Pháp ở Huế. Đến sáng ngày 23 quân Pháp phản công, triều đình bỏ 

chạy. Rồi Nguyễn Văn Thành hèn nhát trốn về hàng Pháp, dâng sớ xin vua 

Hàm Nghi và tam cung hồi loan. Nhƣng vua Hàm Nghi lên Tân Sở để chống 

Pháp, chỉ có tam cung là Từ Dụ Thái hoàng hậu (Mẹ Tự Đức), Hoàng thái hậu 

(vợ vua Tự Đức), và Hoàng thái phi (vợ thứ Tự Đức và mẹ nuôi Kiến Phúc) 

nghe theo, và sau khi về cung thì truất phế vua Hàm Nghi, lập anh ngài là 

Chánh Mông lên ngôi, hiệu Đồng Khánh. 

 

Nguyễn Nhƣợc thị Bích hầu hạ tam cung khi xuất bôn. Bà kể lại việc đó 

trong một bài ký sự nhan đề là Hạnh Thục ca (Thục là Ba Thục, nơi vua 

Đƣờng Minh Hoàng chạy tới sau loạn An Lộc Sơn) : 

  

.  .  .                Chẳng  cho  ai  biết  ai  hay, 

Cũng  chẳng  tấu  đạt,  một  tay  thiện  hành. 

Chiến  công  đều  Phấn  nghĩa  binh, 

Chỉn  dùng  những  phúc  tâm  mình  mà  thôi. 

Chắc  gì  bẻ  nạng  chống  trời, 

Hay  là  làm  chƣớc  thoát  nơi  cửa  thành. 

Hay  làm  bất  ý  thình  lình, 

Họa  là  may  đặng  công  thành  tiên  ky. 

Thất  kinh  ai  nấy  hồn  phi, 

Đêm  khuya  nào  biết  sự  thì  làm  sao. 
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Quanh  co  hơ  hải  cùng  nhau, 

Lệnh  truyền  gác  cửa  hỏi  mau  cho  tƣờng. 

Giờ  lâu  mới  thấy  gửi  sang, 

Rằng  nguyên  ở  đó  thị  cƣờng  bắn  lên. 

Ta  nay  không  nhẽ  điềm  nhiên, 

Phải  toan  cự  địch,  hƣ  nên  nhờ  trời. 

Ầm  ầm  tiếng  súng  khắp  vời, 

Khói  um  mù  đất,  lửa  ngời  lòa  mây. 

Canh  tƣ  thắng  phụ  chƣa   hay, 

Canh  năm  nghe báo  rất  may  mừng lòng. 

Bình  đài  thu  phục  đã  xong, 

Lầu  Tây  đƣơng  đốt,  lửa  dong  bốn  bề. 

Phen  này  Tây  ắt  phải  về, 

Ngửa  nhờ  trời  đất  phù  trì  lắm  thay. 

Nói  cƣời  chƣa  kịp  trở  tay, 

Phút  liền  súng  nổ  đạn  bay  kinh  hồn. 

Ai  ngờ  Tây  rất  quá  khôn, 

Để  ta  bắn  trƣớc  thảy  luồn  nấp  đi. 

Ở  ta  dại  chẳng  biết  ky, 

Những  mà  hết  sức  dƣơng  uy  bắn  dồn. 

Liệu  chừng  thuốc  đạn  đã  mòn, 

Dấy  lên  Tây  mới  thành  môn  bắn  vào. 

Dƣờng  nhƣ  sấm  sét  ầm  ào, 

Dẫu  là  núi  cũn g phải  nao  huống  thành. 

Quân  ta  khôn  sức  đua  tranh, 

Đem  nhau  trốn  chạy  tan  tành  bèo  trôi. 

 

Bài ký sự này cho ta biết mấy dữ kiện sau đây : 

- Khi phụ chánh đại thần là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tƣờng đã tự 

ý tấn công Pháp, không hỏi ý vua trƣớc. 
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- Trƣớc sự phản công của Pháp sáng hôm sau, quân ta bỏ chạy, triều đình 

cũng chạy nốt, bỏ mặc dân chúng để cho quân giặc tha hồ cƣớp bóc 

chém giết. 

Rồi kể đến đoạn hồi loan  : 

 

Đi  đâu  cho  nhọc  chẳng  thà  ở  đây. 

Dầu  mà Tây  có  tới  đây, 

Đã  đành  sống  chết  rủi  may  nhờ  trời. 

Nguồn  cao nƣớc  độc  xa  vời, 

Nỡ  đem  tuổi  tác  tới  nơi  hiểm  nghèo. 

 

Bộc lộ lòng ích kỷ của tam cung, thà về kinh dƣới sự che chở của Pháp hơn 

là mạo hiểm vào nơi lam sơn chƣớng khí. Cũng may vua Hàm Nghi còn có 

khí khái, không chịu nhục nhƣ thế. 

 

Sau khi tam cung về Huế, bèn theo lệnh của Pháp truất ngôi vua Hàm Nghi 

và lập Đồng Khánh thay thế. Và triều đình, hay nói cho công bằng hơn là 

hoàng tộc, không những cam chịu nhục với Pháp, còn kêu gọi họ dẹp loạn, 

nghĩa là truy nã vua Hàm Nghi và các trung thần nghĩa sĩ theo việc cần vuong 

: 

Giải  hòa khắp  dụ  khuyên  cùng, 

Mà  dân chẳng  khứng  thuận  tùng  lạ  thay ! 

Dẹp  loạn phải  cậy  ngƣời  Tây 

Sinh  linh  tàn  hại chầy  ngày  chửa  an ! 

 

Chúng ta không cần phê bình bà Nguyễn Nhƣợc thị Bích, vì bà chỉ là phát 

ngôn viên cho hoàng tộc. Chúng ta cũng không cần nghiêm khắc với hoàng 

tộc, vì một khi đã vào trong tay giặc thì tất phải tuân theo lệnh chúng. Chúng 

ta chỉ cảm phục thêm các nghĩa sĩ cần vƣơng, không những chịu bao gian nan 

khổ sở để cứu họ Nguyễn, lại bị chính họ Nguyễn phụ bạc. Và có thể, ở đây, 
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dân chúng Việt Nam bắt đầu tỉnh ngộ về nghĩa “trung quân”, trung  quân 

không phải là trung với một ônh vua, một dòng họ, mà là trung với quốc gia 

dân tộc. Bài “Hạnh Thục ca” của nữ sĩ Nguyễn Nhƣợc thị Bích cắt nghĩa sự 

nứt rạn trong tâm tƣ quốc dân, nhất là trong giới sĩ phu, sẽ xẩy ra hơn chục 

năm nữa, với các chiến sĩ cuối cùng còn trung thành với nhà Nguyễn nhƣ 

Phan Bội Châu, Nguyễn Thƣợng Hiền  .  .  . 



292 

 

VĂN   CHƢƠNG   CỔ   ĐỘNG  CÁCH   MẠNG 

 

Cái chết của Phan Đình Phùng năm 1895, nếu chƣa chấm dứt đƣợc thời kỳ 

chống Pháp bằng võ lực, thì ít ra cũng đã khiến cho giới sĩ phu phải đau đớn 

nhận thức rằng ta không thể nào thắng đƣợc Tây phƣơng nếu ta nhất thiết từ 

chối học hỏi nó. 

 

Cũng nên nói thêm rằng năm 1895 là năm nƣớc Nhật nhỏ bé nhƣng đã Tây 

hóa đánh bại Trung Hoa khổng lồ im lìm trong nền văn hóa mấy nghìn năm. 

Mƣời năm sau nữa, năm 1905, còn thấy một tiểu quốc da vàng đánh bại một 

đại quốc da trắng (Nga). Hai chiến thắng đó của Nhật đã nhƣ tiếng sấm nổ 

trên trời Á châu nói chung, và trên trời Việt Nam nói riêng. Những nhà nho 

tiến bộ nhất bắt đầu tỉnh ngộ, bỏ cửa Khổng sân Trình để đọc ngấu nghiến 

những tân thƣ của Khang Hữu Vi và Lƣơng Khải Siêu, hoạc dịch thuật hoạc 

trình bày những tác phẩm của Rousseau, Montesquieu, v  .  v  . 

 

Và các cụ hồi đó say mê tân học đến nỗi cải lƣơng cả hình hài. Cái búi tóc 

của đàn ông, tƣợng trƣng cho sợi dây ràng buộc  dân ta trong vòng ngu tối, bị 

các cụ  cắt phăng, không thƣơng tiếc. Chứng cớ bài hát sau đây rất thịnh hành 

vào đầu thế kỷ 20 : 

 

Tay  trái  cầm  lƣợc 

Tay phải  cầm  kéo, 

Húi  hề,  húi  hề ! 

Thủng  thẳng  cho  khéo, 

Bỏ  cái  dại  này, 

Ngày nay   ta  cúp, 

Ngày  mai  ta  cạo. 
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Không những chỉ hy sinh cái búi tóc củ hành, các cụ thời đó còn công kích 

cả lối văn cử nghiệp mà các cụ đã từng tự hào và tốn mấy chục năm để rèn 

tập. Nhƣng các cụ theo văn minh Tay, học tƣ tƣởng Tây để sau này có đủ sức 

chống lại Tây, chứ không phải để đi làm bồi cho Tây. Đó là cái cao thƣợng 

đáng kính của Nho giáo : biến dịch hành động tùy thời, nhƣng luân thƣờng 

đạo lý thì bất di bất dịch. 

 

Phong trào canh tân đó đƣợc kết tinh trong nhóm Đông Kinh nghĩa thục do 

mộy số nhà nho lập ra để truyền bá tƣ tƣởng mới. Đây là một bài học tiêu biểu 

cho tinh thần trƣờng đó : 

 

Chiêu   hồn  nƣớc 

 

Trời  Nam  một  giải  non  sông, 

Ngàn  năm  cơ  nghiệp  cha  ông  hãy  còn. 

Từ  khi  đá  lở  sóng  cồn, 

Nƣớc  non  trơ  đó,  nào  hồn  ở  đâu ? 

Chốc  là  đã  bấy  nhiêu  lâu, 

Bơ  vơ  nhƣ  thể  bồ  câu  lạc  đàn. 

Sịch  đâu  một  cuộc  doanh  hoàn, 

Ngàn  đông  nổi  gió,  sóng  tràn  biển  nam. 

Ngƣời  đi  gọi,  kẻ  đi  tìm, 

Biết  đâu  đài  múa  mà  đem  hồn  về. 

Mấy  lần  vũ  ám  mây  che, 

Bâng  khuâng  nhƣ  tỉnh,  nhƣ  mê  nửa  phần. 

Hay  là  ở  đám  thôn  dân, 

Hồn  còn  tranh  cạnh  nơi  ăn  chốn  ngồi ? 

Hay  là  ở  đám  dong  chơi, 

Hồn  còn  ham  mải  cuộc  chơi  li  bì ? 

 Hay  là  ở  đám  khoa  thi, 
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Hồn  còn  mải  miết  giữ  nghê  văn  chuong ? 

Hay  là  ở  đám  quan  trƣờng, 

Hồn  còn  tấp  tểnh  toan  đƣờng  tìm  ta ? 

Hỏi  xem  hồn  ở  gần  xa 

Gọi  ra  cho  tỉnh,  tỉnh  ra  mà  về. 

Xin  hồn  đã  tỉnh  đừng  mê, 

Tỉnh  ra  rồi  sẽ  liệu  bề  khuyên  nhau. 

Khuyên  nhau  lấy  chữ  đồng  bào, 

Lấy  câu  ích  quốc  làm  điều  lợi  dân. 

Dƣờng  bảo  chủng,  nghĩa  hợp  quần, 

Tự  cƣờng  thế  ấy,  duy  tân  thế  nào ? 

Sự  học  ta  lấy  làm  đầu,  

Công  thƣơng  mọi  việc  liệu  sao  tính  dần. 

Cùng  trong  một  bọn  quốc  dân, 

Gánh  giang  sơn  cũng  một  phần  trên  vai. 

Than  ôi ! Hồn  nƣớc  ta  ơi ! 

Tỉnh  ra  nghe  gọi  mấy  lời  đồng  tâm. 

  

Pháp khôn ngoan để mặc trƣờng Đông Kinh tự do hoạt động, để biết các 

tay thủ lãnh đối nghịch. Và chỉ non một năm sau (1908), nhân việc dân chúng 

biểu tình chống thuế ở Quảng Nam, Pháp bèn đóng cửa trƣờng và bắt bớ các 

giáo sƣ. Xin chép lại đây một bài kể lại những việc Nghĩa thục đã làm (theo 

tài liệu Giai Thoại làng Nho của Lãng Nhân) : 

 

Cơn  mƣa  gió  trời  Nam  bảng  lảng 

Nƣớc  anh  hùng  nhiều  chặng  gian  truân. 

Gẫm  xem  máy  tạo  xoay  vần, 

Gây  nên  một  cuộc  canh  tân  cũng  kỳ ! 

Khắp  thân  sĩ  lƣỡng  kỳ  Nam  Bắc, 

Bỗng  giật  mình  tỉnh  giấc  hôn  mê, 
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Học,  thuơng,  xoay  đủ  mọi  nghề, 

Cái  hồn  ái  quốc,  gọi  về  cũng  mau. 

Hồn  đã  tỉnh,  bảo  nhau  cùng  dậy, 

Chƣa  học  bò,  vội  chạy  đua  theo. 

Khi  lên  nhƣ  gió  thổi  đều, 

Trong  hò  chống  thuế,  ngoài  reo  phá  thành. 

Việc  tự  lập  ngƣời  mình  còn  dại, 

Sức  cƣờng  quyền  ép  lại  càng  đau. 

Tội  danh  đổ  đám  nho  lƣu, 

Bắc  kỳ  thân  sĩ,  đứng  đầu  năm  tên  . . . 

 

Trong số những nhà văn nổi tiéng về tác phẩm cổ động cách mạng, chúng 

tôi xin kể : Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp và Nguyễn 

Thƣợng Hiền. 
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PHAN   BỘI   CHÂU 

(1867-1940) 

 

Ngƣời làng Đan Nhiễm, tỉnh Nghệ An, hiệu Sào Nam. Có chí lớn từ khi 

chƣa đỗ đạt. Năm 1895, Phan vào chơi Huế, nghe Nguyễn Thƣợng Hiền có 

mở trƣờng học, liền tìm đến thăm. Nhân thấy Nguyễn vừa ra cho học trò một 

bài phú, đầu đề là “Bái thạch vi huynh”, Phan bèn làm một bài trong đó có câu 

: 

 

Trọn  đời  lấp  biển  ra  sông,  lại  càng  mong  bác, 

Đôi  chút  vá  trời  giúp  sức,  may  đƣợc  gặp  anh. 

 

Nguyễn hiểu thâm ý của Phan muốn khích mình ra giúp nƣớc. 

 

Rồi Phan đỗ đầu xứ, nhƣng mãi đến năm1900 mới đỗ thủ khoa. Không 

thèm xuất chính sau khi đỗ rồi, Phan liền hoạt động chính trị, đi khắp nơi để 

cổ động dân  khí. Năm 1905, sang Nhật viết quyển Việt Nam vong quốc sử. 

Rồi về nƣớc, đem theo hoàng thân Cƣờng Để sang Nhật, có ý dùng lá bài đó 

để quy tụ những ngƣời còn trung thành với triều Nguyễ. Lại viết bài khuyến 

thanh niên du học và Hải ngoại huyết thƣ, khiến một số sĩ tử bí mật Đông du. 

Những đến cuối năm 1908, Nhật lúc đó đồng minh với Pháp, trục xuất ngƣời 

Việt Nam cách mạng ra khỏi nƣớc họ. Phan và các đồng chí phải lang thang 

sang Thái Lan, rồi đi Trung Hoa. 

 

Năm 1912, nhân dịp cách mạng Trung Hoa lật đổ đƣợc nhà Mãn Thanh, 

Phan bèn cùng Cƣờng Để và Nguyễn Thƣợng Hiền lập Việt Nam Quang phục 

hội. Vụ ném bom ở Thái Bình và Hanoi năm 1913 và vụ khởi nghiwxa ở Thái 

Nguyên năm 1917 khiến cho Pháp chú ý đến Việt Nam Quang phục hội, kết 

án Phan tử hình vắng mặt. Rồi đến năm 1925, Pháp sai thám tử sang Trung 

Hoa bắt cóc Phan, giải về Hanoi để lãnh án tử hình. Toàn dân xúc động, gây 
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ra nhiều cuộc biểu tình đòi ân xá. Toàn quyền Vảenne nhƣợng bộ, cho đƣa 

Phan về Huế an trí. 

 

Tại Huế, Phan đành sống âm thầm trong một chiếc nhà nhỏ ở xóm Bến 

Ngự, luôn luôn bị thám tử rình rập. Nhân năm 1936 Nhật gây hấn ở Mãn Châu 

Phan làm bài thơ cho hả nỗi căm tức : 

 

Muốn  nói  nhƣng  mà  nói  với  ai? 

Nín  câm,  chẳng  lẽ  nín  câm  hoài? 

Giữa  đƣờng  gặp  mãi  ngƣời  gai  mắt, 

Ngoài  cửa  đƣa  vào  chuyện  choáng  tai. 

Tiếng  súng  Mãn  Châu  xoay  cả  đất, 

Con  tàu  Hồng  Hải  cháy  luôn  trời. 

Dƣới  đèn  ngẫm  nghĩ  gƣơng  kim  cổ, 

Mình  nói  mình  nghe,  khóc  lại  cƣời. 

 

Trong số những bức tâm thƣ Phan gửi cho quốc dân, chúng tôi xin trích 

một bài nhan đề là : 

 

Giác   quần   thƣ 

 

Góp  nghìn  ức  nhà  mới  gây  nên  nƣớc, 

Nƣớc  có  quyền  nƣớc  mới  giữ  đƣợc  nhà. 

Nƣớc  tức  là  nhà,  nhà  tức  là  nƣớc, 

Vậy  nên  nhà,  nƣớc,  hai  chữ  liền  nhau. 

Nƣớc  là  nhà  to,  nhà  là  nƣớc  nhỏ, 

Cơ  đồ  tiên  tổ,  thành  quách  non  sông, 

Xƣơng  trắng  máu  hồng  gây  nên  gấm  vóc. 

Con  Hồng,  cháu  Lạc, nối  nghiệp  đời  đời. 

Ruộng  ta  ta  cầy, rẫy  ta  ta  phở, 
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Nhà  ta  ta  ở,  của  ta  ta  ăn. 

Ta   là  quốc  dân,  nghĩa  chung  thờ  nƣớc. 

Mất  còn  sống  thác,  cùng  nƣớc  thủy  chung, 

Đất  lở  trời  long,  gặp  cơn  biến  cố. 

Nƣớc  không  còn  nƣớc,  nhà  còn  đƣợc  đâu ? 

Kiếp  ngựa  thân  trâu,  nghĩ  càng đau  đớn. 

Đồng  ƣu  cộng  hoạn,  ta  phải  tính  sao ? 

Dìu  dắt  đồng  bào, giữ  gìn  nòi  giống. 

Nào  ngƣời  trí  dũng,  nào  kẻ  anh  tài, 

Ráng  sức  chớng  trời,  bền  gan  lấp  bể. 

Sao  cho  vẹn  nghĩa  vụ  quốc  dân. 

Ai  nấy  một  phần  chung  lo  gánh  vác. 

Ngƣời  còn  quyền nƣớc,  nghĩa  vụ  mới  xong, 

Muôn  ngƣời  một  lòng,  ta  nên  ghi  tạc. 

 

Bài này làm cách đây nửa thế kỷ, nhƣng ngày nay chúng ta, ăn nhờ ở đậu 

trên đất khách quê ngƣời, đọc lại càng thấy thấm thía. Trƣớc đây đồng bào chỉ 

mất quyền tự chủ nhƣng còn ở trên đất nƣớc, nay chúng ta không những đã 

mất quyền đó còn mất cả liên lạc với đất nƣớc, đau đớn thay ! 

 

Sào Nam tiên sinh cũng dùng thời gian bị giam lỏng ở Huế để soạn bộ Chu 

Dịch rất công phu, trong đó tiên sinh tỉ mỉ giải thích, cả nghĩa đen và nghĩa 

bóng, những soán, từ, truyện của các tiên thánh hiền Văn Vƣơng, Chu công và 

Khổng tử. 
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TRẦN   QUÝ   CÁP 

(1870-1909) 

 

Ngƣời làng Bất Nhị, tỉnh Quảng Nam, biệt hiệu Thái Xuyên. Đỗ tiến sĩ 

năm 1904. Năm sau, cùng Phan Chu Trinh và Huỳnh Thuc Kháng đi vào Nam 

để cổ động duy tân. Gặp kỳ thi hạch ở Bình Định, ba ông liền tinh nghịch vào 

dự thí. Thấy đề bài thi là “Chí thành thông thánh”, và đề bài phú là Danh sơn 

luong ngọc”, ba ông bèn làm ký tên chung là Đàm mộng Giác. Trong bài 

không đả động gì đến đầu đề, chỉ cổ võ về chính trị : 

 

Thơ : 

                       至     誠     通     聖  

                        Chí    thành thông thánh 

  

世 事 迴 頭 已 一 空 

Thế  sự hồi  đầu  dĩ nhất không 

江 山 無 淚 泣 英 雄. 

Giang sơn vô  lệ  khấp anh hùng. 

萬 民 奴 隸 強 權 下 

Vạn dân nô lệ cƣờng  quyền  hạ 

八 股 文 章 睡 夢 中 

Bát cổ văn chƣơng  thuỵ  mộng trung. 

長 此 百 年 甘 唾 罵 

Trƣờng thử  bách niên  cam thoá  mạ 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%82%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9D%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%94%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BD%B5
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更 知 何 日 出 牢 籠. 

Cánh  tri  hà nhật xuất lao lung? 

諸 君 未 必 無 心 血 

Chƣ quân  vị tất vô tâm  huyết 

試 向 斯 文 看 一 通. 

Thí  hƣớng  tƣ văn khán nhất thông. 

 

Bản dịch cũ : 

 

Nhìn  lại việc  đời  đã  trống  không, 

Giang  sơn  rỏ  lệ  khóc  anh  hùng. 

Muôn  dân  trói  buộc  vòng  nô  lệ, 

Tám  vế  thơ  văn  giấc  ngủ  nồng. 

Chịu  mãi  suốt  đời  ngƣời  mắng  nhiếc, 

Bao  fiowf  đến  lúc  hết  cùm  gông. 

Các  ngài  chẳng  lẽ  không  tâm  huyết, 

Xin  đọc  bài  này  một  mạch  thông. 

 

 Phú : 

Danh  sơn  lƣơng  ngọc 

Bản dịch : 

 

Anh không thấy châu Á Tế Á ngày nay ƣ? 

Anh hùng sôi nổi, chí sĩ ganh đua. 

Nƣớc Xiêm tự cƣờng ở cõi nam, nƣớc Hàn độc lập ở phƣơng bắc. 

Tiên sinh Nam Hải đƣơng gây phong trào ở Trung Quốc, 

Liệt sĩ Cao Sơn còn khóc mãi ở Đông Kinh. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B1%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%9A
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Ai cũng biết hổ, sao ta lại không? 

Cái én trên thềm , đáng vui chăng nhẽ! 

Con hƣơu trong mộng, chắc bíu vào đâu! 

Nguyên nƣớc ta từ khi dựng nƣớc, 

Ở vào miền Đông Á một phƣơng. 

Dƣới đến Trần, Lý 

Trên tự Hồng Bàng. 

Lòng ngƣời thuần phác, 

Khí dân quật cƣờng. 

Đuổi Tô Định ở Lĩnh Biểu  

Bắt Mã Nhi ở Phú Lƣơng . 

Vừa vẫy cờ mà Chiêm Thành đã mất nơi hiểm yếu; 

Mới vung kiếm mà Chân Lạp đã phải mở biên cƣơng. 

Mạnh thay nƣớc tổ, 

Dễ ai dám đƣơng. 

Chỉ vì một phen thất sách, 

Nên để muôn đời tai ƣơng. 

Tục chuộng văn chƣơng, 

Ngƣời ham khoa mục. 

Vẽ lớn, vẽ nhỏ, suốt tháng dùi mài; 

Ngũ ngôn, thất ngôn quanh năm lăn lóc. 

Ngóng hơi thở của quan trƣờng để làm văn sách; 

Chích  có thể cho là phải, Thuấn có thể cho là trái . 

Nhặt cặn bã của Trung Quốc để làm phú, từ; biền thì nhất định phải 

tứ, ngẫu thì nhất định phải lục. 

Nhâu nhâu phƣờng danh lợi, chợ Tề đánh cắp vàng 

Lơ thơ kẻ hiền tài, sân Sở buôn dâng ngọc. 

Ấy chẳng riêng gì những kẻ vì thân gia, ham lợi lộc đua nhau chen 

chúc đƣờng đời; 

Mà kể có hàng ngàn ngƣời quần dài áo rộng , đƣơng lao vào những 
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nơi hắc ám địa ngục! 

Binh làm sao mà mạnh? 

Của làm sao mà đủ? 

Trí xảo làm sao đƣợc mở mang? 

Nhân tài làm sao đƣợc hun đúc? 

Hỡi ơi, đau thay! Dây dƣa để đến cơ hổ nhục ngày nay, ai bày trò 

gây nên độc hại ấy? 

Việc đến thế nầy, 

Lòng ngƣời phẫn uất. 

Công ích, công sƣu, 

Nay bắt, mai bắt. 

Da xƣơng đành đã lột rồi, 

Mỡ nạc còn chi chẳng mất. 

Sớm cho làm quan, 

Chiều đã bãi truất. 

Mình thờ nó nhƣ thần, 

Nó coi mình nhƣ vật. 

Cắn rốn  hối sao kịp nữa, tính toan mƣu kế đã cùng, 

Cháy mi thế đã nguy rồi, đâu có trộm nhàn đƣợc hẳn! 

Rằng nên: 

Đau lòng, nhức óc, 

Theo nghĩa, quên danh. 

Trên từ quan lại, 

Dƣới đến thƣ sinh. 

Ném bút đứng dậy! 

Treo mũ đi nhanh! 

Còn chút hơi tàn, quyết đập chõ, dìm thuyền còn có lúc; 

Vui chi sống nhục, dù xé gan, nát óc vẫn là vinh. 

Khốn một nỗi: 

Quanh năm chơi nhởn, 
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Đau ngứa chẳng hề. 

Nhọc lòng trong cảnh bút cùn, đèn lụn; 

Ngắm mình vào chỗ sống say chết mê. 

Im ỉm nhƣ con gái đàn bà, chịu ngƣời mắng nhiếc; 

Khúm núm tựa anh bồi cậu lính, dầy mặt khen chê. 

Thẹn cùng trời đất; 

Uổng sống trần hoàn. 

Kẻ sĩ: 

Thề lòng báo ơn nƣớc sâu sắc, 

Gai mắt nhìn cuộc đời ủ ê. 

Nghĩ thân thế mà thêm cảm, 

Thấy biến cục mà càng ghê. 

Sông Sở mênh mông, lệ nhỏ Tràng Sa riêng trách phận , 

Gió thu hiu hắt, mũ treo Thần Vũ  chạnh niềm quê. 

Trông An Tử ở Thần Sơn  chiếc buồm khá tới; 

Tiễn Kinh Kha ra Dịch Thủy , một đi chẳng về. 

Hát ngao thay khóc, 

Dâm bút đầm đìa. 

Còn có gì là "Chí thành thông thánh, danh sơn lƣơng ngọc" nữa. 

 

Chắc hẳn các khảo quan khi xem đến bài văn lạ lùng này phải vội đốt đi, 

kẻo mang vạ ! 

 

Vì chí hƣớng về chính trị, nên Trần không muốn xất chính. Nhƣng để tránh 

nghi kỵ, nên năm 1907 phải nhận chân giáo thụ phủ Thăng Bình, rồi đổi vào 

Khánh Hòa. 

 

Năm 1908, xẩy việc chống thuế ở Quảng Nam, Trần viết thƣ cho bạn, trong 

có câu : “Gần đây tỉnh nhà có làm đƣợc một việc rất thú, tôi nghe tin thật lấy 

làm sung sƣớng, sung sƣớng !” Không ngờ thơ này bị kiểm duyệt, Trần bị bắt 
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và khám nhà, thấy một bức địa đồ thế giới và một bản “Hải ngoại huyết thƣ” 

của Phan Bội Châu. Quan tỉnh bèn làm án tử hình, đƣợc bộ Hình phê chuẩn. 

Xét về tình thì án ấy không oan, vì dƣới chế độ phong kiến thực dân thì yêu 

nƣớc là một tội, tội không để cho các quan yên ổn nịnh Tây và bóc lột dân. 

Nhƣng xét về lý thì án đó thật vu vơ : một bản địa đồ thế giới, ở các trƣờng 

học cũng có, vậy sao treo ở nhà lại thành tội ? Và một bài thơ cổ động lòng ái 

quốc, thì có đạo luật nào cấm yêu nƣớc không ? Và dù có là cấm thƣ đi nữa, 

thì tội cũng không đến nỗi chém ngang lƣng. 

 

Cả nƣớc đều thƣơng tiếc bậc chí sĩ chƣa thỏa chí tang bồng đã vội quy tiên. 

Huỳnh Thúc Kháng khóc bằng một bài thơ : 

 

 

弔    陳    季    恰 

                                       Điếu Trần Quý Cáp 

 

書 劍 蕭 然 獨 出 門 

Thƣ kiếm tiêu  nhiên độc xuất môn 

一 官 拓 落 為 親 存 

Nhất  quan thác lạc  vị  than tồn. 

直 將 新 學 開 奴 壘 

Trực  tƣơng tân  học  khai  nô luỹ 

誰 信 民 權 種 禍 棍 

Thuỳ  tín  dân  quyền  chủng  hoạ côn. 

蓬 島 春 風 懸 遠 夢 

Bồng Đảo xuân phong huyền  viễn mộng 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%99%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%81%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8A%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%95%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A3%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BF%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A3%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%93%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B3%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A2
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芽 莊 秋 草 泣 英 魂 

Nha Trang  thu  thảo khấp  anh  hồn. 

可 憐 一 別 成 千 古 

Khả liên nhất biệt thành  thiên cổ 

沱 㶞 分 襟 酒 尚 溫 

Đà  Nẵng  phân  khâm  tửu  thƣợng ôn. 

 

Và tự dịch ra quốc âm : 

 

Gƣơm  sách  xăm  xăm  tách  dặm  miền, 

Làm  quan  vì  mẹ,  há  vì  tiền ! 

Quyết  đem  học  mới  thay  nô kiếp, 

Ai  biết  quyền  dân  nảy  họa  nguyên ! 

Bồng  đảo  gió  chƣa  đƣa  giấc  mộng, 

Nha  Trang  cỏ  đã  khóc  hồn  thiêng. 

Chia  tay  chén  rƣợu  còn  đƣơng  nóng, 

Đà  Nẵng  trông  nhau  lúc  xuống  thuyền. 

 

Và Phan Bội Châu từ hải ngoại nghe tin, cũng khóc bằng một câu đối : 

 

Văn  hựu  văn  thị  tai ! Thiên  địa  phong  trần  liên  thế biến, 

Bi  mạc  bi  hồ  thử !  Giang  sơn  hào  hiệp  kỷ  nhân  tồn . 

 

nghĩa là : 

 

Tin  lại  tin  thế  sao,  trời  đất  phong  trần  bao  cuộc  biến, 

Buồn  gì  buồn  hơn  nữa,  non  sông  hào  hiệp  mấy  ai  còn. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8E%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AD%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%86%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E3%B6%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BA%AB
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PHAN   CHU   TRINH 

(1872-1926) 

 

Ngƣời làng Tây Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiệu là Tây Hồ. Đỗ của nhân năm 

1900, và phó bảng năm 1901. Đƣợc bổ thừa biện bộ Lễ, nhƣng chỉ 2 năm sau 

là từ quan để hoạt động chính trị. Tỏ lộ chí muốn thức tỉnh đồng bào trong bài 

thơ sau đây : 

 

Đèn   sáp 

 

Một  thân  đứng  sững  giữa  đăng  đài, 

Đèn  sáp  sanh  làm  phận  dẻo  dai. 

Thẳng  rẳng  sợi  tim  trong  mấy  tấc, 

Lăn  tròn  cái  xác  biết  bao  ngoai. 

Cháy  đầu  dốc  rọi  đêm  tăm  tối, 

Nóng  ruột  vì  lo  sự  sáng  soi. 

Hé  cửa,  trách  ai  cho  gió  lọt, 

Canh  tàn  nhỏ  giọt  tỏ  cùng  ai. 

 

Năm 1905, Phan cùng Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng đi vào Nam để 

nghiên cứu dân tình. Qua Bình Định, gặp kỳ thi, ba ông vào nộp quyển, 

chuyện này đã kể trong tiểu sử Trần Quý Cáp 

 

Năm 1906, Phan bí mật Đông du, tìm Phan Sào Nam, nhƣng hai ông không 

đồng chánh kiến, vì Sào Nam thì chủ trƣơng bảo hoàng và bạo động, còn Tây 

Hồ thì đã có khuynh hƣớng dân chủ, và chỉ muốn đòi, bằng đƣờng lối bất bạo 

động, chính quyền bảo hộ phải cải lƣơng cách cai trị. Xin dẫn chứng 2 bài thơ, 

một bài tỏ rõ Tây Hồ không còn mê muội về đạo trung quân, và bài thứ hai tố 

cáo tệ tham nhũng trong quan trƣờng. 
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Nƣớc,   vua 

 

Xƣa  nay  gọi  nƣớc  của  vua  rồi, 

Sống  thác  nên  hƣ  bỏ  mặc  đời. 

Nƣớc  vốn  ông  cha  chung  khoảnh  đất, 

Vua  là  chủ  tịch  của  đƣơng  thời. 

Chùa  làng  không  dễ  sƣ  quơ  sạch, 

Ruộng  tổ  nên  nhƣờng  trƣởng kỵ  thôi. 

Hiểu  đặng  nghĩa  đen  hai  chữ  ấy, 

Trăm  năm  còn  tỏ  nghĩa  vua  tôi. 

 

Chữ  quan  hai  chữ  khẩu 

 

Chữ  nghĩa  khen  ai  khéo  đặt  bày, 

Chữ  quan  hai  khẩu  gẫm  thày  lay ! 

Giằng  đầu  đã  chắc  nhờ  che  chở ? 

Thêm  miệng  nên  sinh  lắm  vặn  xoay. 

Nói  biến,  nói  gian  thêm  đủ  mực, 

Bắt  tròn,  bắt  méo  cả  hai  tay. 

Ông  hay  Thƣơng  liệt  ông  hay  chẳng ? 

Dại  dột  thà  câm  thói  gút  dây. 

 

(Ngƣời đời thƣợng cổ chỉ biết ghi việc bằng cách gút dây; đến Thƣơng Hiệt 

mới chế ra văn tự). 

 

Năm 1908, Phan gửi cho toàn quyền Đông Dƣơng một lá thƣ trong đó ông 

kết án nặng nề chính sách Pháp đè nén dân. Ông bị bắt, kết án xử tử, nhƣng 

nhờ có sự can thiệp của hội Nhân quyền, chỉ bị đầy ra Côn Đảo. Ở đấy, ông 

làm bài thơ để tỏ chí mình : 
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Đập  đá  ở  Côn  Lôn 

I 
 

Làm  trai  đứng  giữa  đất  Côn  Lôn, 

Lừng  lẫy  làm  cho  lở  núi  non. 

Xách  búa  đánh  tan  năm  bảy  đống, 

Ra  tay  đập  bể  mấy  trăm  hòn. 

Tháng  ngày  bao  quản  thân  sành  sỏi, 

Mƣa  nắng  càng  bền  dạ  sắt  son. 

Những  kẻ  vá  trời  khi  lỡ  bƣớc, 

Gian  nan  chi  kể  sự  con  con. 

 

                                                        II 

Biển  dâu  dời  đổi  mấy  thu  đông, 

Cụm  núi  Côn  Lôn  đứng  vững  trồng, 

Bốn  mặt  dày  vò  oai  song  gió, 

Một  mình  che  chở  tội  non  sông. 

Cỏ  hoa  đất  nảy  cây  tram  thức, 

Rồng  cá  trời  riêng  biển  một  vùng. 

Nƣớc  biếc  non  xanh  thƣơng  chăng  nhẽ! 

Gian  nan  xin  hộ  khách  anh  hùng. 

 

Năm 1910, đƣợc trả tự do, và năm 1911 qua Pháp, vẫn hăng hái tố 

cáo tội ác của chủ nghĩa thƣjc dân. Khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, ông bị 

Pháp giam vào nhà ngục Santé, ông làm bài thơ ngạo đời : 

I 

Ba  năm  trải  thú  khắp  Pa - ri, 

Lao  ngục  chƣa  hề  biết  tí  ti. 

Sự  thiếu  vì  đâu  bày  buộc  tới ? 

Thân  thừa  còn  dám  oán  hờn  chi ! 

Một  ngày  dung  bữa  hai  lần  súp, 
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Ba  đứa  chia  nhau  một  ổ  mì. 

Tám  kiếp  trâu  già  chi  sợ  ách, 

Ngồi  buồn  lắc  vế  cứ  ngâm  thi ! 

 

II 

 

Từ  ấy  giam  luôn  mấy  tháng  tròn, 

Nhờ  trời  ngủ  kỹ  lại  ăn  ngon. 

Ngày  ba  lần  xực  coi  còn  đói, 

Ðêm  chin  giờ  ngơi  ngáy  vẫn  giòn. 

Mỗi  bữa  nửa  giờ  ra  hóng  mát, 

Một  tuần  hai  bận  xuống  thăm  con. 

Vui  buồn  mình  biết  lòng  mình  vậy, 

Miễn  trả  cho  rồi  nợ  nƣớc  non. 

 

Thật là khẩu khí nhà nho khoáng đạt, không những uy vũ bất năng khuất, 

mà còn tìm thấy cái vui trong cảnh hoạn nạn, làm thẹn chết bọn vua quan. 

Phƣờng chèo. Năm 1922, Khải Định sang Pháp để xem đấu xảo quốc tế ở 

Paris. Phan bèn gửi chi Khải Định một lá thƣ kết án tên bù nhìn đó có những 

hành động làm nhục quốc thể. 

 

Rồi năm 1925 Phan trở về nƣớc, diễn thuyết ở Sàigon. Đƣợc hoan hô nhiệt 

liệt, nhƣng sức đã kiệt, và trút hơi thở cuối cùng hôm 24/5/1926. Ông chết đi, 

cả nƣớc tự động làm lễ truy điệu, học sinh, sinh viên bỏ học để dự lễ, gây một 

phong trào bãi khóa rầm rộ. 
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NGUYỄN   THƢỢNG   HIỀN 

(1866-1912) 

 

Ngƣời làng Liên Bạt, tỉnh Hà Đông, biệt hiệu là Mai Sơn. Đỗ cử nhân năm 

1884. Có tiên phong đạo cốt, nên tuy tuổi trẻ đỗ đạt, vẫn bỏ nhà đi tu, sau gia 

đình bắt về phải cƣới vợ. Năm 1885, đi thi Hội, đã trúng cách, chƣa kịp vào 

thi Đình thì kinh thành thất thủ. Đến mãi năm 1892, triều đình mới mở lại 

khoa thi, Nguyẽn đƣợc miễn thi Hội và vào thi Đình, đậu hoàng giáp. 

 

Đƣợc bổ đốc học Ninh Bình, Mai Sơn tiên sinh vui chơi sơn thủy, và tỏ chí 

mình trong : 

 

-câu đối dán ở thƣ phòng : 

 

Bích  vân  phƣơng  thảo  cung  thi  liệu 

Hoàng  cúc  thanh  sơn  xứng  hoạn  tình. 

nghĩa là : 

 

Lấy  mây  biếc, cỏ  thơm  để làm  hứng  thơ, 

Hoa  cúc  vàng  ở  núi,  thanh  đạm  hợp  với  cách làm quan của ông. 

 

-câu đối dán chỗ ngồi chơi : 

 

Tảo  dục  vi  mai,  vãn  vi  cúc, 

Động  dƣơng  nhƣ  thủy,  tĩnh  nhƣ  sơn. 

nghĩa là : 

Sớm  làm hoa  mai,  muộn  làm  hoa  cúc, 

Động  nên  nhƣ  nƣớc,  tĩnh  nên  nhƣ  sơn. 

 

-và nhiều bài thơ khác, chúng tôi chỉ xin trích một bài hát nói : 
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Chơi  Sài  Sơn 

 

Nét  mây  đá  ngất  trời  xanh  một  dải, 

Đứng  tiên  sơn  mà  ngoảnh  lại  chốn  hồng  trần : 

Kìa  thành  quách,  nọ  nhân  dân, 

Bóng  xe  ngựa,  mấy  lần  trông  thấp  thoáng. 

Nhân  hƣớng  mộng  trung  tranh  tƣớng  tƣớng, 

Ngã  tòng  bôi  lý  trịch  càn  khôn. 

Bóng  trăng  soi vằng vặc  chốn  hoa  nguyên, 

Chừng  Nhƣợc  thuỷ,  Bồng  sơn  đâu  cũng  thế. 

Ngồi  tính  đốt  ba  mƣơi  hai  tuổ i lẻ, 

Thấy  nghiêng  trời,  lệch  bể  đã  nhiều  phen. 

Thoát  chân  ra,  mà  lánh  bƣớc chốn  lâm  tuyền, 

Ngẫm  trích  tọa  đã  nên  qua  một  kiếp. 

Ba  mƣơi  sáu  động  trời  còn  chƣa  khép, 

Vẫy  cung  nhân bắc  dịp  để  ta  lên. 

Hỡi  xƣa  nào  bạn  Trích  Tiên ! 

 

Xem ý tứ các tác phẩm đó, thì Mai Sơn tiên sinh đã có lánh cõi đời, không 

hỏi gì đến thế sự nữa. Âu cũng là nghiệp duyên, một hôm Phan Sào Nam giả 

làm học trò đến tập văn, thấy ra đầu đề bài phú : “Bái thạch vi huynh”, Phan 

bèn làm một bài ngƣỡng mong Nguyễn tài cao ra giúp nƣớc, nhất là trong hai 

câu sau đây : 

 

Trọn  đời  lấp  biển  ra  công,  lại  càng  mong  bá, 

Đôi  chút  vá  trời  giúp  sức,  may  đƣợc gặp  anh. 

 

Chẳng biết có phải cảm kích vì bài phú đó không, nhƣng đến năm 1907, 

khi vua Thành Thái bị truất phế, thì Mai Sơn dũng cảm lên phủ toàn quyền 
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chất vấn và yêu cầu phục lại ngôi báu. Bị khƣớc từ, ông bèn cáo quan, về 

phụng dƣỡng cha mẹ. Vài năm sau, hiếu sự đã xong, ông cải dạng làm phụ nữ 

trốn sang Tầu, hợp tác với Phan Sào Nam lập ra Việt Nam Quang phục hội. 

Trong thời gian này, ông có viết ra bài  “Chiêu quốc hồn văn bằng chữ Hán, 

đây chỉ xin chép lại bản dịch của Thạch Phƣơng Linh : 

 

Ôi ! Các  nƣớc  trong  trời  đất,  lớn  nhỏ  khác  nhau, 

Quốc  hồn  hết  thảy  đều  có,  hồn  nƣớc  ta  đâu? 

Nào  phải  quốc  hồn  ta  thiếu,  vì  tính  ngu  muội  từ  lâu, 

Lợi  thì  ham  muốn,  danh  thì  đua  nhau; 

Cho  xiểm  nịnh  là  tài  giỏi,  thấy  trung  nghĩa  thì  quay  đầu, 

Không  đau  xót  khi  nƣớc  nhà  tiêu  diệt, 

Chỉ  vui  sƣớng  khi  than  mình  sang  giàu. 

Nay  kẻ  thù  đƣơng  suy  bại,  chính  cơ  hội  hiếm  khôn  cầu. 

Phục  nƣớc  Sở,  ta  hợp  quần  cho  mạnh, 

Đánh  quân  Ngô,  ta  nỗ  lực  cho  mau. 

Thế  mà  hôn  mê  mù  mịt,  hôm  sớm  ngao  du, 

Nịnh  kẻ  thù  có  vạn  ngƣời  đó, 

Làm  việc  nghĩa  thấy  một  ai  đâu? 

Thƣơng  vậy  thay ! 

Cả  nƣớc  đều  không  long  tự  sỉ, 

Tất  nhiên  bị  trói  nhốt  nhƣ  gà  nhƣ  lợn, 

Bị  đánh  đập  nhƣ  ngựa,  nhƣ  trâu. 

Than  ôi !  nƣớc  vẫn  còn  đó,  hồn  lạc  nơi  mô ? 

Ta  nay  lên  trƣớc,  cất  tiếng  hô  to : 

Sài  Gòn  một  cõi,  Hà  Nội  một  khu, 

Thanh,  Nghệ  một  dải,  Hƣơng  Bình  một  đô, 

Há  không  có  một  hai  kẻ  sĩ, 

Thấy  nạn  nƣớc  ra  sức   khuông phù ? 

Há  không  có  một  hai  ngƣời  biết 
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Cảm  điều  nghĩa  mà  vùng  dậy  ru ? 

Để  vì  giống  nòi  phá  tan  hổ  thẹn 

Để  vì  sông  núi  rửa  sạch  bùn  nhơ ? 

Than  ôi !  Hồn  nhƣ  có  biết,  mau  về  đi  thôi ! 

Danh  thơm  khí  mạnh  đến  với  giống  nòi ! 

Chớ  chìm  đắm  trong  nô  lệ,  mà  bẩn  con  ngƣời. 

Chớ  khúm  núm  trƣớc  thềm  giặc,  mà  nhục  cho  đời. 

Về  ngay  đi !  Về  ngay  đi !  Nên  nhớ  tiên  tổ : 

Nhƣ  vua  Lê  Thuận  Thiên  diệt  giặc  giữ  nƣớc, 

Nhƣ  đức  Trần  Hƣng  Đạo  phá  Hồ  lập  công. 

Về  ngay  đi !  Về  ngay  đi !  Trông  gƣơng  nƣớc  bạn : 

Nhƣ  Trung  Hoa  đất  Vũ  Hán nổi  dậy, 

Nhƣ  Nhật  Bản  trên  mặt  biển  xƣng  hùng. 

Muôn  ngàn  dân  nƣớc,  thề  quyết  đồng  lòng, 

Góp  công  sức,  dựng  sự  nghiệp,  tính  đến  xong, 

Khiến  ngƣời  thế  giới  đều  ngạc  nhiên  khen  tặng : 

“Nƣớc  Việt  Nam  nay  đã  cố  gắng  giành  lại  độc lập, 

Quyết  không  chịu  làm  thân  tôi  mọi  cho  Pháp  đến  cùng”. 

Hỡi  đồng  bào !  Ta  mong  hồn  nƣớc  thiêng  liêng  của  bốn  ngàn 

năm  cũ 

Đem  lại  chí  khí  anh  hùng. 

Chớ  đừng  bắt  chƣớc,  chôn  vùi  tâm  huyết  nhƣ  hạng  ngƣời  lòng 

heo  dạ  chó, 

Cam  kiếp  tôi  đòi  để  chịu  diệt  vong. 

 

Nhƣng quốc vận chƣa đến, hồn nƣớc chẳng về, nên Mai Sơn chán nản vào 

tu ở chùa Thƣờng Tích Quang, Hàng Châu, và từ trần ở đó. 

 

Thế là Mai Sơn, dù không đạt đƣợc chí báo quốc, cũng tìm đƣợc an ủi dƣới 

Phật đài. So với Trần Thái Xuyên thì Mai Sơn còn may mắn hơn nhiều, không 
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bị bọn phong kiến cẩu tẩu cho đế quốc, vu hãm cho đến chết. Dƣới đây ta sẽ 

thấy hai họ Phan : Sào Nam và Tây Hồ, hoạt động cách mạng dữ hơn Trần và 

Nguyễn, nhƣng gặp lúc lƣơng tâm thế giới xúc động về tội ác của thuộc địa 

chủ nghĩa, nên đƣợc vừa toàn danh và toàn thân. 
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TRẦN   CAO   VÂN 

(1866-1916) 

 

Ngƣời làng Phú Cứ, tỉnh Quảng Nam. 

 

Rất mê Dịch số, nên phối hợp Tiên Thiên của Phục Hi với Hậu Thiên của 

Văn Vƣơng để làm ra một quyển kinh Dịch mới, đặt tên là Trung Thiên Dich. 

Năm 1900, bị bắt vì nghi là làm yêu thƣ rối loạn lòng dân. Viên quan hỏi cung 

ông, nhân thấy một con cóc nhẩy vào phòng hỏi cung, bèn bảo ông làm một 

bài thơ vịnh con cóc. Ông ứng khẩu đọc : 

 

Muôn  vật  thân  ta  nghĩ  lại  càng, 

Nỗi  mình  trông  thấy  cóc  ngồi  hang. 

Áo  sồi  một  tấm  trời  che  đậy, 

Hang  thẳm  mây  từng  đất  mở  mang. 

Giếng  ếch,  nọ  thèm  đua  lặn  hụp, 

Cung  Thiềm  riêng  ở  mặc  nghênh  ngang. 

Nghiến  rang  sấm  dậy  chừng  ra  cửa, 

Lƣỡi  quét  xong  rồi  khiến  thảy  tan ! 

 

Dám khinh bỉ, ví bọn quan lại thờ Tây với ếch và kiến, lại còn dọa sẽ phá 

tan bọn chúng, trách nào ông bị bỏ tù 3 năm vì một quyển sách vu vơ ! 

 

Năm 1908, ông tham gia cuộc chống thuế, bị đày ra Côn Đảo, đến 1914 

mới đƣợc thả về. 

 

Năm 1915, ông bí mật liên lạc với vua Duy Tân, mời vua tham gia cuộc 

khởi nghĩa đang tổ chức. Chính ông làm bài thơ : “Hỏa xa Huế-Hàn” để ngầm 

ra lệnh xuất quân vào giờ Ngọ, tháng Ngọ (5/5 âm lịch) : 
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Một  mối  xa  thƣ  đã  biết  chƣa ? 

Bắc  Nam  hai  ngả  gặp  nhau  vừa. 

Đƣờng  „rầy‟  đã  sẵn  thang  mấy  bƣớc, 

Ống  khói  càng  cao  ngọn  gió  đƣa. 

Sấm  dậy  tứ  bề  trăm  máy  chuyển, 

Phút  thâu  muôn  dặm  một  giờ  trƣa. 

Trời  sai  ra  dọn  xong  từ  đấy, 

Một  mối  xa  thƣ  đã  biết chƣa ? 

 

Thật là một hiệu lệnh xuất quân kỳ lạ, có thể nói là không tiền khoáng hậu 

trong quân sử ! Nhƣng mƣu khởi nghĩa bị bại lộ, cả vua Duy Tân và các đồng 

chí đều bị bắt. Không nghĩ gì đến thân mà chỉ nghĩ đến vua, Trần bèn gửi cho 

thƣợng thƣ Hồ Đắc Trung một đôi câu đối : 

 

Trung  là  ai ?  Nghĩa  là ai ? Cân  đai  võng  lọng  là ai ? thà  

để cô thần  tử  biệt. 

Trời  còn  đó, đất   còn đó,  xã tắc  sơn  hà  còn đó,  mong  sao  

thánh  thƣợng  sinh  toàn.  

 

Kết quả là vua Duy Tân bị đem đi  đày, còn Trần bị án tử hình. Trƣớc khi 

bị hành hình, Trần làm bài thơ, một bằng chữ Hán : 

 

絕    命    詩 

                                          Tuyệt mệnh thi 

 

中 立 乾 坤 不 倚 天 

Trung lập càn  khôn  bất ỷ thiên 

越 南 文 物 古 來 傳 

Việt Nam văn  vật cổ lai truyền 

君 民 共 主 精 神 會 

Quân  dân cộng  chủ  tinh thần hội 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AB%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9D%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B6%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B2%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%83
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臣 子 尊 周 日 月 傳 

Thần tử tôn Châu  nhật nguyệt truyền 

百 越 山 河 無 白 齒 

Bách  Việt  sơn hà  vô bạch xỉ 

一 腔 忠 義 有 青 天 

Nhất  xoang  trung nghĩa  hữu  thanh thiên 

英 雄 提 局 休 成 敗 

Anh hùng  đề  cục hƣu thành bại 

公 論 千 秋 付 史 編 

Công luận thiên thu phó sử  truyền! 

 

Bản dịch của Nhất Anh : 

 

Đứng  giữa  càn  khôn  chỉ  có  mình, 

Việt  Nam  muôn  thủa  vẫn  truyền  danh. 

Tấc  lòng  thần  tử  đôi  vầng  sáng, 

Ý  khí  quân  dân  một  hội  thành. 

Giặc  Pháp  đuổi  xa  miền  Bách  Việt, 

Trời  cao  xin  gửi  tấm  trung  trinh. 

Anh  hùng  xá  kể  câu  thành  bại, 

Công,  tội  nghìn  sau  có  sử  xanh. 

 

Và một bài thơ bằng chữ Nôm : 

 

Đứa  nào  muốn  chết,  chết  nhƣ  chơi, 

Chết  vị  non  sông,  chết  vị  trời. 

Chết  thảo,  bao  nài  xƣơng  thịt  nát, 

Chết  ngay,  há  ngại  cổ  đầu  rơi. 

Chết  trung,  tiếng  để  ngoài  muôn  dặm, 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B6%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BD%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%85%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B7%A8
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Chết  nghĩa,  danh  lƣu  đến  vạn  đời. 

Chết  đƣợc  nhƣ  vầy  là  hả  lắm, 

Ta  không  sợ  chết,  hỡi  ai  ơi ! 

 

Thật là nghĩa khí lẫm liệt, ai dám bảo Trần chỉ là một ông đồ gàn tin bói 

toán ? 
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VUA   THÀNH   THÁI 

(1871-1954) 

 

Trong số các bậc anh hùng còn nghĩ đến quốc sỉ, ta phải kể thêm vua 

Thành Thái, trị vì từ năm 1889 dến năm 1907. Ngài húy Bửu Lân, con vua 

Dục Đức, và kế vua Đồng Khánh khi ông này yểu tử. 

 

Tuy là thiên tử nhƣng vô quyền, nên ngài vẫn bực tức, và tỏ rõ lòng đó khi 

Tây đƣa ngài ra Hanoi (1902) dự lễ khánh thành cầu Doumer, trong bài thơ 

sau đây : 

 

無     題 

VÔ     ĐỀ 

武 武 文 文 著 錦 袍 

Võ võ văn văn  trƣớc cẩm  bào 

朕 為 天 子 獨 艱 勞 

Trẫm  vi  thiên  tử  độc  gian  lao. 

三 杯 紅 酒 群 黎 血 

Tam bôi  hồng  tửu  quần lê huyết 

一 盞 青 茶 百 姓 膏 

Nhất trản thanh  trà  bách tính  cao. 

民 淚 落 何 予 淚 落 

Dân  lệ  lạc hà  dƣ  lệ lạc 

歌 聲 高 也 哭 聲 高 

Ca thanh cao  dã  khấp  thanh cao. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8C%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A2%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%89%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B4%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%85%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8C%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A7%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%86%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
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休 談 此 潰 干 戈 靜 

Hƣu đàm  thử  hội can qua tịnh 

禍 福 將 來 付 爾 曹 

Hoạ phúc tƣơng  lai Phó nhĩ tào. 

 

Bản dịch của Lãng Nhân : 

 

Áo  mũ  xênh  xang  võ  với  văn, 

Riêng  mình  chín  bệ  những  băn  khoăn. 

Ba  chung  rƣợu  ngự  mồ  hôi  chúng, 

Mấy  chén  trà  xuông,  nƣớc  mắt  dân ! 

Sùi  sụt  trời  mƣa  sầu  muốn  khóc, 

Véo  von  tiếng  hát,  thảm  khôn  ngăn. 

Binh  đao  cuộc  nọ  thôi  đừng  nhắc, 

Trăm  họ  lầm  than  gắng  đỡ  dần. 

 

Chả biết các quan thị tùng, khi vua ban cho bài thơ đó, nghĩ sao ? Không 

một ai dám cộng ƣu với ngài, nhƣng thiếu chi kẻ đê tiện đem bài thơ đó tố cáo 

với giặc ? Và vua Thành Thái bực tức không làm gì đƣợc, có những cử chỉ 

nóng nẩy mà Pháp phóng đại ra để vu ngài mắc bệnh thần kinh. Chúng ép 

ngài thoái vị, nhƣờng ngôi cho thái tử, và đƣa ngài ra an trí ở Vũng Tàu. Tại 

đó, ngài làm bài thơ sau đây : 

 

Sống  thừa  nào  biết  có  hôm  nay, 

Nhìn  thấy  non  sông  đất  nƣớc  này. 

Sừng  ngựa  chƣa  quên  câu  chuyện  cũ, 

Ruột  tằm  đòi  đoạn  mối  sầu  „tây‟. 

Thanh  xuân  nghìn  dặm  mây  mù  mịt, 

Bể  Cấp  tƣ  bề  sóng  bủa  vây. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AB%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BD%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B9
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Tiếng  súng  ngày  đêm  nhƣ  khúc  nhạc, 

Dầu  cho  sắt  đá  cũng  chau  mày ! 

Đến khi vua Duy Tân cũng bị Pháp phế truất (1915), vua Thành Thái bèn 

bị đƣa đi đến đảo Réunion. Sau khi Việt Minh lên nắm chính quyền và chống 

nhau với Pháp, ngài đƣợc Pháp đƣa về nƣớc năm 1947, có lẽ muốn lấy lòng 

dân để chống Việt Minh. Nhƣng Pháp vẫn ủng hộ Bảo Đại, nên ngài không 

tham gia quốc sự, và mất âm thầm tại Saigon năm 1954. 

 

Dù sao, vua Thành Thái và con ngài là vua Duy Tân cũng cứu vãn đƣợc đôi 

chút danh dự cho hoàng tộc Nguyễn. Và ta hiểu tại sao nghĩa tôn quân còn tồn 

tại rất lâu trong dân chúng và nhất là trong đám sĩ phu, mặc dầu sự phản bội 

của triều đình Huế. 
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TRẦN   BÍCH   SAN 

(1838-1877) 

 

Ngƣời làng Vị Xuyên, tỉnh Nam Định. Học trò hoàng giáp Phạm Văn Nghị. 

Đỗ giải nguyên trƣờng Nam năm 1864, và vào kinh đỗ Hội nguyên và Đình 

nguyên năm sau. 

 

Ông không gia nhập phong trào cần vƣơng chống Pháp, nhƣng tính khí 

cƣơng trực, không nể nang gì bọn theo Tây và cả các quan Tây, nhƣ chứng tỏ 

hai việc sau đây : 

 

Khi ông làm tuần phủ Hanoi, linh mục Trần Lục xứ Phát Diệm, đƣợc triều 

đình phong làm Khâm sai tuyên phủ sứ, đến thăm ông, và ngạo nghễ đƣa ra vế 

đối sau đây, yêu cầu quan tuần đối lại : 

 

Ba  cụ  ngồi  một  cỗ, cụ  đủ  điều  cụ  chẳng  sợ  ai. 

 

(Câu này khó ở chữ cụ, có 3 nghĩa : một cỗ, tiếng tôn xƣng ngƣời già, và sợ. 

Nó có ý hăm dọa, bảo ngầm quan tuần chớ có lên mặt chẳng sợ ai, chẳng sợ 

cả quan Khâm sai tuyên phủ sứ). 

 

Tam nguyên Vị Xuyên liền đối : 

 

Một  đạo  há  hai  đƣờng,  đạo  trộm  cắp,  đạo  còn  nói  láo. 

 

(Chữ đạo cũng có 3 nghĩa : đƣờng đi, đạo trộm cắp, và nói. Vế đối đốp vào 

mặt Trần Lục rằng hắn chỉ là một tên thờ giặc trộm danh quan lớn, mà còn 

dám nói láo) 
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Cũng trong khi ông làm tuần phủ Hanoi, một hôm phó thủy sƣ đô đốc 

Dupré ở Saigon ra, đến thăm ông. Đi theo hắn là một con chó, chỗm chệ nhẩy 

lên ngồi một cái ghế. Quan tuần cho là Dupré cố ý khinh mình, sai lính đập 

chết con chó. 

 

Dupré tức giận, chờ dịp báo thù. Năm 1877 có cuộc đấu xảo ở Paris, triều 

đình bàn với Soái phủ ở Saigon cử một phái đoàn Việt Nam sang Pháp để tỏ 

tình hữu nghị. Dupré ƣng thuận, và yêu cầu trong phái đoàn có tuần phủ 

Hanoi Trần Bích San. Trần đƣợc lệnh vô kinh, nhƣng biết rằng khi tới Saigon 

trình diện với Soái phủ, tất sẽ bị Dupré làm nhục. Không thể trái lệnh triều 

đình, và cũng không muốn quốc thể bị nhục vì mình, ông bèn khẳng khái nuốt 

giấy bản tự tử, sau khi làm bài thơ tuyệt mệnh sau đây : 

 

Tự  quý  tài  sơ,  chí  vị  cƣờng 

Tây  tra  kim  hựu  phiếm  trùng  dƣơng 

Cực  tri  sơn  hải  ân  tình  trọng 

Na  quản  đông  tây  đạo  lộ  trƣờng 

Vạn  lý  thiết  thành  thông  dị  vực 

Thập  niên  Ngƣu  chử  ức  luân  cƣơng 

Hoàng  hoa  tƣơng  mệnh  tri  hà  bổ 

Lại  hữu  gia  du  xuất  miếu  đƣờng. 

 

Bản dịch trong “Giai thoại làng Nho” của Lãng Nhân : 

 

Luống  thẹn  tài  hèn, chí  dở  dang, 

Sứ  Tây,  nay  lại  vƣợt  trùng  dƣơng. 

Khôn  quên  non  biên  đƣờng  ân  nghĩa, 

Bao  quản  đông  tây  lối  dọc  ngang. 

Muôn  dặm  tàu  đồng  qua  nƣớc  lạ, 

Mƣời  năm  Bến  Nghé  nhớ  âu  vàng. 



324 

 

Hoàng  hoa  vâng  mệnh,  e  không  tựu, 

Nhờ  có  mƣu  sâu  gửi  miếu  đƣờng. 

 

Tâm sự ái quốc của ông còn đƣợc biểu lộ trong bài thơ làm khi ông vƣợt 

qua một dãy núi, trông thấy một ngôi miếu : 

 

Kiếm  mã  khi  khu  thử  nhất  hành, 

Nguyện  tƣơng  tâm  sự  khấu  sơn  anh. 

Tây  nhân  kỹ  dạng  thử  nhƣ  thủ, 

Nam  quốc  sơn  hà  linh  bất  linh. 

 

Bản dịch của Lãng Nhân : 

 

Đƣờng  núi  gập  ghềnh  một  chuyến  đi, 

Muốn  đem  tâm  sự  khấn  thần  kỳ. 

Ngƣời  Tây  kỹ  xảo  là  nhƣ  thế, 

Hồn  nƣớc  thiêng  chăng  hãy  hộ  trì. 

 

Và ông quả là một nhà nho chân chính, sẵn lòng chấp nhận mọi gian nan để 

tôi luyện chí khí, nhƣ tả trong bài thơ sau đây, tả cảnh đèo Hải Vân : 

 

過     海     雲     關 

                                          Quá    Hải    Vân   quan 

 

三 年 三 上 海 雲 臺 

Tam niên tam thƣớng Hải Vân đài 

一 鳥 身 輕 獨 往 回 

Nhất điểu thân khinh độc vãng hồi 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%B3%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BA%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8D%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9E
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草 樹 半 空 低 日 月 

Thảo thụ bán không đê nhật nguyệt 

乾 坤 隻 眼 小 塵 埃 

Càn khôn chích nhãn tiểu trần ai! 

文 非 山 水 無 奇 氣 

Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí 

人 不 風 霜 未 老 才 

Nhân bất phong sƣơng vị lão tài 

休 道 秦 關 征 路 險 

Hƣu đạo Tần quan chinh lộ hiểm 

馬 頭 花 盡 帶 煙 開 

Mã đầu hoa tận đới yên khai 

 

Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm : 

 

Nhẹ  bỗng  mình  chim  lối  Hải  Vân, 

Ba  năm  qua  lại  đủ  ba  lần. 

Nửa  con  mát  nghé  trần  ai  hẹp, 

Sát  ngọn  cây  trông  nhật  nguyệt  gần. 

Chửa  dạn  phong  sƣơng  tài  chửa  luyện, 

Không  pha  sơn  thủy  bút  không  thần. 

Mây  lồng  cổ  ngựa  hoa  đua  nở, 

Có  hiểm  gì  đâu  lối  ải  Tần ! 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9D%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9C%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B7%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A6%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%85%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%8B
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NGUYỄN    KHUYẾN 

(1835-1910) 

 

Ngƣời làng Yên Đổ, tình Hà Nam. Cùng học một thầy với tam nguyên Vị 

Xuyên, Yên Đổ cũng đỗ tam nguyên, giải nguyên năm 1864, và hội nguyên 

cùng đình nguyên năm 1871. 

 

Hoạn đồ của Yên Đổ cũng ngắn nhƣ hoạn đồ của Vị Xuyên, nhƣng kết thúc 

êm ả hơn. Yên Đổ lần lƣợt đƣợc bổ đốc học Thanh Hóa, Bố chánh Quảng 

Ngãi, thƣơng biện Hanoi, tổng đốc Sơn-Hƣng-Tuyên, và đến năm 1885, sau 

khi Tây hạ thành Hanoi lần thứ hai, bèn lấy cớ đau mắt mà cáo quan về nhà. 

 

Lúc đó, triều đình đã nhận cuộc bảo hộ của Pháp, nhƣng lại xẩy ra biến cố 

ở Huế, vua Hàm Nghi xuất bôn, và Pháp lập vua Đồng Khánh lên thay. Trƣớc 

giới sĩ phu, có hai con đƣờng phải lựa chọn : một là trung thành với vua cũ và 

chống Pháp nhƣ Phan Đình Phùng, hai là nhận sự bảo hộ với vua mới nhƣ bọn 

Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân,  v . v . Yên Đổ không theo cả hai đƣờng lối 

đó, và chọn một con đƣờng thứ ba là từ chức, rút lui khỏi chính trƣờng, mặc 

dầu ông mới ngũ tuần. Vì lý do gì ? Một phần có thể là vì ông thiếu tinh thần 

dũng cảm, hoặc vì ông tự biết mình chỉ có văn tài mà không có võ lƣợc, và 

chắc chắn hơn là vì ông nhận thấy rõ rệt sự chênh lệch quá lớn giữa binh lực 

của Pháp và binh lực của ta, chống đối bằng bạo động không ích lợi gì và chỉ 

làm khổ dân. 

 

Mặc dầu vậy, ông vẫn cảm thấy sự trốn trách nhiệm đó là xấu hổ trong bài 

thơ sau đây : 

 

Tự   trào 
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Cũng  chẳng  giàu  mà  cũng  chẳng  sang, 

Chẳng  gầy  chẳng  béo,  chỉ  làng  nhàng. 

Cờ  đƣơng  dở  cuộc  không  còn  nƣớc, 

Bạc  chửa  thâu  canh  đã  chạy  làng. 

Mở  miệng  nói  ra  gàn  bát  sách, 

Mềm  môi  chén  mãi  tít  cung  thang. 

Nghĩ  mình  lại  ngán  cho  mình  nhỉ, 

Thế  cũng  bia  xanh,  cũng  bảng  vàng. 

 

Trong bài thơ này, tác giả tự ví mình với một ngƣời đang đánh cờ và bí 

nƣớc đi (xin chú ý nƣớc còn có ý kín lá quốc gia), hoặc một ngƣời đang đánh 

bạc chƣa tan mà đã chạy làng (xin chú ý hai danh từ quân bài : sách và thang, 

rất đắc dụng ở đây). 

 

Và mặc dầu trốn trách nhiệm, ông vẫn luôn luôn nghĩ đến tổ quốc đau 

thƣơng, nhƣ chứng tỏ trong bài thơ sau đây : 

 

Ông   phỗng   đá 

 

Ngƣời  đâu  tên  họ  là  chi ? 

Khéo  thay  trích  trích  tri  tri  nực  cƣời. 

Dang  tay  ngửa  mặt  lên  trời, 

Hay  còn  lo  tính  sự  đời  chi  đây ? 

Thấy  phỗng  đá  lạ  lùng  muốn  hỏi. 

Cớ  làm  sao  len  lỏi  đến  chi  đây ? 

Hay  tƣởng  trông  cây  cỏ  nƣớc  non  này, 

Chí  cũng  rắp  dang  tay  vào  hội  lạc ! 

Thanh  sơn  tự  tiếu  đầu  tƣơng  hạc, 

Thƣơng  hải  thùy  tri  ngã  diệc  âu.  

Thôi  cũng  đừng  chấp  chuyện  đâu  đâu, 
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Túi  vũ  trụ  mặc  đàn  em  gánh  vác. 

Duyên  hội  ngộ  là  duyên  tuổi  tác, 

Chén  chú,  chén  anh,  chén  tôi,  chén  bác, 

Cuộc  tỉnh  say,  say  tỉnh  một  vài  câu. 

Nên  chăng  đá  cũng  gật  đầu ! 

 

Hỏi   ông   phỗng   đá 

 

   Ông  đứng  làm  chi  đó  hỡi  ông ? 

  Trơ  trơ  nhƣ  đá, vững  nhƣ  đồng. 

  Đêm  ngày  gìn  giữ  cho  ai  đó ? 

  Non  nƣớc  đầy  vơi  có  biết  không ? 

 

      Trong bài thứ nhất, ông phỗng đá chính là tác giả, tự thƣơng mình trích 

trích tri tri (nghĩa là chỉ làm thơ vớ vẩn) trƣớc quốc nạn. Để khuây khỏa nỗi 

buồn ray rức đó, ông chỉ biết say sƣa tối ngày và đặt hy vọng vào đàn hậu 

sinh. Nhƣng đến bài thứ hai, tác giả không đồng hóa với phỗng đá nữa, mà coi 

vật này nhƣ tƣợng trƣng những kẻ vô tâm, trơ trơ với non nƣớc đầy vơi. 

 

Đêm   mùa   hạ 

 

Tháng  tƣ  đầu  mùa  hạ, 

Tiết  trời  thực  oi  ả, 

Tiếng  dế  kêu  thiết  tha, 

Đàn  muỗi  bay  tơi  tả. 

Nỗi  ấy  biết  cùng  ai, 

Cảnh  này  buồn  cả  dạ. 

Biếng  nhắp  năm  canh  chầy, 

Gà  đà  sớm  giục  giã. 
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Bài thơ này không phải chỉ tả cảnh một đêm hè. Cái không khí oi ả của 

mùa hè chính là cái tâm tƣ bứt rứt của tác giả trƣớc thời cuộc. Quốc gia đã 

mất tự chủ, và đáng lẽ giới sĩ phu lãnh đạo phải cầm khí giới ra chống kẻ xâm 

lăng. Nhƣng vì ông biết rằng mọi cố gắng đều vô ích, ông đành nhắm mắt, bịt 

tai trƣớc việc đời (cố ngủ), nhƣng đâu có dễ ? Dân rên siết đau khổ (dế, muỗi) 

khiến ông không ngủ đƣợc, biếng cả uống rƣợu. Nhƣng trong lúc tuyệt vọng 

đó, tiếng gà sớm giục giã bỗng vang lên nhƣ tiếng kèn chiến thắng phục hồi 

xứ sở. 

 

Đó là nhận xét thứ nhất về tâm trạng Yên Đổ : bứt rứt về quốc nạn. Đặc 

điểm thứ hai là ông phẫn nộ khi thấy xã hội trụy lạc vui chơi trong vòng xiềng 

xích. Nhƣng ông là một nhà nho hiền lành, chỉ giơ cao đánh sẽ. Văn chửi đời 

chỉ mãnh liệt vói ông Tú Xƣơng, một nhà nho bất đắc chí. Đây ta hãy nghe 

Yên Đổ vịnh : 

 

Cảnh   hội   Tây 

 

Kìa  hội  thăng  bình  tiếng  pháo  reo: 

Bao  nhiêu  cờ  kéo  với  đèn  treo. 

Bà  quan  tênh  nghếch  xem  bơi  trải, 

Thằng  bé  lom  khom  nghé  hát  chèo. 

Cậy  sức  cây  đu  nhiều  chị  nhún, 

Tham  tiền  cột  mỡ  lắm  anh  leo. 

Khen  ai  khéo  vẽ  trò  vui  thế, 

Vui  thế  bao  nhiêu  nhục  bấy  nhiêu ! 

 

Và :  

 

Ông   nghè   tháng   tám 
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Cũng  cờ,  cũng  biển,  cũng  cân  đai. 

Cũng  gọi  ông  nghè  có  kém  ai. 

Mảnh  giấy  làm  nên  thân  giáp  bảng, 

Nét  son  điểm  rõ  mặt  văn  khôi. 

Tấm  thân  xiêm  áo  sao  mà  nhẹ ? 

Cái  giá  khoa  danh  ấy  mới  hời ! 

Ghế  tréo,  lọng  xanh  ngồi  bảnh  choẹ, 

Nghĩ  rằng  đồ  thật,  hoá  đồ  chơi ! 

 

Chiếc đồ chơi „Ông nghè tháng tám” tƣợng trƣng cho các vị quan lại tự 

mãn, nhƣng nếu biết nghĩ lại, thì biết bao hổ thẹn thấy mình chẳng có chút 

thực quyền, chỉ là dồ chơi trong tay giặc ! 

 

Yên Đổ còn bịa chuyện phƣờng chèo nói với vợ để chế diễu bọn quan lại 

bù nhìn : 

 

優    婦    詞 

                                                  Ƣu   phụ   từ 

 

東 鄰 家 有 優 人 住 

Đông lân gia hữu ƣu nhân trú 

夜 半 優 人 語 優 婦 

Dạ bán ƣu nhân ngữ ƣu phụ 

我 亦 時 常 做 好 官 

Ngã diệc thời thƣờng tố hảo quan 

如 何 人 皆 不 我 懼 

Nhƣ hà nhân giai bất ngã cụ 

優 婦 大 怒 罵 其 夫 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A9%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%84%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A9%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A9%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BD%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AB
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Ƣu phụ đại nộ mạ kỳ phu 

爾 年 既 老 何 太 愚 

Nhĩ niên ký lão hà thái ngu 

幸 哉 昏 暮 人 不 識 

Hạnh tai hôn mộ nhân bất thức 

人 或 識 之 貽 妾 羞 

Nhân hoặc thức chi di thiếp tu 

世 間 驚 人 但 有 二 

Thế gian kinh nhân đãn hữu nhị 

一 能 生 人 一 能 死 

Nhất năng sinh nhân nhất năng tử 

爾 既 不 能 生 死 人 

Nhĩ ký bất năng sinh tử nhân 

如 何 人 人 皆 懼 爾 

Nhƣ hà nhân nhân giai cụ nhĩ 

且 也 爾 家 本 貧 寒 

Thả dã nhĩ gia bản bần hàn 

朝 夕 排 優 求 一 餐 

Triêu tịch bài ƣu cầu nhất xan 

排 優 君 將 且 不 懼 

Bài ƣu quân tƣớng thả bất cụ 

何 況 爾 為 排 優 官 

Hà huống nhĩ vi bài ƣu quan 

 

Bản dịch : 

Phƣờng  chèo  nói  chuyện  vói  vợ 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%84%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%93%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AD%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AD%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A9%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%83%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%83%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%83%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B2%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A4%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8E%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%98
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Xóm  bên  Đông  có  phƣờng  chèo  trọ, 

Đƣơng  nửa  đêm  gọi  vợ  chuyện  trò 

Rằng:  “Ta  thƣờng  làm  quan  to, 

Sao  ngƣời  coi  chẳng  ra  trò  trống  chi ?” 

Vợ  cả  giận  mắng  đi  mắng  lại : 

“Tuổi  đã  già  sao  dại  nhƣ  ri; 

Đêm  hôm  ai  chẳng  biết  chi, 

Ngƣời  nhƣ  biết  đến  thiếp  thì  hổ  thay ! 

Đời  có  hai  điều  này  nên  sợ : 

Sống  chết  ngƣời  đều  ở  trong  tay; 

Thế  mà  chàng  đã  chẳng  hay, 

Còn  ai  sợ  đến  phƣờng  này  nữa  chăng. 

Vả  chàng  vẫn  lăng  nhăng  túng  kiết, 

Cuộc  sinh  nhai  chèo  hát  quan  thì; 

Vua  chèo  còn  chẳng  ra  gì, 

Quan  chèo  vai  nhọ  khác  chi  thằng  hề ”. 

 

Trên đây là nói về tâm sự của Yên Đổ đối với thời cuộc. Nếu bàn đến văn 

tài thuần túy của ông, thì phải nhận rằng ông là nhà thơ tả cảnh những cảnh 

vật Việt Nam khéo nhất, chân thật nhất. Nguyễn Du và bà huyện Thanh Quan 

cũng đã có những bức tranh tả cảnh tuyệt đẹp, nhƣng đẹp quá, lý tƣởng hóa 

quá, ta có thể coi nhƣ là những bức tranh thủy mạc của Tầu hơn là tả chân cái 

đẹp mộc mạc của đất nƣớc Việt Nam. Ví dụ : ta hãy so sánh hai câu thơ sau 

đây của Nguyễn Du tả mùa thu : 

 

             Long  lanh  đáy  nƣớc  in  trời 

Thành  xây  khói  biếc,  non  phơi  ánh  vàng. 
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 thật là đẹp, cái đẹp phong kiến, cao quý. Nhƣng Nguyễn Khuyến tả mùa Thu 

Việt Nam, với những nét đặc thù Việt Nam, mộc mạc, bình dân, trong ba bài 

thơ sau đây : 

 

                                          Thu   Điếu 

 

Ao  thu  lạnh  lẽo  nƣớc  trong  veo 

Một  chiếc  thuyền  câu  bé  tẻo  teo 

Sóng  biếc  theo  làn  hơi  gợn  tí 

Lá  vàng  trƣớc  gió  khẽ  đƣa  vèo 

Tầng  mây  lơ  lững,  trời  xanh  ngắt 

Ngõ  trúc  quanh  co,  khách  vắng  teo 

Tựa  gối  ôm  cần  lâu  chẳng  đƣợc 

Cá  đâu  đớp  động  dƣới  chân  bèo. 

      

                                                Thu   Ẩm 

 

Năm  gian  nhà  cỏ  thấp  le  te 

Ngõ  tối  đêm  sâu  đóm  lập  lòe 

Lƣng  giậu  phất  phơ  màu  khói  nhạt 

Làn  ao  lóng  lánh  bóng  trăng  loe 

Da  trời  ai  nhuộm  mà  xanh  ngắt ? 

Mắt  lão  không  viền  cũng  đỏ  hoe 

Rƣợu  tiếng  rằng  hay,  hay  chả  mấy 

Độ  năm  ba  chén  đã  say  nhè. 

 

                                           Thu    Vịnh 

 

  thu  xanh      cao, 

   lơ  phơ     hiu. 
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   trông  nhƣ     

Song  thƣa     trăng . 

     hoa  năm , 

   trên  không   ? 

Nhàn     toan  , 

  ra      ông .  

 

Sự khác biệt giữa hai văn tài thật rõ rệt. Tiên Điền đƣa ta vào những bồng 

lai tiên cảnh, còn Yên Đổ  thì giản dị hơn, khiến ta cảm động với những 

phong cảnh tầm thƣờng Việt Nam, trong đó dân chúng nghèo và đời sống khó 

khăn, nhƣng chính ở đó chúng ta đã sinh ra, trƣởng thành, đau khổ và thƣơng 

yêu, và cũng ở đó chúng ta sẽ để lại nắm xƣơng tàn. 

 

Không những tả phong cảnh Việt Nam, Yên Đổ còn tả cuộc sinh hoạt của 

dân chúng Việt Nam, chia sẻ những nỗi đau khổ của họ khi bị nƣớc lụt hoặc 

mất mùa, và những vui sƣớng của họ về tết Nguyên Đán : 

 

Nƣớc   lụt   Hà   Nam 

 

Quai,  Mễ , Thanh,  Liêm,  đã  vỡ  rồi, 

Vùng  ta  thôi  cũng  lụt  mà  thôi 

Gạo  dăm  ba  bát  cơ  còn  kém, 

Thuế  một  vài  nguyên  dáng  vẫn  đòi. 

Tiếng  sáo  vo  ve  chiều  nƣớc  vọng. 

Chiếc  thuyền  len  lỏi  bóng  trăng  trôi. 

Đi  đâu  cũng  thấy  ngƣời  ta  nói, 

Mƣời  chín  năm  nay  lại  cát  bồi. 

 

Xin ghi nhận câu thứ 5 : giữa cảnh lụt lội, dân ta còn có ngƣời mê âm nhạc 

đến nỗi thả diều sáo để nghe tiếng tiếng sáo đƣợc mặt nƣớc phản chiếu ra xa. 
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Dân nhƣ thế, làm sao chẳng sản xuất đƣợc một thi sĩ nhƣ Yên Đổ ? Tuy không 

hùng dũng bằng chiến sĩ gẩy tì bà trên lƣng ngựa, nhƣng đáng yêu biết bao : 

 

 

Mất    mùa 

 

Mấy  năm  cày  cấy  vẫn  chân  thua, 

Chiêm  mất  đằng  chiêm,  mùa  mất  mùa. 

Phần  thuế  quan  thu,  phần  trả  nợ, 

Nửa  công  đứa  ở,  nửa  thuê  bò. 

Sớm  trƣa  dƣa  muối  cho  qua  bữa, 

Chợ  búa  trầu  cau  cũng  chẳng  mua. 

Tằn  tiện  thế  mà  sao  chửa  khá, 

Nhờ  trời  rồi  cũng  mấy  gian  kho. 

 

Hơn cả những bài nghị luận tràng giang tán dƣơng đức tính chịu đựng của 

dân mình, bài thơ mộc mạc trên đay khiến ta cảm thấy đức tính đó một cách 

thấm thía vô cùng. Và ta hiểu tại sao, sau cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ 

đời Trần, sau cuộc đô hộ tàn khốc của quân Minh thôn tính nhà Hồ, đồng áng 

bị đốt phá sạch trơn, mà dân ta cuối cùng vẫn ngóc đầu lên đƣợc. Có lẽ trên 

thế giới dân Việt Nam chịu đựng tai nạn bền bỉ nhất. Chúng ta yếu nhƣ cây 

sậy, gió thổi là cong, nhƣng không bao giờ gẫy trƣớc những cơn bão táp phũ 

phàng nhất. 

 

Cảnh    Tết 

 

Năm  ngoái,  năm  kia  đói  miệng  chết, 

Năm  nay  phong  lƣu  đã  ra  phết ! 

Thóc  mùa,  thóc  chiêm  hãy  còn  nhiều 

Tiền  nợ,  tiền  công  vừa  trả  hết. 
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Trong  nhà  rộn  rịp  gói  bánh  chƣng, 

Ngoài  ngõ  bi  bô  rủ  chung  thịt. 

Ta  ƣớc  gì  đƣợc  mãi  thế  này, 

Hễ  hết  Tết  rồi,  thì  lại  Tết ! 

 

Đói rồi lại no, Tết trƣớc phải cúng tổ tiên bằng củ khoai củ sắn, nhƣng Tết 

sau sẽ có bánh chung và thịt cá ê hề, đó là tâm lý chung của dân ta. Cái tinh 

thần „vẫn hy vọng trong tuyệt vọng‟ không cho phép chúng ta nghi ngờ về 

một tƣơng lai sáng lạn đang chờ đón chúng ta. 

 

Cuối cùng, Yên Đổ đã hé mở cho bọn hậu sinh chúng ta thế nào là tình bạn 

giữa các cụ thủa xƣa, một tình bạn cao quý mà thời nay khó còn đƣợc gặp : 

 

Viếng   cụ   Dƣơng   Khuê 

 

Bác  Dƣơng  thôi  đã  thôi  rồi ! 

Nƣớc  mây  man  mác  ngậm  ngùi  lòng  ta. 

Nhớ  từ  thuở  đăng  khoa  ngày  trƣớc, 

Vẫn  sớm  hôm  tôi  bác  cùng  nhau; 

Kính  yêu  từ  trƣớc  đến  sau, 

Trong  khi  gặp  gỡ  khác  đâu  duyên  trời ? 

Cũng  có  lúc  chơi  nơi  dặm  khách, 

Tiếng  suối  nghe  róc  rách  lƣng  đèo. 

Có  khi  từng  gác  cheo  leo, 

Thú  vui  con  hát  lựa  chiều  cầm  xoang. 

Cũng  có  lúc  rƣợu  ngon  cùng  nhắp, 

Chén  quỳnh  tƣơng  ăm  ắp  bầu  xuân. 

Có  khi  bàn  soạn  câu  văn, 

Biết  bao  đông  bích,  điển  phần  trƣớc  sau. 

Buổi  ly  loạn  gặp  đâu  cơ  số, 
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Phận  đấu  thăng  ai  dám  than  trời. 

Bác  già,  tôi  cũng  già  rồi, 

Biết  thôi,  thôi  thế  thì  thôi  mới  là ! 

Muốn  đi  lại  tuổi  già  thêm  nhác, 

Trƣớc  ba  năm  gặp  bác  một  lần. 

Cầm  tay  hỏi  hết  xa  gần, 

Mừng  rằng  bác  hãy  tinh  thần  chƣa  can. 

Kể  tuổi  tôi  còn  hơn  tuổi  bác, 

Tôi  lại  đau  trƣớc  bác  mấy  ngày. 

Làm  sao  bác  vội về  ngay, 

Nghe  tin,  tôi  bỗng  chân  tay  rụng  rời. 

Ai  chẳng  biết  chán  đời  là  phải, 

Sao  vội  vàng  đã  mải  lên  tiên. 

Rƣợu  ngon  không  có  bạn  hiền, 

Không  mua,  không  phải  không  tiền  không  mua. 

Câu  thơ  nghĩ  đắn  đo  không  viết, 

Viết  đƣa  ai,  ai  biết  mà  đƣa. 

Giƣờng  kia  treo  những  hững  hờ, 

Đàn  kia  gẩy  cũng  ngẩn  ngơ  tiếng  đàn.. 

Bác  chẳng  ở  dẫu  van  chẳng  ở, 

Tôi  tuy  thƣơng,  lấy  nhớ  làm  thƣơng. 

Tuổi  già  hạt  lệ  nhƣ  sƣơng, 

Hơi  đâu  chuốc  lấy  hai  hàng  chứa  chan ! 

 

Hai câu cuối cùng mới đọc có thể làm ta sửng sốt, ngờ rằng con tâm của 

Yên Đổ đã khô héo. Nhƣng nếu ta nghĩ kỹ thì mới nhận thấy cái cảm giác tế 

nhị của một ông già trƣớc cái chết của một ngƣời bạn già. Ông hình nhƣ nói 

với bạn : “Bác đã nỡ bỏ tôi trơ trọi trên cõi đời này. Bác là một ngƣời ích kỷ, 

tôi không khóc bác nữa”. Nhƣng ông vừa viết xong câu thê thảm trách móc đó 

thì lệ tràn mắt, và cảm thấy từ nay ông trơ trọi trên đƣờng đời vắng bạn tri kỷ. 
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Độc giả chắc cũng nhận thấy rằng chúng tôi đã không trích một bài thơ nào 

của Yên Đổ về những đề tài quen thuộc với nhà nho, nhƣ chí nam nhi và Thú 

nhàn. Sở dĩ nhƣ thế, vì Yên Đổ không viết một bài nào về loại đó. Và sự kiện 

này cho ta thấy rõ sự cách biệt giữa thế hệ Nguyễn Công Trứ và thế hệ Ngyễn 

Khuyến. Thế hệ trên còn đầy tin tƣởng vào sự hùng cƣờng của quốc gia, và sứ 

mệnh cao cả của giai cấp sĩ phu lãnh đạo. Trái lại, thế hệ dƣới đã mất tin 

tƣởng đó rồi, nên không dám nghĩ đến sự hƣởng nhàn sau khi hoàn thành sự 

nghiệp oanh liệt. Thật vậy, lý tƣởng của nho sĩ là mài rũa tài chí, khả dĩ phục 

vụ quốc gia trong một chức vụ quan trọng, và sau đó hƣởng một cuộc đời đầy 

lạc thú với thơ, đàn, rƣợu và ái tình. Những mục tiêu đó không mâu thuẫn 

nhau, trái lại họp thành một khối thuần nhất. Nếu Uy Viễn tƣớng công dám ca 

tụng sự ham mê ả đào, lấy hầu non, là vì công đƣợc quyền hƣởng những thú 

vui đó sau khi đã khổ tâm học tập và gây đƣợc một sự nghiệp vẻ vang. Và sở 

dĩ ông hăm hở muốn thi đỗ, muốn ra làm quan, là để sau khi chí nam nhi đã 

toại, có quyền đƣợc hƣởng nhàn khi tuổi già. Tất cả những mục tiêu đó ăn 

khớp với nhau. 

 

Trái lại, khi đất nƣớc đã mất quyền  tự chủ, khi nhà nho đã không thực hiện 

đƣợc sứ mệnh cứu nƣớc - đó là trƣờng hợp Tam nguyên Yên Đổ -, thì không 

những mất kiêu hãnh chí nam nhi, mà mất luôn cả nhân sinh quan hƣởng lạc. 

Ta không hề thấy ông ngạo mạn ca tụng những thú vui uống rƣợu và hát ả đào 

: nhà nho ƣu tƣ và tự trọng nhƣ Yên Đổ bắt buộc phải sống một cuộc đời đạo 

mạo hơn tiền nhân. 

 

Trong khi đó, một số nhà nho khác, vô tâm hơn, nhƣ Dƣơng Khuê, Chu 

Mạnh Trinh, thì tìm sự quên lãng vết thƣơng quốc hận còn âm ỉ trong đáy 

lòng, ở câu ca tiếng đàn của bọn : 

 

Thƣơng  nữ  bất  tri  vong  quốc  hận, 
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Cách  giang  do  xƣớng  Hậu  đình  hoa. 
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DƢƠNG    KHUÊ 

(1839-1898) 

 

Sinh sau Yên Đổ Nguyễn Khuyến 4 năm, Vân Đình Dƣơng Khuê tƣơng 

đƣơng với bạn thiết về văn tài và đức hạnh, nhƣng cũng khác nhau về nhiều 

điểm. Trƣớc hết, Vân Đình xuất thân từ một quý tộc, thân phụ và bào huynh là 

Dƣơng Lâm đều làm tới bậc đại thần. Rồi Vân Đình lại có một hoạn đồ rất 

thanh thản. Đỗ cử nhân và tiến sĩ ngay khoa đầu ra ứng thí, ông leo tới chức 

tổng đốc Nam Định, rồi phó Kinh lƣợc Bắc kỳ, và về hƣu với hàm Binh bộ 

thƣợng thƣ. 

 

Cái may mắn liên tục đó đã ảnh hƣởng đến tính tình Vân Đình. Cũng nhƣ 

các sĩ phu khác, hẳn ông cũng đã cảm thấy cái nhục vong quốc. Nhƣng đƣợc 

cuộc đời quá dễ dãi, lại quen sống trong xa hoa phú quý, nên ông đã không có 

phản ứng mạnh mẽ trƣớc thời cục. Không những ông không dám cầm binh 

chống giặc nhƣ Phan Đình Phùng, ông cũng không có thái độ khả kính của 

Nguyễn Khuyến thà từ chức còn hơn cộng tác với bảo hộ. Tuy nhiên, ta cũng 

phải thẳng thắn công nhận rằng ông không theo giặc. Ông không hề luồn cúi 

các quan Tây, và cũng chẳng bao giờ nhận một công tác đi dẹp phe cần 

vƣơng. Cũng nhận thức nhƣ Yên Đổ sự chênh lệch quá lớn giữa binh lực của 

giặc và binh lực của ta, Vân Đình bằng lòng chấp nhận cuộc bảo hộ nhƣ là 

một tai nạn không thể tránh. Nếu ông có cảm thấy xấu hổ, thì chẳng bao giờ 

để lộ ra ngoài bằng văn thơ nhƣ Yên Đổ. Chỉ có một lần, ông hơi hé lộ tâm 

trạng thầm kín đó trong bài thơ sau đây, nhƣng có lẽ để thách thức, ông lại tự 

tả nhƣ một ngƣời lì, bịt mắt trƣớc lời phẩm bình của thiên hạ và của chính 

lƣơng tâm mình : 

 

May   rủi 
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Một  rủi,  một  may  là  máy  Tạo, 

Dù  khôn,  dù  dại  cũng  bia  trần. 

Việc  đã  rồi  nghĩ  lắm  cũng  thêm  đần, 

Liếc  gƣơm  trí,  cắt  giặc  phiền  từ  đó. 

Nằm  khểnh  ngâm  thơ  cho  vợ  ngủ. 

Ngồi  rù  uống  rƣợu  với  con  chơi; 

Mô  phạm  con,  ba  đứa  mũi  chƣa  chùi, 

Tiêu  khiển  vẫn  mấy  cô  đào  mới  nổi. 

Ngoài  tai  ấy  tha  hồ  ai  gọi, 

Rằng:  “Ngựa,  trâu”  vâng,  cũng:  “ngựa  trâu”. 

Nào  đâu  đã  hẳn  hơn  đâu ! 

 

Vân Đình cũng theo nhân sinh quan hƣởng lạc nhƣ các bậc tiền bối, 

nhƣng khác với ngƣời hùng Nguyễn Công Trứ, triết lý hƣởng lạc của ông lại 

hình nhƣ có những lý do bất ngờ. Một tin tƣởng trong giới nho sĩ là thuyết tài 

mệnh tƣơng đố. Nhƣ chúng tôi đã từng trình bầy khi bàn về Nguyễn Du. Và 

để tránh sự đố kị của mệnh với tài, Nguyễn Du đã đƣa ra biện pháp : 

 

Có  tài  mà  cậy  chi  tài ? 

Chữ  tài  liền  với  chữ  tai  một  vần. 

Đã  mang  lấy  nghiệp  vào  thân, 

Cũng  đừng  trách  lẫn  trời  gần  trời  xa. 

Thiện  căn  ở  tại  lòng  ta,  

Chữ  tâm  kia  mới  bằng  ba  chữ  tài. 

 

Biện pháp đó dựa vào giáo lý đạo Phật để giải quyết tình trạng trong thời 

quân chủ chuyên chế, ngƣời có tài quá cao thƣờng bị nghi kị vì đe dọa quyền 

tối thƣợng của bọn vua quan phong kiến (Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần 

Thƣờng,  v.  V .). Đến thời Vân Đình, tình thế đã hơi khác, tuy không còn 

vua quan phong kiến nghi kị ngƣời tài phục vụ họ, nhƣng lại có kẻ ngoại xâm 
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nghi kị ngƣời tài không chịu  hết lòng phục vụ chúng. Muốn đƣợc yên ổn, 

Vân Đình nghĩ ra một biện pháp khác, mà ông trình bầy trong bài thơ sau đây 

: 

 

Nợ   phong   lƣu 

 

Say  mới  biết  ở  đời  ai  cũng  hớ, 

Vị  tài  tình  nên  vƣớng  nợ  phong  lƣu. 

Kho  trời  chung  tiêu  phí  thấm  vào  đâu, 

Chơi  là  lãi,  dẫu  chƣa  giàu  nhƣng  chẳng  kiết ! 

Trả  trả,  vay  vay  lâu  cũng  hết; 

Co  co,  cỏm  cỏm,  chắc  hơn ai. 

Chỉ  chịu  thua  tay  chú  thợ  trời 

Khéo  tỉ  mỉ  nặn  ra  ngƣời  làm  múa  rối. 

Nào  nhục  nào  vinh  nào  hiển  hối, 

Mặt  ra  hề  thay  đổi  mấy  mƣơi  phen. 

Chẳng  gì  hơn  rƣợu  thánh  với  thơ  tiên, 

Trời  đất  chẳng  dám  ghen  chi  với  hắn. 

Thế  sự  phù  vân,  hà  túc  vấn, 

Thiên  kim  tán  tận  hoàn  phục  lai. 

Hay  chơi  trời  cũng  chiều  ngƣời ! 

 

Chơi bời sẽ tránh đƣợc sự ghen ghét của trời đất ! Sao vậy ? Muốn hiểu cái 

lý luận kỳ quặc đó, ta phải hình dung cái không khí nặng nề đè lên giới sĩ phu 

vào những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Pháp tất nhiên trọng dụng 

những kẻ nào nhƣ Hoàng Cao Khải sẵn sàng hợp tác với chúng. Đối với 

những ngƣời lừng khừng nhƣ Yên Đổ, chúng cũng tạm để yên để khỏi gây 

công phẫn trong đân chúng, miễn là họ đừng có những cử chỉ chống đối chê 

bai quá lộ liễu, nhƣng chúng vẫn luôn luôn rình mò, nghi kị. Vân Đình khôn 

khéo (?) hơn, muốn tránh khỏi bị nghi kị, rình mò, ông làm ra vẻ lãng tử say 
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mê trong vòng tửu sắc. Chúng tôi cũng xin nói thêm rằng đó chẳng qua chỉ là 

phỏng đoán mà thôi, và rất có thể Vân Đình thật sự say mê tửu sắc vì tính 

tình ông nhƣ vậy, chứ chẳng phải để dấu diếm tâm sự gì cả. 

 

Thật rất tiếc một bậc tài hoa nhƣ ông,  “vào trong phong nhã, ra ngoài hào 

hoa”, mà không đƣợc gặp một hồng nhan tri kỷ nhƣ Trƣơng Quỳnh Nhƣ hay 

Đoàn Thị Điểm để dệt nên một tình sử cao đẹp, mà chỉ gặp toàn hạng kỹ nữ 

“đƣa ngƣời cửa trƣớc, rƣớc ngƣời cửa sau”. Dù sao, trong sự tiếp xúc với 

những đóa hoa lài đó, thái độ của ông rất phong nhã và tình tứ. Dƣới đây xin 

trích ba bài thơ tả rõ khía cạnh đó.  

 

Bài thứ nhất kể lại cuộc tái ngộ với cô Ngọ, một đào nƣơng ông đã từng 

say mê sáu bẩy năm về trƣớc, nhƣng vì một duyên cớ gì đó (có lẽ là sự đánh 

ghen của bà tổng đốc), nàng đã phải rứt áo ra đi. Ngày nay đƣợc gặp lại cố 

nhân, ông rất mừng, nhƣng nàng thì vẫn tỏ vẻ ấm ức, không sẵn sàng chắp lại 

mối tình xƣa. Ông bèn làm bài hát nói sau đây, nửa nhƣ van xin, nửa nhƣ 

cƣời cợt. Tuyệt khéo ! vừa là giọng khách làng chơi lãng tử, vừa là giọng kẻ 

si tình thắm thiết, hai giọng đó chộn lại với nhau mà không chút ngƣợng 

nghịu giả tạo, thật là tuyệt khéo ! 

 

Tặng   cô   đào   Ngọ 

 

Hốt  ức  lục , thất  niên  tiền  sự, 

Nợ  phong  lƣu  chƣa  trả  hƣơng  nguyền. 

Đến  bây  giờ  lại  gặp  ngƣời  quen, 

Nỗi  lƣu  lạc,  sự  ghét  ghen  là  thế  thế! 

Thiếp  tự  thân  khinh,  lang  vị  khí, 

Thần  tuy  tội  trọng,  đế  do  liên. 

Can  chi  mà  tủi  phận,  hờn  duyên, 

Để  son  phấn  đàn  em  sau  khúc  khích. 
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Ý  trung  nhân  tự  khả  tình  tƣơng  bạch, 

Thôi  bút  nghiên,  sênh  phách  cũng  đều  sai. 

Trông  nhau  nói  nói,  cƣời  cƣời ! 

 

Bài thứ hai kể lại một tình thế còn khó xử hơn nữa. Một hôm Vân Đình rủ 

vài ông bạn tới một nhà hát. Nhƣng cô đào hoa khôi lại cáo ốm, không thèm 

trở dậy tiếp khách. Phải chăng cô đã bị ông khách quý này hứa trăng hứa cuội 

rồi sau khi đƣợc thỏa mãn lại quất ngựa truy phong ? Những chuyện bạc tình 

nhƣ thế là cơm bữa trong xóm Bình Khang, và cô đào kia đáng lẽ phải hiểu, 

không nên làm cao nhƣ thế. Nhƣng Vân Đình dù sao cũng không phải là hạng 

Sở Khanh. Trƣớc sự hờn giận của cô, ông không xử dụng uy quyền của một 

vị khách sộp để bắt nàng ra hầu rƣợu, mà tình tứ hỏi thăm nàng đau ốm ra 

sao, đã đỡ chƣa, nhƣ thể nàng là một thiên kim tiểu thƣ chứ không phải là 

một ả giang hồ. Cảm tấm lòng tri kỷ đó, nàng bèn tung chăn ngồi dậy, làm 

lành : 

 

Thăm   cô   đào   ốm 

  

Trong  nấp  bóng  ra  chiều  liễu  yếu, 

Bệnh  đông  phong  sao  khéo  nực  cƣời. 

Trộm  nghe  sƣơng  tuyết  hơi  hơi, 

Cơm  sơi  mấy,  thuốc  sơi  dãn  mấy ? 

Thức  hay  ngủ  cớ  sao  nằm  vậy ? 

Hãy  tung  màn  gƣợng  dậy  làm  vui. 

Tiện  đây  hỏi  một  đôi  lời ! 

Lòng  chiều  khách  đã  suôi  suôi  thế  chửa ? 

Đàn  cầm  sắt  gẩy  chơi  lúc  nữa, 

Rƣợu  hoàng  hoa  còn  chứa  hay  không ? 

- Nàng  vâng  xin  cũng  chiều  lòng ! 
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Qua hai bài thơ trên, ta đã thấy Vân Đình tiên sinh là một khách làng chơi 

không chung tình cho lắm, luôn luôn thay đổi tình nhân tùy hứng, nhƣng có 

điều đáng quý là tiên sinh không bao giờ lấy uy thế của một vị quan đầu tỉnh 

để ép uổng tình yêu, chỉ lấy tài làm văn, nói chuyện, tán tỉnh mà đƣợc lòng 

các ả. Đến bài thứ ba này, có lẽ là tác phẩm hay nhất của Vân Đình, ông để lộ 

một tâm sự vô cùng cảm động, khác hẳn với loại văn phù phiếm quen thuộc. 

Đó là tâm sự của một ông già, tột bậc vinh hoa phú quý, nhƣng cảm thấy tiền 

bạc và công danh cũng không thể đem lại cho ông tuổi trẻ đã mất. Và trƣớc 

một ả đào mới tới kỳ tơ liễu, ông tuy có thể lấy bả giầu sang chiếm đƣợc lòng 

nàng, nhƣng biết rằng cái tình yêu thế lợi đó giữa một ông già và một cô gái 

non, không sao bằng đƣợc tình yêu hồn nhiên giữa đôi nam nữ thanh niên : 

 

Hồng   Hồng   Tuyết   Tuyết 

 

Mưỡu : 

Ngày  xƣa  Tuyết  muốn  lấy  ông, 

Ông  chê  Tuyết  bé,  Tuyết  không  biết  gì. 

Bây  giờ  Tuyết  đã  đến  thì, 

Ông  muốn  lấy  Tuyết,  Tuyết  chê  ông  già. 

 

Nói : 

Hồng,  Hồng,  Tuyết,  Tuyết, 

Mới  ngày  nào  chửa  biết  cái  chi  chi. 

Mƣời  lăm  năm  thấm  thoát  có  xa  gì ! 

Ngoảnh  mặt  lại,  đã  tới  kỳ  tơ  liễu. 

Ngã  lãng  du  thời  quân  thƣợng  thiếu, 

Quân  kim  hứa  giá,  ngã  thành  ông. 

Cƣời  cƣời  nói  nói  tƣơng  phùng, 

Mà  bạch  phát  với  hồng  nhan  chừng  ái  ngại. 

Riêng  một  thú  Thanh  Sơn  đi  lại, 
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Khéo  ngây  ngây  dại  dại  với  tình. 

Đàn  ai  một  tiếng  Dƣơng  tranh ? 

 

Câu thơ cuối cùng thật tuyệt, gợi cho ta hình ảnh một ông già đang “ngây 

ngây dại dại với tình”, bỗng nhiên sực tỉnh bởi một tiếng đàn tranh cao vút. 

Tiếng đàn cao vút đó kéo ông trở lại với thực tế phũ phàng : tóc bạc bên cạnh 

má hồng ! tình đó dù không bỉ ổi thì cũng ái ngại làm sao ! Thật khác xa cái 

hào hùng của Uy Viễn tƣớng công cƣới hầu non, ca tụng cảnh : 

 

Nhất  tọa  lê  hoa  áp  hải  đƣờng 

 

và dám ngông nghênh nói : 

 

Tân  nhân  dục  vấn  lang  niên  kỷ 

Ngũ  thập  niên  tiền  nhị  thập  tam ! 

 

Hai tình cảm khác, một đàng thầm tủi, một đàng kiêu ngạo với lối yêu 

phong kiến, phải chăng vì thời thế đã đổi thay, vì không còn đất dụng võ cho 

kẻ sĩ tự kiêu với sứ mệnh cao cả của mình trong một quốc gia tự chủ, và do 

đó không còn dám tự ban cho mình quyền áp tóc bạc vào má hồng ? 
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CHU   MẠNH   TRINH 

(1862-1905) 

 

Ngƣời làng Phú Thị, tỉnh Hƣng Yên. Đỗ tién sĩ năm 1892, đƣợc bổ tri phủ 

Lý Nhân, rồi án sát Thái Nguyên, Hà Nam, Hƣng Yên, và xin hƣu trí năm 

1903. 

 

Trúc Vân (tên hiệu của Chu) giống Vân Đình Dƣơng Khuê ở 2 điểm : cũng 

thờ ơ với thế sự và coi trọng việc hƣởng lạc. Tuy nhiên, khác với Vân Đình là 

một ngƣời đam mê các ả ca nhi bằng xƣơng bằng thịt, Trúc Vân lại mơ mộng 

với những giai nhân lý tƣởng trong lịch sử hay tiểu thuyết, nhất là với Thúy 

Kiều. Nhân dịp tổng đốc Lê Hoan, muốn che đậy tội ác theo Tây giết hại đồng 

bào, mở một kỳ thi vịnh Kiều bằng văn Nôm, Chu chiếm giải nhất với tập thơ 

Nôm nhan đề là “Thanh tâm tài nhân thi tập” gồm có 20 bài nhƣ 20 khúc 

phim chiếu lại 20 giai đoạn trong đời Kiều nhi. Lại có thêm một bài tựa bằng 

chữ Hán, bản dịch của Đoàn Tƣ Thuật nhƣ sau : 

 

Tựa  Thuý  Kiều 

  

  

Giả sử ngay khi trƣớc, Liêu Dƣơng cách trở, duyên chàng Kim đừng lỡ 

việc ma chay; quan lại công bằng, án Viên ngoại tỏ ngay tình oan uổng, thì 

đâu đến nỗi son phấn mấy năm lƣu lạc, đem thân cho thiên hạ mua cƣời, mà 

chắc biên thuỳ một cõi nghênh ngang, ai xui đƣợc anh hùng cởi giáp. Thì sao 

còn tỏ đƣợc là ngƣời thục nữ mà đủ đƣờng hiếu nghĩa, tay đàn bà mà lại có 

cơ quyền. Thế mới biết, ngƣời khôn thì hay gặp gian truân, chuyện đời khéo 

lắm trò quanh quẩn.  
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Con tạo hoá vốn thƣơng yêu tài sắc, nàng đà biết thế hay chƣa? Khách má 

hồng đừng giận nỗi trăng già, ta cũng khuyên lời phải chẳng. Chỉ vì một tội, 

mối manh chƣa có, thề thốt đã nhiều, trăng gió mắc vào, phồn hoa dính mãi.  

Cũng có ngƣời bảo: Tại nƣớc chảy mây trôi lỡ bƣớc, nên cành đƣa lá đón 

quen thân. Nào biết đâu bông hạnh nở ngoài tƣờng, chƣa để con ong qua tới; 

cho có muốn lƣỡi dao liều với mạng, lại e thành cháy vạ lây. Tấm lòng này 

nhƣ tuyết nhƣ gƣơng, mối sầu nọ qua ngày qua tháng. Ngọc kia không vết, giá 

liên thành khôn xiết so bì; nƣớc đã trôi xuôi, hồn cựu mộng hãy còn ngơ ngẩn. 

  

Bàn cho thật phải, tình cũng nên thƣơng. Lại xem nhƣ bút mực tài hoa, 

đoạn trƣờng mƣời khúc, trúc tơ phong nhã, hồ cầm một chƣơng; câu thần 

vẳng vọng tiêu tao, bóng ngọc tƣởng chiều não nuột, hoa ghen thua thắm, liễu 

hờn kém xanh, vậy nên khách đa tình say chuyện phong lƣu, trăm năm cũ còn 

ghi tên tuổi hão, ngƣời chép sách tiếc vì tài sắc, ngàn thu sau nhặt lấy phấn 

hƣơng thừa.  

 

Than ôi, một bƣớc phong trần, mấy phen chìm nổi... trời tình mờ mịt, bể 

hận mênh mang. Sợi tơ mành theo gió đƣa đi, cánh hoa rụng chọn gì đất sạch. 

Ai dƣ nƣớc mắt khóc ngƣời đời xƣa, thế mà giống đa tình luống những sầu 

chung, hạt lệ Tầm Dƣơng chan chứa; lòng cảm cựu ai xui thƣơng mƣớn, nghe 

câu ngọc thụ não nề. 

  

Cho hay, danh sĩ giai nhân, cùng một kiếp hoa nghiêm nặng nợ. Ngán nỗi 

non xanh đất đỏ, để riêng ai luân lạc đau lòng. Ta cũng nòi tình, thƣơng 

ngƣời đồng điệu. Cái kiếp không hoa lẩm cẩm, con hồn xuân mộng bâng 

khuâng. Đã toan đúc sẵn nhà vàng, chờ ngƣời quốc sắc, lại muốn mƣợn chùm 

phƣơng thảo, hú vía thuyền quyên.  
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Sẵn bút nghiên chia vịnh từng hồi, đem sự tích tóm làm một tựa. Bây giờ kể 

còn dài chƣa hết, hạt ba tiêu nhƣ thánh thót mƣa thu. Hỡi ơi, hồn đà có biết 

hay chăng ? Bóng hoàn bội tƣởng ra vào Lạc phố !  

 

Bài tựa này là một bài cãi cho Kiều nhi và truyện Kiều, có mấy điểm chính 

sau đây : 

 

1- Nếu không phải qua kiếp phong trần, thì Kiều nhi không có dịp để tỏ 

hiếu nghĩa và cơ quyền. Vậy mệnh không đố với tài, trái lại tạo điều kiện để 

cho tài đƣợc nổi bật. 

 

2- Kiều tuy đắc tội “mối manh chƣa có, thề thốt đã nhiều”,  nhƣng vẫn giữ 

tấm lòng băng tuyết với Kim Trọng. 

 

3- Tài sắc Kiều thật phi thƣờng, và cuộc đời gian truân của Kiều cũng phi 

thƣờng, khiến cho “nghìn thu sau còn nhặt phấn hƣơng thừa”. 

 

4- “Danh sĩ giai nhân cùng một kiếp hoa nghiêm nặng nợ. 

 

Trong 20 bài vịnh Kiều, chúng tôi chỉ xin ghi lại 2 bài. Bài thứ nhất trình 

bầy 2 việc gặp gỡ sẽ quyết định chung thân Kiều nhi : Đạm Tiên tƣợng trƣng 

cho kiếp đoạn trƣờng Kiều sẽ phải chịu, và Kim Trọng, ngƣời tình lý tƣởng 

Kiều hằng mong ƣớc. 

 

Kiều  đi  Thanh  Minh 

 

Màu  xanh  ai  khéo  vẽ  nên  tranh 

Nô  nức  đua  nhau  hội  đạp  thanh. 

Phận  bạc  ngậm  ngùi  ngƣời  chín  suối 

Duyên  may  dun  dủi  khách  ba  sinh. 
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Dƣới  hoa  nép  mặt,  gƣơng  lồng  bóng 

Ngàn  liễu  rung  cƣơng  sóng  gợn  tình. 

Man  mác  vì  đâu  thêm  ngán  nỗi ! 

Đƣờng  về  chiêng  đã  gác  chênh  chênh. 

 

Cách bố cục bài thơ thật khéo, và tả mối tình đầu giữa đôi tài tử giai nhân 

thơ mộng biết bao : cảnh Xuân đẹp, ngƣời gặp đẹp, và sóng gợn tình trong 

khóe mắt và lòng đôi ngƣời ngọc mới tình tứ làm sao ! 

 

Bài thứ hai kết thúc cuộc đời của Kiều ở sông Tiền Đƣờng và cân nhắc 

công tội : 

 

Tổng  vịnh  truyện  Kiều 

 

Cuốn,  ngỏ,  rèm,  xuân,  trả ,  mấy,  sƣơng, 

Sắc,  tài ,  chi,  lắm,  để,  làm,  gƣơng. 

Công,  cha,  bao,  quản,  liều,  thân,  thiếp, 

Sự,  nƣớc,  xui,  nên,  phụ,  nghĩa,  chàng. 

Cung,  oán,  nỉ,  non,  đàn, “Bạc,  mệnh”, 

Duyên,  may,  run,  rủi,  lƣới,  Tiền,  Đƣờng. 

Hai,  bên,  vẹn,  cả,  tình,  cùng,  hiếu, 

Đem,  bắc,  đồng,  cân,  đáng,  mấy,  vàng. 

 

Cách lý luận thật đanh thép, của quan Án có khác ! 

 

Trong các tác phẩm của Chu, cũng nên ghi thêm một bài tả cảnh chùa 

Hƣơng : 

 

Hƣơng   Sơn   phong   cảnh 
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        Mưỡu : 

         Đàn  thông  phách  suối  vang  lừng, 

     Cá  khe  lắng  kệ,  chim  rừng  nghe  kinh 

 

Hát nói : 

Bầu  trời,  cảnh  bụt, 

Thú  Hƣơng  Sơn  ao  ƣớc  bấy  lâu  nay. 

Kìa  non  non,  nƣớc  nƣớc,  mây  mây, 

Đệ  nhất  động  hỏi  là  đây  có  phải ? 

Thỏ  thẻ  rừng  mai  chim  cúng  trái, 

Lửng  lơ  khe  Yến  cá  nghe  kinh. 

Thoảng  bên  tai  một  tiếng  chày  kình, 

Khách  tang  hải  giật  mình  trong  giấc  mộng. 

Này  suối  Giải  Oan,  này  chùa  Cửa  Võng, 

Này  am  Phật  Tích,  này  động  Tuyết  Quynh. 

Nhác  trông  lên,  ai  khéo  vẽ  hình : 

Đá  ngũ  sắc  long  lanh  nhƣ  gấm  dệt. 

Thăm  thẳm  một  hang  lồng  bóng  nguyệt, 

Chập  chờn  mấy  lối  uốn  thang  mây. 

Chừng  giang  sơn  còn  đợi  ai  đây, 

Hay  tạo  hoá  khéo  ra  tay  xếp  đặt ? 

Lần  tràng  hạt  niệm  “Nam  vô  Phật”, 

Cửa  từ  bi  công  đức  biết  là  bao. 

Càng  trông  phong  cảnh  càng  yêu ! 

 

Nửa khúc đầu của bài này tƣởng chừng nhƣ tác giả mộ Phật và sắp trình 

bầy quan điểm tôn giáo về cuộc đời. Nhƣng rồi lại thấy tác giả chỉ mê mải vê 

vẻ đẹp thần tiên của phong cảnh. Nhất là câu cuối cùng, tiếp theo hai câu đạo 

mạo, thật là đột ngột : “Càng trông phong cảnh càng yêu!” Chữ yêu thật là 
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tinh quái : vứt độc giả từ bình diện tôn giáo siêu hình xuống bình diện mỹ 

thuật phàm trần ! 
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NGUYỄN   THIỆN   KẾ 

(1870-1920) 

 

Ngƣời làng Nễ Độ, tỉnh Hải Dƣơng. Đỗ cử nhân, đƣợc bổ tri huyện, và ở 

mãi chức đó cho đến khi mất, không đƣợc thăng chức bao giờ vì bản tính ngạo 

đời, không chịu su phụ quan trên. Ông tuy còn trẻ, nhƣng hàm răng đã móm 

mém, nên bạn bè thƣờng gọi đùa là Huyện Móm. 

 

Không những không thèm luồn cúi thƣợng cấp, ông còn làm ra 10 bài chửi 

xỏ các đại viên và 36 bài chỉ trích tiểu viên, xin đan cử ra đây 2 bài : 

 

Vịnh   đại   viên   Lê   Hoan 

 

Tổng  đốc  miền  Đông  ngỡ  đứa  nào 

                   Lê  Hoan  thôi  lại  tụi  Hoàng  Cao ! 

                   Lính  hầu  thuở  nọ  tay  ôm  tráp 

                   Cụ  lớn  ngày  nay  ngực  gắn  sao 

                   Rể  có  Thƣợng  Trần  thêm  thế  lực 

                   Giặc  còn  Đề  Thám  nổi  công  lao 

                   Khâm  sai  mà  vẫn  theo  hùa  Pháp 

                   Nhục  đấy  còn  vinh  ở  chỗ  nào ? 

 

(Lê Hoan xuất thân hèn hạ, nịnh Tây đi dẹp Đề Thám, nên đƣợc bổ quan to, 

ban Bắc đẩu bội tinh, và bị bệnh 6 tháng mới chết, mắt mở chừng chừng). 

 

Vịnh   tri   phủ   Vĩnh   Tƣờng 
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Thằng  cha  phủ  Vĩnh  thế  mà  thâm, 

Nịnh  bố  cu  Tây  cõng  mẹ  đầm. 

Đôi  vú  áp  vai  đầu  nghển  nghển, 

Hai  tay  bƣng  đít  mặt  hầm  hầm. 

Cũng  may  cứng  cánh  nhờ  ơn  tổ, 

Nếu  rủi  sa  chân  chết  bỏ  bầm. 

Chẳng  kể  mề  đay  cùng  tƣớng  lục, 

Ngửi  tay  tủm  tỉm  miệng  cƣời  thầm. 

 

(Nguyên một năm kia nƣớc sông lên to, vợ chồng công sứ đi thăm đê, có tri 

phủ Vĩnh Tƣờng tùy tùng. Đến chỗ đê bị sụt vài thƣớc, công sứ lội bừa qua, 

còn vợ không dám. Tri phủ bèn chạy lại, cõng qua. Tuy lời chế biếm, nhƣng 

dí dỏm, hai câu kết nói ý ông phủ chịu cõng đầm không phải vì công danh, mà 

vì muốn ngửi hƣơng thơm giai nhân Tây phƣơng). 

 

Sở dĩ huyện Móm kinh rẻ đám quan trƣờng, vì ông dù sao còn nghĩ đến 

quốc nạn. Và ông đã để lộ tâm sự đó trong một bài thơ khóc vợ bé mới kỳ : 

 

                                   Khóc   vợ   bé 
 

Nỡ  bỏ  nhau  đi  lúc  vắng  nhà 

Rừng  xanh  trơ  đó  bóng  hồng  xa 

Vùi  xuân  vội  mấy  cô  còn  trẻ 

Nặng  nợ  thƣơng  ôi  Móm  chửa  già ! 

Miệng  chú  Tán  làm  oan  bạn  gái 

Đất  anh  Điêu  chẳng  mát  đàn  bà 

Ông  Trinh  ra  biển  ông  Hiền  tếch 

Đã  ngán  cho  đời  lại  tiếc  hoa. 
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(Chú Tán là phó bảng Trần Tán, tình địch đã nói xấu ông, bảo cô ả đào rằng 

lấy huyện Móm yếu đuối thế kia thì không bền đâu. Anh Điêu là Điêu Văn 

Trì, lãnh chúa vùng Lai Châu, nơi huyện Móm bị thuyên chuyển tới. Cô vợ bé 

không hợp thủy thổ, nên mất tại đó trong khi chồng đi kinh lý. Ông Trinh là 

Phan Chu Trinh, và ông Hiền là Nguyễn Thƣợng Hiền). Khóc vợ và nhân thể 

khóc cho vận nƣớc, tứ thơ của ông huyện Móm thật kỳ cục ! 

 

Trong bài thơ Vịnh Kiều sau đây, ta còn thấy huyện Móm quả có ý kiến khác 

phần đông các nhà nho : 

 

                                      Vịnh    Kiều 
 

Lúc  túng  thần  tiên  cũng  phải  liều, 

Duyên  sao  hờ  hững  nợ  sao  nhiều. 

Bán  mình  nào  thấy  chàng  Kim  hỏi, 

Đánh  đĩ  tha  hồ  mụ  Bạc  tiêu. 

Đàn  chửa  giải oan  cho  tƣớng  giặc, 

Thành  còn  nghiêng  nƣớc  với  quan  triều ! 

Xƣa  nay  há  thiếu  phƣờng  trăng  gió, 

Danh  tiếng  phần  riêng  một  Thuý  Kiều ! 

 

1- Tác giả không thắc mắc phê bình việc Thúy Kiều bán mình là phải hay 

trái, vì hiếu hay vì ám ảnh định mệnh, chỉ cho đó là sự dĩ nhiên khi túng 

tiền ! 

2- Chê Kiều chƣa lập đàn giải oan cho Từ Hải đã vội đem nhan sắc làm mê 

hoặc Hồ Tôn Hiến. 

3- Và kết luận : Kiều chỉ là một con đĩ tốt số, nhờ Nguyễn Du đem ngọn 

bút tài hoa mà đƣợc lƣu truyền danh tiếng. 
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Dù ai không đồng ý với huyện Móm, cũng phải nhận thấy quan điểm của 

ông rất thực tế, không tán dƣơng Kiều là tình, hiếu lƣỡng toàn, không thƣơng 

sót nàng là nạn nhân của bạc mệnh nhƣ Chu Mạnh Trinh và một số thi sĩ khác, 

và cũng không nhân danh đạo đức kết án Kiều là tà dâm nhƣ Ngô Đức Kế. 
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TRẦN   TẾ   XƢƠNG 
(1870-1907) 

 

Huyện Móm và nhiều nhà văn khác (nhƣ Nguyễn Văn Lạc, Trần Bích 

Phiên, Phan Diện,  v . v . mà vì khuôn khổ tập khảo luận này chúng tôi rất tiếc 

không thể kể ra hết đƣợc) đã để lại cho hậu thế vài bức tranh xã hội vào buổi 

giao thời Việt-Pháp, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Quan trọng hơn hết 

trong số các nhà văn đó là Trần Tế Xƣơng. 

 

Ông sống ở Nam Định, một tỉnh lỵ lớn ở miền Nam trung châu Bắc kỳ, là 

trung tâm của mọi đƣờng giao thông thủy lục giữa Bắc kỳ và Trung kỳ, và là 

nơi mà đế quốc chủ nghĩa Tây phƣơng bắt đầu lập nên những nhà máy dệt vải 

và cất rƣợu. Thêm nữa, cho tới năm 1915, Nam Định còn là trƣờng thi Hƣơng 

độc nhất ở Bắc Kỳ, vì trƣờng thi Hanoi đã bãi bỏ. Vậy ta có thể nói rằng Trần 

Tế Xƣơng ở vị trí tốt nhất để quan sát tấn bi hài kịch xã hội Việt Nam đảo 

ngƣợc trong buổi giao thời Việt-Pháp. 

 

Một điều đặc biệt nữa là ông đã lảo đảo nơi trƣờng ốc suốt đời, chỉ dật 

đƣợc cái tú tài quèn. Nếu ông may mắn đƣợc thành ông Cống, ông Nghè, thì 

có lẽ bất quá ông chỉ làm đến ông phủ, ông huyện, đẻ ra một số thơ văn phong 

hoa tuyết nguyệt là cùng, đâu có để lại đƣợc cho hậu thế bức họa tuyệt tác của 

buổi giao thời ? Yên Đổ cũng đã vẽ ra vài bức họa tài tình, nhƣng vì là một vị 

thƣợng quan mô phạm, biết tự trọng, nên cụ chỉ dùng những lời châm biếm 

nhẹ nhàng. Ông huyện Móm đã mạnh bạo chửi bới bọn tham quan ô lại, 

nhƣng dù sao ông cũng đã thi đỗ, làm quan, cuộc đời tƣơng đối sung túc, nên 

không có giọng cay đắng quá đáng. 

 

Với Trần Tế Xƣơng thì khác hẳn. Ông vốn dĩ nghèo, phải sống nhờ vợ. Ta 

hãy nghe ông than thở : 

 

Than  cùng 
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Khách  hỏi  nhà  ông  đến, 

Nhà  ông  đã  bán  rồi. 

Vợ  lăm  le  ở  vú, 

Con  tấp  tểnh  đi  bồi. 

Ai  chói  voi  bỏ  rọ ? 

Đời  nào  lợn  cạo  ngôi ? 

Ngƣời  bảo  ông  cùng  mãi 

Ông  cùng  thế  này  thôi ! 

 

Vợ lăm le ở vú, và con tấp tểnh đi bồi ? Còn có gì nhục nhã và đau đớn 

bằng thế ? Nhƣng đó chỉ là khi quá phẫn uất mà viết thế, chứ bà Tú đau có dự 

định lạ lùng đó ? Bà là một bậc hiền phụ khả kính, ông Tú dù là một ngƣời 

chồng hƣ hỏng cũng có khi phải nhận công lao của bà : 

 

Tặng   bà   Tú 

 
Quanh  năm  buôn  bán  ở  mom  sông, 

Nuôi  đủ  năm  con  với  một  chồng. 

Lặn  lội  than  cò  khi  quãng  vắng, 

Eo  sèo  mặt  nƣớc  buổi  đò  đông. 

Một  duyên,  hai  nợ,  âu  đành  phận, 

Năm  nắng,  mƣời  mƣa,  dám  quản  công. 

Cha  mẹ  thói  đời  ăn  ở  bạc : 

Có  chồng  hờ  hững  cũng  nhƣ  không ! 

 

Ông thi hỏng mãi, và đã thành thực tả nỗi buồn hỏng thi trong nhiều bài, 

chỉ xin trích hai bài, một thơ và một phú : 

 

Thơ :                                    Thi    hỏng 

 

Bụng  buồn  còn  muốn  nói  năng  chi, 

Đệ  nhất  buồn  là  cái  hỏng  thi ! 

Một  việc  văn  chƣơng  thôi  cũng  nhảm, 

Trăm  năm  thân  thế  có  ra  gì ? 

https://ocuaso.com/tag/nang
https://ocuaso.com/tag/mua
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Đƣợc  gần  trƣờng  ốc  vùng  Nam  Định, 

Thua  mãi  anh  em  cánh  Bắc  Kỳ. 

Rõ  thực  nôm  hay  mà  chữ  dốt, 

Tám  khoa  chƣa  khỏi  phạm  trƣờng  quy. 

 

Phú :                                        Hỏng   thi 

 
Đau quá đòn hằn, rát hơn lửa bỏng. 

Tủi bút, tủi nghiên: hổ lều hổ chỏng. 

Nghĩ đến chữ "nam nhi đắc chí" thêm nỗi thẹn thùng. 

Ngẫm đến câu "quyển thổ trùng lai" nói ra ngập ngọng. 

Thế mới biết học tài thi phận, miệng đàn bà con trẻ nói thế mà thiêng, nào ai 

ngờ chữ tốt văn hay, tài Bảng nhãn, Thám hoa lỡ ra cũng hỏng. 

Có một thầy: dốt chẳng dốt nào, chữ hay chữ lỏng. 

Nghiện chè, nghiện rƣơu, nghiện cả cao lâu hay hát, hay chơi, hay nghề 

xuống lõng. 

Thói nhà phong vận: áo hàng Tàu khăn nhiễu tím, ô lục soạn xanh, quần tố 

nữ, bít tất tơ, giày Gia Định bóng. 

Tú rốt bảng trong năm Giáp ngọ, nổi tiếng tài hoa, con nhà dòng ở đất Vị 

Xuyên ăn phần cảnh nọng. 

Năm vua Thành Thái mƣời hai lại mở khoa thi Mĩ Trọng. 

Quyển đệ tam viết đã xong rồi, Bảng đệ tứ chƣa ra đã ngóng. 

Thầy chắc hẳn văn chƣơng có mực, lễ thánh xem giò, cô mừng thầm mũ áo 

đến tay, gặp ngƣời nói mộng. 

Ngày đi lễ Phật, còn kì này kì nữa là xong; Đêm dậy vái trời, qua mồng bốn 

mồng năm cho chóng. 

Nào ngờ: bảng nhỏ thấy tên, ngoại hàm còn trống. 

Kẻ đến sáng văn còn đƣợc chấm, biển cót nghênh ngang; ngƣời ngồi khuya 

tên hãy đƣợc vào, áo dài lụng thụng. 

Thi là thế sự tình là thế, hỏi chuyện cùng ai, Ngƣời một nơi, hồn phách một 

nơi, than thân với bóng. 

Ví phỏng chăm nghề nghiên bút, thì mƣời ba mƣơi bảy đỗ những bao giờ: 

những là mải việc vui chơi, mà một tuổi một già hóa ra lóng đóng. 

Thôi thì thôi: sách vở mập mờ, văn chƣơng lóng ngóng. 
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Khoa trƣớc đã chầy, khoa sau hẳn chóng. 

Ý có kẻ lo toan việc nƣớc, vua chữa dụng hiền, hay không ai dạy dỗ đàn em: 

trời còn bắt hỏng ! 

 

Tâm trạng hỏng thi của ông Tú thật thảm thƣơng : ông không có hào khí 

của Nguyễn Công Trứ cũng hỏng thi nhƣng vẫn tự kiêu là tài giỏi, chỉ vì số 

mệnh mà bị chậm đƣờng công danh. Tú Xƣơng thì nhận mình hỏng thi vì lƣời 

biếng; ông còn để lộ lòng ham muốn thi đỗ đến nỗi có những cử động mê tín 

quàng xiên nhƣ xem bói, nằm mộng, không có khí tƣợng của một nhà nho 

chân chính tự tin vào tài học. 

 

Và càng hỏng thi, ông Tú càng bê tha tửu sắc. Thành thực hơn cả J.J. 

Rousseau trong quyển tự thú Confessions, ông Tú đã tự tả mình trong nhiều 

bài, nói toạc ra rằng mình hƣ hỏng. Chính cái thành thực này khiến ta bỏ qua 

tƣ cách thấp kém của ông khi hỏng thi, mà phải phục ông là một ngƣời lỗi lạc, 

đáng kính trọng, trong khi phần đông nho sĩ giả đạo đức, bề ngoài đạo mạo 

mà bề trong có thể thối nát. Và dƣới khía cạnh này, ông Tú quả là một ngƣời 

hùng : 

 

Ông  Tú  Vị  Xuyên 

 
Vị  Xuyên  có  Tú  Xƣơng 

Dở  dở  lại  ƣơng  ƣơng. 

Cao  lâu  thƣờng  ăn  quịt, 

Thổ  đĩ  lại  chơi  lƣờng. 

 

Chừa   gái 

 
Một  trà,  một  rƣợu,  một  đàn  bà, 

Ba  cái  lăng  nhăng  nó  quấy  ta. 

Chừa  đƣợc  cái  gì  hay  cái  nấy, 

Có  chăng  chừa  rƣợu  với  chừa  trà. 
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Thầy  đồ  dạy  học 

 
Thầy đồ thầy đạc, dạy học dạy hành 

Vài quyển sách nát, dăm thằng trẻ ranh 

Văn có hay đã đỗ làm quan, võng điều võng thắm; võ có giỏi đã ra giúp 

nƣớc, khố đỏ khố xanh 

Ý hẳn thầy văn dốt vũ dát; vậy nên thầy lẩn quẩn loanh quanh 

Xem thầy con ngƣời phong nhã, ở chốn thị thành. 

Râu rậm bằng chổi, đầu to tày giành. 

Cũng lắm phen đi đó đi đây, thất điên bát đảo, cũng nhiều lúc chơi liều 

chơi lĩnh, tứ đốm tam khoanh  . . . 

 

Cũng không hẳn ông Tú là kẻ hoàn toàn vô tâm với quốc nạn đâu. Đôi khi 

ông cũng để lộ tâm sự đó trong vài bài thơ nhƣ sau : 

 

Đêm   buồn 

 

Trời  không  chớp  bể  chẳng  mƣa  nguồn, 

Đêm  nảo  đêm  nao  tớ  cũng  buồn. 

Ngao  ngán  tình  chung  cơn  gió  thoảng, 

Nhạt  nhèo  quang  cảnh  bóng  trăng  suông. 

Khăn  khăn  áo  áo  thêm  rầy  chuyện, 

Bút  bút  nghiên  nghiên  khéo  dở  tuồng. 

Ngủ  quách !  Việc  đời  thây  kẻ  thức, 

Chùa  đâu  chú  trọc  đã  hồi  chuông. 

 

Sông   lấp 

 

Sông  kia  rày  đã  nên  đồng, 

Chỗ  làm  nhà  cửa,  chỗ  trồng  ngô  khoai. 
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Vẳng  nghe  tiếng  ếch  bên  tai, 

Giật  mình  còn  tƣởng  tiếng  ai  gọi  đò. 

 

Câu thứ 4, có ngƣời cắt nghĩa rằng ông Tú đã từng  hội họp với các đồng 

chí cách mạng, tiếng gọi đfo chính là tiếng triệu tập buổi họp. Cho dù đúng 

nhƣ thế, thì đó cũng chỉ là một hứng khởi nhất thời : ông Tú không phải là 

một nhà cách mạng trung kiên nhƣ các cụ Trần Quý Cáp, Phan Bội Châu,  v .  

v . : ông còn quá ham mê đi thi và chơi bời ! 

 

Chình vì ông hỏng thi mãi và không có tiền chơi bời phóng túng mà ông 

sinh ra phẫn uất, ghét hận tất cả xã hội phong lƣu, gồm đủ hạng ngƣời : học 

trò may mắn thi đỗ, các quan lại, cho tới cả me Tây và ông sƣ sống bám vào 

các phụ nữ mê tín. 

 

-Sĩ tử :                                  Diễu   ngƣời   thi   đỗ 

 

Một  đàn  thằng  hỏng  đứng  mà  trông, 

Nó  đỗ  khoa  này  có  sƣớng  không ! 

Trên  ghế  bà  đầm  ngoi  đít  vịt, 

Dƣới  sân,  ông  cử  ngỏng  đầu  rồng. 

 

Lũ   thi   đỗ 

 

Cử  nhân :  cậu  ấm  Kỷ , 

Tú  tài :  con  Đô  Mỹ 

Học  thế,  thế  mà  thi ! 

Ối  khỉ  ôi  là  khỉ ! 

 

Một ngƣời tài hoa nhƣ Tú Xƣơng mà trƣợt, còn bọn dốt dặc cán mai lại đỗ 

! Không lời nào có thể chua chát và đắc thể bằng câu than trời : 
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Ối  khỉ  ôi  là  khỉ ! 

 

Giả thử Thánh Thán mà đƣợc đọc câu đó của Tú Xƣơng, tất nhà phê bình 

Trung Hoa phải ghi thêm bài thơ này của thi tặc Việt Nam vào đoạn ông kể 

những thống khoái nhƣ khi con thị tỳ Hồng nƣơng khai với bà lớn Trịnh 

chuyện tƣ tình giữa tiểu thƣ Oanh Oanh và Trƣơng Quân Thụy. 

 

-Quan lại :                             Lắm   quan 

 

Ở  phố  Hàng  Song  thật  lắm  quan, 

Thành  thì  đen  kịt,  Đốc  thì  lang. 

Chồng  chung  vợ  chạ  kìa  cô  Bố, 

Đậu  lạy  quan  xin  nọ  chú  Hàn. 

(Thành là ông trông coi việc tuần cảnh trong thành phố). 

 

Ông   phủ   Xuân   Trƣờng 

 

Tri  phủ  Xuân  Trƣờng  đƣợc  mấy  niên, 

Nhờ  trời  hạt  ấy  cũng  bình  yên. 

Chữ  “thôi”  chữ  “cứu”  không  phê  đến, 

Ông  chỉ  quen  phê  một  chữ  “tiền”! 

 

Hạ chữ “bình yên” thật tinh quái ! Thì ra bình yên vì cứ có tiền là việc gì 

ông phủ cũng để cho bình yên. 

 

Ông   đốc   học 

 

Ông  về  đốc  học  đã  bao  lâu, 

Cờ  bạc  rong  chơi  rặt  một  màu ! 
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Học  trò  chúng  nó  tội  gì  thế, 

Để  đến  cho  ông  vớ  đƣợc  đầu ? 

 

Ông Đốc có nhiệm vụ làm mô phạm cho đám học trò, ông vớ đầu chúng 

mà nhồi những thói cờ bạc rong chơi của ông ! 

 

-Me  Tây :  

Cô  Tây  đi   tu 

 

Tháo  nhẫn  ma  dê  liệng  xuống  sông 

Thôi  thôi  tôi  cũng  “mét  xì”  ông ! 

Âu  đành  chùa  đó,  âu  đành  bụt, 

Cũng  chẳng  con  chi,  cũng  chẳng  chồng. 

Chớ  thấy  câu  kinh  mà  mặc  kệ, 

Ai  ngờ  chữ  “sắc”  hoá  ra  “không” ! 

Tôi  đây  cũng  muốn  nhƣ  cô  nhỉ, 

Cái  nợ  trần  gian  rũ  chửa  xong. 

 

Xin lƣu ý cách chơi chữ „kinh, kệ‟, „sắc, không‟ trong 2 câu 5 và 6. Câu 7 

hàm ý ve vãn ngƣời dƣơng phụ. Nhƣng ông Tú đã dám thú nhận „thổ đĩ  lại 

chơi lƣờng‟, thì có gì là lạ khi ông chớt nhả với một me Tây ? 

 

-Tăng sĩ : 

Lên   đồng 

 

Chẳng  khốn  gì  hơn  cái  nợ  chồng ! 

Thà  rằng  bạn  quách  với  sƣ  xong ! 

Một  thằng  trọc  tuếch  ngồi  khua  mõ, 

Hai  ả  tròn  xoe  đứng  múa  bông. 

Thấp  thoáng  bên  đèn  lên  bóng  cậu 
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Thƣớt  tha  dƣới  án  nguýt  sƣ  ông. 

Chị  em  thủ  thỉ  đêm  thanh  vắng : 

“Chẳng  sƣớng  gì  hơn  lúc  thƣợng  đồng !“ 

 

Ở đây, một là ông Tú lầm : ở chùa chỉ có tụng kinh lễ Phật, hoặc phá đàn 

chay là cùng, làm gì có trò lên đồng ? Hai là trong buổi giao thời, Phật giáo 

suy đồi đến nỗi có hạng sƣ kiếm ăn bằng cách reo rắc mê tín vào tâm các thiện 

nam tín nữ. Dù sao, chúng tôi cũng phải khẳng định rằng việc lên đồng không 

dính dáng gì với Phật giáo cả . 

 

Thêm nữa, trong bài thơ này, có nhiều chi tiết tố cáo hành vi bất chính của 

vị sƣ mô tả. Có thật đúng thế không, hay là ông Tú vốn lăng nhăng nên nhìn ai 

cũng cho là họ lăng nhăng nhƣ mình ? 

 

Nói tóm lại, không có nhân vật nào trong xã hội nhố nhăng buổi giao thời 

đƣợc ông nhìn bằng cặp mắt thiện cảm. Và truy nguyên ra, thì chỉ tại thời ông 

Tú Hán học lụi tàn trƣớc làn sóng vật chất Tây phƣơng, ông là ngƣời sinh bất 

phùng thời. Giá sinh ở đời thịnh Lê, có lẽ ông sẽ không ngông nghênh, lƣời 

biếng và chơi bời lếu láo nhƣ ông đã làm ở đời Nguyễn mạt, vì chung quanh 

ông sẽ có những ông cử, ông nghè xứng đáng, và những ông phủ, ông  đốc 

học khác với hạng phủ Xuân Trƣờng và đốc học Nam Định mà ông đã chế 

diễu. Ba bài thơ sau đây của Tú Xƣơng mở đầu cho thời kỳ thê thảm của giới 

sĩ phu suy tàn, vài chục năm sau sẽ kết thúc với bài thơ Ông đồ của Vũ Đình 

Liên.  

 

Cái   chữ   Nho 

 

Nào  có  ra  gì  cái  chữ  nho, 

Ông  Nghè,  ông  Cống  cũng  nằm  co. 
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Chi  bằng  đi  học  làm  thầy  phán, 

Tối  rƣợu  sâm  banh,  sáng  sữa  bò. 

Cái  học  nhà  Nho 

 

Cái  học  nhà  nho  đã  hỏng  rồi, 

Mƣời  ngƣời  đi  học,  chín  ngƣời  thôi . 

Cô  hàng  bán  sách  lim  dim  ngủ, 

Thầy  khóa  tƣ  lƣơng  nhấp  nhỏm  ngồi. 

Sĩ  khí  rụt  rè  gà  phải  cáo, 

Văn  chƣơng  liều  lĩnh  đấm  ăn  xôi . 

Tôi  đâu  dám  mỉa  làng  tôi  nhỉ ? 

Trình  có  quan  tiên  thứ  chỉ  tôi. 

 

Khoa   thi 

 

Nhà  nƣớc  ba  năm  mở  một  khoa, 

Trƣờng  Nam  thi  lẫn  với  trƣờng  Hà. 

Lôi  thôi  sĩ  tử  vai  đeo  lọ, 

Ậm  ọe  quan  trƣờng  miệng  thét  loa. 

Xe  kéo  rợp  trời :  quan  sứ  đến; 

Váy  lê  phết  đất,  mụ  đầm  ra . 

Sao  không  nghĩ  đến  điều  tu  sỉ  ? 

Ngoảnh  cổ  mà  xem  lại  nƣớc  nhà. 
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TỔNG   KẾT 

 

Sau khi viết xong tập khảo luận này về văn chƣơng bác học thời xƣa, chúng 

tôi nhận thấy có một điểm cần phải cáo lỗi trƣớc, và là một điểm cần phải 

minh xác. 

 

Trong khuôn khổ nhỏ bé của tập này, tất nhiên chúng tôi không thể nào nói 

đến tất cả các danh sĩ thời xƣa, đã bắt buộc phải lựa chọn một số nhỏ mà 

chúng tôi coi là tiêu biểu nhất cho mỗi thời đại. Chúng tôi e rằng trong sự lựa 

chọn đó chúng tôi đã mắc phải lỗi lầm không chọn những tác giả và tác phẩm 

tiêu biểu nhất, mà trái lại đã nói đến những tác giả và tác phẩm, mặc dù xuất 

săc, không phản ảnh đúng nếp văn học của thời đó. Chúng tôi xin cáo lỗi 

trƣớc về khuyết điểm khó tránh này, và mong nhờ các bậc cao minh chỉ giáo 

cho. 

 

 Điều chúng tôi cần phải minh xác là tuy chỉ muốn nói về văn chƣơng, đôi 

khi chúng tôi đã bắt buộc phải dẫm chân lên địa hạt lịch sử, chính trị, tôn giáo,  

v .  v . Vì chúng tôi nghĩ rằng văn chƣơng không phải là sản phẩm ngẫu nhiên 

của một bộ óc độc lập, cũng không phải là sản phẩm tất nhiên của một số yếu 

tố nhƣ gia đình, xã hội, thời cuộc. Trong sự kết tạo một thiên tài, cả hai loại 

yếu tố đó : nội tài (cá biệt) và ngoại lai (hoàn cảnh) đều có dự phần. Bỏ không 

xét đến những yếu tố hoàn cảnh trong đó mỗi nhà văn sinh sống, cũng sai lầm 

nhƣ chỉ cắt nghĩa Nguyễn Du theo quan điểm duy vật biện chứng máy móc. 

Bởi vậy, khi nghiên cứu văn chƣơng bác học, nghĩa là của giới sĩ phu lãnh đạo 

quốc gia Việt Nam thủa xƣa, chùng tôi đã bắt buộc phải nói đến sứ mệnh và 

sự thăng trầm của giới đó qua nghìn năm lịch sử lập quốc. Nên tập văn học sử 

này còn có thể mang nhan đề : Lịch sử của giới sĩ phu lãnh đạo quốc gia 

thời xưa. 
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Chúng tôi dùng danh từ “Giới” sĩ phu mà không dùng danh từ “giai cấp” vì 

thực ra xã hội Việt Nam thủa xƣa không có giai cấp bất đồng về quyền lợi 

theo kiểu Tây phƣơng (clergé, noblesse, tiers-état), mà chỉ có bốn tầng lớp 

nhân dân là : Sĩ, Nông, Công, Thƣơng. 

 

Vậy giới sĩ phu gồm những ai ? Tất cả, từ con ngƣời nông phu chân lấm tay 

bùn tới công tử con quan đại thần, ngƣời nào có cắp sách đi học để hiểu đạo 

thánh hiền và cố thực hiện lý tƣởng làm ngƣời quân tử biết tu thân, tề gia, trị 

quốc, bình thiên hạ. Họ là những ngƣời đã đƣợc rèn luyện trong khôn khổ nền 

văn hóa Trung Hoa, và đã mặc nhiên giữ vai trò lãnh đạo quốc gia cho tới khi 

các khoa thi chữ Hán bị bãi bỏ năm 1915 ở Bắc kỳ và năm 1918 cho toàn 

quốc. 

 

Sau đó, Tây học dần dần lớn mạnh, nhƣng không còn đào tạo một giới sĩ 

phu khác nhƣ trƣớc nữa. Sẽ có những nhà trí thức mới : thẩm phán, bác sĩ, kỹ 

sƣ, ký giả, tiểu thuyết gia, thi sĩ,  v . v ., tài nghệ văn chƣơng không nói vội, 

nhƣng chắc chắn sự hiểu biết chuyên nghiệp về những nhu cầu đời sống nhƣ 

hành chính, tƣ pháp, y khoa, dƣợc khoa, cơ khí, khuyến nông,  v . v . hơn hẳn 

sự hiểu biết của giới sĩ phu thủa xƣa. Mặc dầu vậy, giới trí thức ngày nay 

(intelligentsia), các tay khoa bảng Tây học, xuất thân từ các trƣờng đại học 

quốc nội hoặc quốc ngoại, không còn nắm đƣợc địa vị ƣu tiên của giới sĩ phu 

thủa xƣa. Cái quyền lãnh đạo đó đã lọt qua tay những lớp ngƣời khác : chính 

trị gia, quân nhân, chủ báo, tài phiệt,  v . v. Vì những lý do sẽ bàn đến trong 

tập khảo luận kế tiếp về văn chƣơng hiện đại. 

 

Điều mà chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở đây là giới sĩ phu thủa xƣa mặc 

nhiên là giới lãnh đạo xã hội, từ thầy đồ làng dạy trẻ ê a Tam tự kinh, cho tới 

bậc đại thần trong triều. Họ tự nhận, và đƣợc xã hội công nhận, là có sứ mạng 

lãnh đạo quần chúng, có trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia. Chúng ta 
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phải luôn luôn ghi nhớ điều đó mới có thể đánh giá đúng mức văn chƣơng bác 

học thủa xƣa. 

 

Những  nền  tảng của  tâm  trí  kẻ  sĩ  thời  xƣa  nói  chung. 

 

Dƣới nền Bắc thuộc kéo dài tới năm 939, chữ Hán xâm nhập Việt Nam 

cùng với ba hệ thống triết lý lớn chi phối tƣ tƣởng Trung Hoa là : Nho học, 

Phật giáo và Lão giáo. Và thật là kỳ lạ, ba hệ thống đó không xung đột nhau 

nhƣ ở Tây phƣơng, Thiên chúa giáo xung đột với đa thần giáo, rồi Công giáo 

xung đột với Tin Lành, với các phong trào vô thần, duy vật,  v . v . Ở Việt 

Nam, Nho học, Phật giáo và Lão giáo sống chung hòa bình với nhau, không 

phải bên cạnh nhau, mà thân mật trộn lẫn vào nhau trong tâm trí của mỗi 

ngƣời Việt Nam, với những tỷ lệ khác nhau tùy cá nhân, cố nhiên. Ngƣời ta 

thƣờng nói : 

 

Lá  xanh  ngó  trắng  hoa  màu  thắm, 

Tam  giáo  nhƣ  sen  có  khác  nào ? 

 

Vậy kẻ sĩ thủa xƣa không phải chỉ là một Khổng đồ mà thôi, còn là một 

Phật tử hoặc một tín đồ Lão giáo tùy lúc và tùy theo hoàn cảnh. Đôi khi có kẻ 

sĩ còn lớn tiếng công kích nặng nề Phật giáo hoặc Lão giáo, nhƣng đó chỉ là 

đả kích những mê tín quàng xiên phát hiện khi Phật giáo hoặc Lão giáo suy 

đồi, chứ không phải đả kích những giáo lý chính thống của hai tôn giáo đó. 

 

Chúng tôi không thể trình bầy chi tiết ở đây ba hệ thống tƣ tƣởng đã làm 

nền tảng cho tâm trí kẻ sĩ thời xƣa, và chỉ xin nói tóm tắt nhƣ sau : 

 

-Nho học dạy cách xử thế, điều khiển gia đình và xã hội theo những quy tắc 

đạo đức đã đƣợc các bậc tiên hiền lập ra và giải thích; 
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-Phật giáo nhận định sở dĩ khổ não dính liền với định mệnh con ngƣời chỉ 

vì vô minh. Một khi đã hiểu rõ lẽ sắc không, thì tự khắc đƣợc giải thoát khỏi 

khổ trong kiếp này, và còn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. 

 

-Lão giáo thì cho rằng mọi điêu đứng ở đời đều do những cơ chế nhân tạo 

mà ra, cứ sống theo tự nhiên, hòa hợp với trời đất, là những điêu đứng kia sẽ 

tự nó tiêu diệt. 

 

Ta có thể tóm tắt ba hệ thống tƣ tƣởng đó trong một câu ngắn : Nho học là 

đạo hữu vi, Lão giáo là đạo vô vi, và Phật giáo là đạo giải thoát, phi hữu phi 

vô, diệc hữu diệc vô. Và kẻ sĩ thủa xƣa là Khổng đồ khi hô hào tôn trọng tam 

cƣơng ngũ thƣờng, là tín đồ Lão giáo khi hƣởng thú thanh nhàn hoặc chán đời 

đi ẩn, và là Phật tử khi nhận thấy công danh phú quý đều vô thƣờng, đến thân 

mình cũng vô ngã, tự tìm lối giải thoát trong công phu tu hành sạch nghiệp. 

 

Bởi thế cho nên, trong các phẩm chọn lọc trong tập khảo luận này, chúng ta 

đã thấy lẫn lộn : 

 

-những đề tài thuộc khuynh hƣớng Nho học : chí nam nhi, trung hiếu, tình 

vợ chồng, nghĩa bạn bè,  v . v . 

 

-những đề tài thuộc khuynh hƣớng Lão giáo : nhân sinh quan hƣởng lạc, 

cảnh đẹp thiên nhiên, trăng trong gió mát, rƣợu chè, ca hát,  v . v . 

 

-những đề tài thuộc khuynh hƣớng Phật giáo : luật nhân quả, nghiệp báo, 

bản tính Chân Nhƣ bàng bạc trong khắp vũ trụ, vô thủy vô chung,  v . v . 

 

Lẽ cố nhiên không hề có một bức tƣờng rào cứng rắn ngăn chia ba loại 

khuynh hƣớng đó. Cùng một đề tài, có thể viết theo khuynh hƣớng Nho học, 

hay Lão giáo, hay Phật giáo, tùy tác giả và tùy lúc. Ví dụ ái tình đƣợc tả theo 
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khuynh hƣớng Nho học trong Lục Vân Tiên, và cả trong Đoạn trƣờng tân 

thanh khi Kim, Kiều tình tự với nhau lần đầu. Nhƣng đến đoạn tái hồi thì ái 

tình đã đƣợm màu Phật giáo, khi Kim nghe lời Kiều mà chấp nhận thăng hoa 

tình cầm săt từ chăn gối đến tri kỷ. Đến các cuộc tình duyên của cụ Dƣơng 

Khuê với ả đào thì hiển nhiên chỉ biểu lộ nhân sinh quan hƣởng lạc, tức là 

khuynh hƣớng Lão giáo. 

 

Trên đây đã đặt xong nền tảng của tâm trí kẻ sĩ thủa xƣa. Giờ xin bàn đến 

hiện tƣợng thăng trầm của giới sĩ phu trong nghìn năm lịch sử lập quốc. Vì 

chúng tôi không có gì để nói về thời Bắc thuộc, lúc đó rất hiếm ngƣời đƣợc 

cắp sách đi học. Dƣới các vị quan cai trị Trung Hoa, có các vị tù trƣởng, lãnh 

chúa địa phƣơng, nhƣng chắc họ chỉ biết thừa hƣởng quyền cha anh mà cai trị 

dân theo tục lệ, cùng lắm là cầm đầu dân chúng khởi nghĩa chống các quan 

thái thú tham tàn, còn chữ nghĩa thì không có là bao. Lúc đó chỉ có rất it ngƣời 

biết đọc và hiểu chũ Hán, đó lá các nhà sƣ bắt buộc phải học chữ Hán để 

nghiên cứu các kinh sách. Và chữ Hán thời đó chỉ có tác dụng giới hạn đó mà 

thôi. 

 

Sĩ  phu  đời  Lý  Trần. 

 

Tình trạng trên tất nhiên thay đổi khi Việt Nam dành lại đƣợc quyền độc 

lập, vì công việc điều khiển quốc gia đòi hỏi phải có một số khá đông ngƣời 

biết chữ, khả dĩ làm tờ trình, luật lệ, bố cáo dân chúng, thƣ từ giao thiệp với 

lân bang,  v. V . Từ phƣơng tiện để tìm hiểu các kinh Phật, chữ Hán trở thành 

một nhu cầu chính trị. Do đó các triều Lý, Trần bắt buộc phải khuyến học và 

mở ra đều đều các khoa thi để kén chọn nhân tài ra giúp nƣớc. Tuy nhiên, 

trong một thời gian khá lâu, việc học chữ Hán chƣa đƣợc phổ biến rộng rãi vì 

những lý do sau đây : 

 



372 

 

1- Chữ Hán rất khó học, mỗi chữ có một hình thức khác nhau, học chữ nào 

chỉ biết chữ ấy mà thôi, không nhƣ chữ quốc ngữ ngày nay, nhận diện đủ 25 

chữ cái cái a, b, c . . .và học xong cách đánh vần là bất cứ chữ nào cũng viết 

đƣợc, đọc đƣợc. Bây giờ trẻ con có thể học quốc ngữ trong vòng vài ba tháng 

là đủ sức xem nổi mọi sách báo, không nhƣ thủa xƣa một ngƣời phải tốn ít 

nhất mƣời năm đèn sách mới viết thông và đọc thông một lá thƣ, một văn tự 

bán ruộng hoặc chúc thƣ. 

 

2- Dụng cụ học tập ngày xƣa cũng rất khan hiếm và đắt tiền, vì sách học, 

giấy viết, bút mực, cái gì cũng phải nhập cảng từ Trung Hoa sang. (Mãi đến 

đời chúa Trịnh Căn (1682-1709) mới bắt đầu lập các phƣờng làm giấy và khắc 

bản in ở ngoại ô Thăng Long). 

 

3- Sau hết, các khoa thi đời Lý, Trần còn rất thất thƣờng, hoặc sáu năm mới 

mở một khóa thi, và chỉ lấy đỗ rất it ngƣời. 

 

Những lý do trên kết hợp lại đƣa tới kết quả là dƣới các triều đại Lý, Trần 

(từ thế kỷ 10 tới thế kỷ 15), chỉ mới có một số ít ngƣời hiểu biết chữ Hán. Và 

nhƣ chúng tôi đã nói ở một đoạn trên, chữ Hán là phƣơng tiện để đồng thời 

truyền bá ba hệ thống tƣ tƣởng lớn nhập cảng từ Trung Hoa. Và các khoa thi 

thủa đó hỏi về triết lý Nho học, hoặc về giáo lý Phật giáo hoặc Lão giáo, để 

tuyển lựa hoặc các quan cai trị dân, hoặc các tăng sĩ, đạo sĩ để cầm đầu các 

chùa và đạo quán. Nhƣng dần dần về sau Nho học lấn áp hai môn học kia, vì 

nó thích hợp nhất với xã hội phong kiến và quân chủ chuyên chế, khi đề cao 

quyền vua đối với bề tôi, quyền cha đối với con cái, quyền chồng đối với vợ, v 

. v . 

 

Dù sao, dƣới triều Lý, đạo Phật còn toàn thịnh vì nhiều lý do : 

1/ vua sáng lập nhà Lý là Lý Công Uẩn, xuất thân từ cửa Phật và đã đƣợc 

giới tăng sĩ ủng hộ đắc lực để nối ngôi nhà Tiền Lê. 
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2/ các nhà sƣ vẫn còn là những ngƣời giỏi Hán học nhất, đặc biệt là những 

công việc ngoại giao với Trung Hoa thuờng nhờ các nhà sƣ phụ trách. 

3/ thời đó, dân tình chất phác, chính quyền không xen lấn đến công việc tƣ 

của dân chúng mấy, trên dƣới tƣơng thân tƣơng ái, tự nhiên nhƣ nhiên, tuân 

theo đạo từ bi. 

4/ bên Tầu, nhà Tống phải luôn luôn đƣơng đầu với sự áp bức của các rợ 

phƣơng Bắc, hết Liêu, Kim đến Mông Cổ, nên phải có thái độ hòa hoãn với 

chƣ hầu phƣơng Nam. Do đó mà trong hai thế kỷ, dân chúng đƣợc hƣởng một 

cuộc thái bình thịnh trị gần nhƣ hoàn toàn, không phải nghe đến tiếng binh khí 

xô xát, mà chỉ vui chơi với giọng hát véo von của thôn nữ vang lừng trên cánh 

đồng và tiếng chuông chùa êm ả đƣa tâm hồn thiện nam tín nữ vào thế giới tƣ 

tƣởng từ bi của Đạo Phật. 

 

Đến triều Trần, giặc Mông Cổ đã thôn tính xong nhà Nam Tống, và đe dọa 

thôn tính nốt Việt Nam. Dân chúng ta không thể sống trong cảnh thái bình an 

vui đƣợc nữa. Cũng may lúc đó quyền lãnh đạo quốc gia rơi vào tay họ Trần 

có hùng tài đại lƣợc, thay thế họ Lý quá nhu nhƣợc. Các vƣơng công nhà Trần 

khéo cổ động lòng dân và tổ chức binh đội, khiến cho Việt Nam lúc đó, tuy 

lãnh thổ mới tới tỉnh Nghệ An, mà đã có thể điều động tới 20 vạn quân để 

chống với 50 vạn quân Bắc xâm lƣợc. Cuọc kháng chiến thật hùng dũng và 

gian nan, phải dùng đến chiến thuật tự đốt nhà, đốt ruộng để giặc không thể 

nuôi dƣỡng chiến tranh bằng chiến tranh. 

 

Một sự kỳ lạ là trong cuộc chiến đấu liều chết đó, tinh thần Bi, Trí, Dũng 

của đạo Phật càng thêm nẩy nở. Và ta đã thấy các vị vua nhà Trần có dự vào 

chiến cuộc là Thái Tông và Nhân Tông, đều là những vị vua hăng hái nhất vừa 

chiến đấu cho tổ quốc, vừa phát huy đạo Phật. 

 

Nhƣng sự kỳ lạ nhất là tinh thần thƣợng võ đó không mang lại phong tục 

võ biền nhƣ ta có thể nghĩ, mà trái lại đã khuyến khích nghệ thuật, văn chƣơng 
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nẩy nở rực rỡ. Điều đó không có gì là phi lý cả, và chế độ phong kiến kiểu 

thƣợng võ ở Tây phƣơng và Nhật Bản cũng đã đƣa đến kết quả tƣơng tự. Mỗi 

hoàng thân nhà Trần là một lãnh chúa, đƣợc phong một thái ấp trong đó đƣợc 

toàn quyền cai trị và thu thuế, và có nhiệm vụ luyện tập một số binh lính để 

khi nhà vua hạ lệnh chống ngoại xâm thì sẵn sàng đáp ứng. Chiến sự xong, 

các hoàng thân vui chơi với săn bắn, tiệc tùng, xem tuồng, đàn hát và làm thơ. 

Đa số những thi văn đời Trần là do hoàng tộc hoặc gia thần của họ trƣớc tác. 

Và lẽ tự nhiên, những tác phẩm đó đều ca tụng lòng ái quốc, chí nam nhi, dần 

dần sao nhãng những đề tài xuất thế của Phật giáo để ham chuộng những đề 

tài nhập thế của Nho học, một Nho học còn đầy sinh khí chứ không chuộng 

văn hoa phù phiếm. 

 

Một mặt khác, bộ máy hành chính còn đơn giản, chƣa cần đến nhiều quan 

lại. Các khoa thi vẫn tiếp tục đƣợc mở để tuyển dụng nhân tài, nhƣng số lấy 

đỗ vẫn còn hạn chế. Do đó ta có thể nói rằng ảnh hƣởng của Nho học càng 

ngày càng lên cao trong giới sĩ phu còn thƣa thớt. Nói cho rõ hơn, đa số sĩ phu 

đời Trần còn thuộc thành phần quý tộc, gồm các lãnh chúa và gia thần của họ, 

chứ chƣa mở rộng đến quần chúng bình dân. 

 

Nhƣng lƣợng ít mà phẩm rất lớn, cũng nhƣ dƣới triểu Lý. Nho học, với lý 

tƣởng ngƣời quân tử, trọng nhân nghĩa lễ trí tín, đã đào tạo cho Việt Nam 

những ngƣời con hiếu, những bề tôi trung, và những bậc lƣơng tƣớng, hiền 

thần làm rạng rỡ cho non sông. Tô Hiến Thành, Trần Quốc Tuấn, Chu Văn 

An, chỉ lấy ba tỷ dụ đó thôi, đủ chứng tỏ điều đó. 

 

- Tô Hiến Thành tài kiêm văn võ, giúp vua Lý Anh Tông (1138-1178) dẹp 

giặc Thân Lợi, giặc Ngƣu Hống và giặc Lào, lại xin vua mở mang việc học, 

lập đền thờ Khổng tử ở cửa Nam thành Thăng Long. Khi vua Anh Tông băng 

hà, phó thác thái tử Long Cán mới lên ba cho ông. Nhƣng bà Chiêu Linh thái 

hậu muốn lập con mình là hoàng tử Long Xƣởng trƣớc đã phạm tội nên bị 
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giáng, lên làm vua. Hậu lễ và đe dọa của bà cũng không bắt buộc đƣợc ông Tô 

thay đổi di mệnh của tiên vƣơng. Đến khi ông ngọa bệnh, ông đƣợc một vị 

triều thần là Vũ Tán Đƣờng tới săn sóc tận tình. Đỗ thái hậu (Mẹ Cao Tông, 

húy Long Cán), tới thăm  và hỏi ông ai là ngƣời có thể thay ông để cầm quốc 

chính. Ông đề cử Trần Trung Tá. Ngạc nhiên, Hoàng thái hậu hỏi : 

-Sao khanh không đề cử Vũ Tán Đƣờng đã tận tụy săn sóc cho khanh ? 

-Muôn tâu thái hậu, nếu ngài hỏi ngƣời hầu hạ, thì tôi xin cử Vũ Tán 

Đƣờng, hỏi ngƣời giúp nƣớc thì tôi xin cử Trung Tá 

 

- Trần Quốc Tuấn, nhƣ ta đã biết, là bậc đại anh hùng đã chiến thắng giặc 

Mông Cổ nhờ ý chí sắt đá của vƣơng. Sử chép rằng vƣơng là con An Sinh 

vƣơng Trần Liễu, có hiềm khich với vua Trần Thái Tông. Đến lúc hấp hối, An 

Sinh Vƣơng di mệnh cho Hƣng Đạo vƣơng phải cƣớp lấy ngôi vua để rửa hận. 

Nhƣng Hƣng Đạo vƣơng cho đó là loạn mệnh của ngƣời hấp hối, không đành 

phản vua hại nƣớc. Hơn thế nữa, một ngƣời con của vƣơng nhắc lại di mệnh 

đó của tổ phụ, liền bị vƣơng đuổi ra khỏi hoàng tộc. 

 

- Chu Văn An là một danh nho dƣới đời vua Trần Dụ Tông (1341-1369). 

Thấy chính trị bại hoại, ông can đảm dâng sớ lên xin chém bẩy vị quyền thần. 

Vua không nghe, ông bèn từ quan, về ẩn ở núi Chí Linh, cam phận nghèo để 

truyền bá đạo thánh hiền cho học sinh. 

 

Mấy tỷ dụ trên đây đủ cho ta thấy rõ ảnh hƣởng tốt của Nho học đến giới sĩ 

phu dƣời đời Lý, Trần. 

 

                     Sĩ  phu  đời  Lê. 

 

Nhƣng đến khi Nho học biến thành một công cụ để chiếm bảng vàng trong 

các khoa thi, thì tinh thần quân tử nhƣờng chỗ cho tinh thần mƣu cầu công 

danh phú quý. Sự biến thể này xẩy ra dƣới triều Lê quá chuộng văn chƣơng 
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mỹ lệ hình thức, không biết đến tinh thần đạo thánh hiền nữa. Đã có nhiều lỗi 

tố cáo của chính ngƣời thử thời. Trƣớc hết, là lời phê bình nghiêm khắc của 

văn hào Lê Quý Đôn sống vào cuối thế kỷ 18 : 

 

Lúc  khai  quốc  thì  nhà  nho  vắng  vẻ, 

Lúc  trung  hƣng  thì  nhà  nho  xu  thời. 

Lúc  Lê  mạt  thì  mua  quan  bán  tƣớc. 

 

Sử còn ghi chép biết bao việc bỉ ổi trong trƣờng thi, nào là chính phủ kiệt 

quệ thâu tiền thông kinh để cho vào trƣờng thi cả những kẻ chữ nhất không 

biết, nào là thi hộ, tráo bài, nào là quan trƣờng ăn hối lộ ,  v. V . 

 

Đó là nói đến tƣ cách của giới tự xƣng là sĩ phu, đòi nắm quyền lãnh đạo 

quốc gia. Thực tài của họ ra sao ? Thời đó, Nho học đƣợc sùng bái đến nỗi 

cho rằng ngƣời biết làm thi phú hay, biết giải thích đúng lề lối những bài kinh 

nghĩa, văn sách, là có đủ tài để trị dân, tra án, hộ đe, và cầm binh đánh giặc ! 

Vậy ta không lấy gì làm lạ khi thấy, vào cuối thế kỷ 18, nhà văn Phạm Đình 

Hổ đã phải than thở trong tập Vũ Trung tùy bút : 

 

             Học  thuật  lúc  Lê  mạt 

 

Xem các sách vở đời xƣa chép lại, nhƣ là vua Vũ nghe đƣợc câu nói hay thì 

sụp xuống lạy, ông Chu công coi mình lúc nào cũng nhƣ không đủ, ông Nhan 

tử điều gì chƣa biết, dù ngƣời kém mình cũng chịu hỏi, trong bụng có cũng 

nhƣ không, đầy cũng nhƣ vơi. Ôi ! ông Vũ, ông Chu, đã làm vua quan giúp 

cho đời bấy giờ đƣợc nhiều công việc, ông Nhan tử dù không ra làm quan 

cũng truyền đƣợc đạo thánh, có công với đời sau; mà các ông ấy tự xử rất là 

nhũn nhặn nhƣ thế, có phải cố ý làm nhƣ thế để cầu tiếng khen của đời đâu ? 

Thật là có đức rất khiêm nhƣờng, không biết mình là thánh vậy. 
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Đời bây giờ học hành chỉ chăm kêu gào, không lo gì đến sửa mình, tề nhà, 

trị nƣớc, bình thiên hạ. Những bác mới học năm ba chữ quèn, đã vội ngông 

ngáo, nghĩ mình là giói. Không kể tài thấp bằng cái đống, cái mô, không thể 

nói đƣợc trời bể, ví khiến học có giỏi thật, chẳng qua để cho ấm thân nuôi 

nhà, và che chở cho họ hàng làng mạc mà thôi, ai đã có thể giúp vua, ơn dân 

đời bấy giờ ? Nữa là học không ra gì, đến khi dùng cái học ấy tất là hại dân, 

còn sợ ngƣời ta mắng trách, lại nên kiêu ngạo hay sao ? 

 

Ta thƣờng thấy các bác đồ gàn dở, đƣợc một vài câu văn hay nổi tiếng, 

đứng trƣớc phụ huynh bè bạn dơ chân dơ tay, tự đắc khanh tƣớng sắp đến; 

chẳng may bạc đầu cũng không đỗ, nào là trách trời không công, chê quan 

trƣờng lấy sát, thƣờng thƣờng lòng oán giận ấy phát ra câu thơ, câu văn. Đến 

khi răng long cũng không biết mình là dở. Nhƣ thế có đáng thƣơng không ? 

 

Ta khi nhỏ mồ côi thất học, kịp đến lúc lớn, lại học về môn cử nghiệp, 

thƣờng phải bọn khinh bạc chế diễu, nhƣng nhớ câu : “Điều gì mình không 

muốn, không nên thi với ngƣời khác”, ta vẫn chôn vào trong ruột, không dám 

bắt chƣớc thói dở đời nay, thế mà nết na, nói năng vẫn chƣa khỏi lỗi, ai còn 

bảo ta cũng nhƣ bọn ấy, ta cũng xin vâng. Đƣợc nhờ đá núi để mài viên ngọc, 

có đâu dám chẳng thờ làm xe chỉ nam ? 

(Bản dịch của Trần Văn Ngoạn) 

 

Trên đây là những lời phê phán nghiêm ngặt về lối học hƣ văn của chính 

ngƣời thời Lê mạt. Để làm sáng tỏ thêm bức tranh hoàn cảnh trong đó sinh 

sống sĩ phu thời đó, tƣởng cũng nên nhắc lại tóm tắt vài sự kiên kịch sử : 

  

- Cuộc Nam-Bắc phân tranh kéo dài 2 thế kỷ, xứ Dàng ngòai dƣới quyền 

chúa Trịnh, xứ Đàng trong dƣới quyền chúa Nguyễn; 

- Những loạn lạc liên miên trong nội bộ mỗi xứ, do bọn tham quan ô lại 

và sự tranh dành giữa các đảng phái gây nên; 



378 

 

- Và nhất là sự chúa Trịnh chèn ép vua Lê, trái với nghĩa vua tôi của Nho 

học, gây một mầm tự diệt cho Nho học trong lúc hình nhƣ đang lên tới 

tột độ. 

 

Thế cho nên, tuy kẻ sĩ thời Lê vẫn tự hào với giá trị cao quý của mình trong 

xã hội (xin xem lại bài văn sách của Lê Quý Đôn : Lấy chồng cho đáng tấm 

chồng), nhƣng thực ra đã có khuynh hƣớng yếm thế đen tối trƣớc những biến 

cố đau thƣơng của triều đại. Khuynh hƣớng đó hình nhƣ là một nghịch lý, 

nhƣng chính là có thật. Trong thời Lê mạt, Nho học đƣợc tôn trọng cùng cực, 

nhƣng ta không hề thấy những lời tán dƣơng hào hùng nhƣ của Nguyễn Công 

Trứ dƣới triều Nguyễn, mà chỉ thấy những lời khuyên nhủ đạo đức âm thầm 

của Nguyễn Bỉnh Khiêm, những vần thơ não nùng nhƣ Tần Cung Oán và 

Chinh phụ ngâm, và những lời châm biếm chua cay của Phạm Thái và Hồ 

Xuân Hƣơng. 

 

Tại sao ? Vì nếu bề ngoài sĩ phu đƣợc trọng dụng, nhƣng thật ra họ chỉ là 

những tay sai vô quyền trong tay chúa Trịnh và bọn quân phiệt dùng sĩ phu để 

thực hiện những mƣu đồ bất chính của chúng. Do đó mà sĩ phu mất cả sĩ khí, 

không còn tin tƣởng vào sứ mệnh của mình, không còn tin tƣởng vào những 

nguyên tắc đạo đức đƣợc học trong Tứ thƣ ngũ kinh, nhƣng bị chà đạp trong 

đời sống thực tế. 

 

Bài học đầu tiên của Nho học là trung quân. Nhƣng trung quân với ai ? Vua 

Lê là hoàng đế chính thống, nhƣng quyền hành lại không ở triều đình mà ở 

phủ liêu. Chế độ lƣỡng đầu đó tât nhiên phải gây thắc mắc cho vài nho sĩ tự 

trọng, trong khi đa số nho sĩ thì gƣợng gạo chấp nhận với câu : Lúc khai sáng, 

quyền ở hoàng gia; sau đời trung hƣng, quyền quy vƣơng phủ”. 

 

Cái tâm trạng băn khoăn đó đƣợc biểu lộ trong truyện ký sau đây : Năm 

1738, hoàng thân Lê Duy Mật mƣu đồ lật chúa Trịnh. Việc không thành, 
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nhƣng cũng đã chia rẽ triều đình làm 2 phái : một đằng tôn vua Lê, một đằng 

phò chúa Trịnh. Một vị đại thần bị bắt và tra hỏi : 

-Ông là ngƣời đã học đạo thánh hiền, sao lại theo đảng giặc ? 

-Giặc nào ? Đã từ lâu chẳng còn ai biết đâu là chính nghĩa, đâu là giặc. 

Thế rồi ông vƣơn cổ ra để chịu chém, không thèm biện luận. 

 

Vị triều thần đó đã thắc mắc về nghĩ tôn quân, và đã hy sinh vì nó. Âu đó 

cũng là một trƣờng hợp hiếm có trong thời mọi quyền thƣởng phạt đều tập 

trung vào tay chúa Trịnh, nên đa số nho sĩ đã quên hẳn vua Lê. Và đã quên 

mất cái đạo lý căn bản vua tôi, nên mọi đạo lý khác của Nho học đâu còn có 

giá trị gì nữa ? Sử chép rằng thời Lê mạt, hễ nộp 1800 hoặc 2800 quan tiền thì 

đƣợc bổ tri phủ hoặc tri huyện ! 

 

Tây Sơn khởi nghĩa đã chấm dứt cái xã hội thối nát đó. Trời đất nhƣ đổ 

nhào trƣớc mắt kinh hoàng của giới sĩ phu bất lực. Và vài hy sinh lẫm liệt 

nhƣng lẻ tẻ của Nguyễn Đình Giản, Trần Danh Án, chỉ làm nổi bật sự phá sản 

của Nho học trƣớc bƣớc tiến tàn bạo của lịch sử. Bài học của vị Vạn thế sƣ 

biểu đã đi tới ngõ cụt. Khổng tử xây dựng xã hội trên tam cƣơng ngũ thƣờng, 

trong đó bề tôi phải nhận quyền vua, con phải nhận quyền cha, vợ phẳi nhận 

quyền chồng, và những lễ nghi cùng luật lệ nhân tạo chỉ diễn tả đức hiếu sinh 

của trời đất hòa hợp với đức nhân của con ngƣời. Hệ thống đó có thể tốt đẹp 

cho một xã hội phụ quyền, còn ở trong tình trạng nông nghiệp đơn sơ và dân 

tình thuần phác. Nhƣng khi xã hội đã tiến lên một trình độ phức tạp hơn, thì 

hệ thống đó không thể tồn tại y nhiên đƣợc nữa. Quyền vua biến thành chuyên 

chế hay bất lực, phong hóa suy đồi thâm nhập bộ máy cai trị đã bị lệch lạc bởi 

quan lại bất tài, và trong cách xử thế của con ngƣời đã trở nên chó sói với 

nhau. Hình ảnh cái xã hội suy đốn đó đã đƣợc tả rõ trong tuyệt tác Đoạn 

trƣờng tân thanh của Nguyễn Du. Ở đó chúng ta thấy quan lại bóc lột ngƣời 

dân vô tội, các chủ nhà chứa bắt con em lƣơng gia phải bán chôn nuôi miệng, 

tiểu thƣ con quan có thể lộng hành sai đầy tớ bắt cóc tình địch, kẻ cƣớp ngạo 
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mạn quyền nhà vua, quan đại thần lừa dối địch thủ bằng những mƣu kế hèn 

hạ,  v . v . 

 

Tới đây ta tƣởng rằng chế độ phong kiến đồi bại của triều Lê chấm dứt vĩnh 

viễn với sự đăng quang của triều Tây Sơn. Nhƣng đại đế Quang Trung chẳng 

may mất sớm. Và những cố gắng cải tổ của ngài đã bị tiêu tan thành mây khói 

bởi đứa con bất tài Nguyễn Quang Toản. 

 

Sĩ  phu  dƣới  triều  Nguyễn 

 

Vua Gia Long đã có công thực hiện sự thống nhất và đem lại cho đất nƣớc 

một thời thịnh trị khả quan. Tuy nhiên nếu về phƣơng diện chính trị nhà vua 

đã lập đƣợc một chính quyền trung ƣơng vững mạnh, về phƣơng diện xã hội 

nhà vua đã không có biện pháp nào để thay đổi chế độ phong kiến lỗi thời. 

Trong nửa thế kỷ đầu sau khi khai sáng, triều Nguyễn còn có may mắn chỉ 

phải đƣơng đầu với những cuộc nội biến hoặc với mấy nƣớc lân bang yếu 

đƣới. Chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi này (1802-1850) mà giới sĩ phu 

đƣợc vinh quang tột độ. Ngay sau khi lên ngôi, Gia Long đã chèn bớt ý khí 

kiêu căng của các tƣớng sĩ tòng vong, và chỉ còn nhìn và nghe qua tai mắt của 

các vị nho thần. Do đó chúng ta có những bài ca hát hào hùng của Nguyễn 

Công Trứ và Cao Bá Quát, tin chắc rằng nho sĩ là một vị đại nhân có sứ mệnh 

lập công danh hiển hách và có quyền hƣởng thụ mọi thú vui  ở đời. 

 

Để con em mình đƣợc nhận vào giới thƣợng lƣu đó, tất cả các phụ huynh 

đều sẵn sàng hy sinh gia tài cho con em đi học, ăn mày chữ thánh. Trong nƣớc 

các trƣờng học mọc lên nhƣ nấm, dù làng xóm nhỏ bé nào cũng có ít ra một 

trƣờng tƣ. Ngoài ra, học trò còn lập ra khắp nơi những văn phả để mỗi tháng 

tụ họp làm văn, hoặc tại các chùa, đình làng, hoặc tại tƣ gia các nhà giầu hiếu 

học. Trong các kỳ họp hàng tháng đó, nhất là ở những năm kế cận các khoa 

thi có tổ chức những khoa thi thử theo đúng thể lệ của các khoa thi chính thức. 
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Và các sĩ phu nổi tiếng trong vùng nhƣ các cụ cử, các quan trí sĩ, đƣợc mời 

sung vào ban giám khảo. Bài làm xong tại chỗ, đƣợc đóng dấu và niêm phong. 

Và cuộc làm văn đƣợc kết thúc bằng một bữa tiệc do chủ nhân thết, hoặc do 

tiền các học sinh đóng góp. Vài ngày sau, các quan chấm bài xong, sẽ có sự 

tuyên bố kết quả long trọng. Và những thí sinh trúng tuyển trong các kỳ thi 

thử đó cũng đƣợc làng nƣớc nể vì. 

 

Một mặt khác, chính quyền làm đủ mọi cách để khuyến khích việc học. 

Năm trƣờng thi hƣơng đƣợc mở trong toàn quốc, một ở trong Nam, 2 ở Trung 

và 2 ở Bắc. Muốn đạt lấy bằng cấp ông Nghè, thì các cử nhân phải lặn lội tới 

Huế, để qua kỳ thi hội rồi tới kỳ thi đình ngay trong cung điện nhà vua. Các 

ông Nghè đƣợc dự một bữa tiệc yến do nhà vua thết, đƣợc ban mũ áo cờ biển, 

đƣợc du ngoạn trong vƣờn Thƣợng Uyển và phố phƣơng kinh đô. Rồi đƣợc 

vinh quy bái tổ, suốt dọc đƣờng đi qua, các làng đều phải bầy hƣơng án bái 

vọng. 

 

Những biện pháp khuyến khích việc học đó cố nhiên đều có thâm ý chính 

trị. Triều đình tin rằng Hán học có tác dụng bảo tồn thuần phong mỹ tục, và 

những danh dự ban cho ngƣời thi đỗ (tức là thành phần lỗi lạc nhất, và cũng 

nguy hiểm nhất nếu họ chống đối) sẽ khiến họ hết lòng phục vụ triều đình. 

Tính toán nhƣ vậy cũng đúng, nhƣng bỏ sót qua khía cạnh kinh tế. Thật vậy, 

thời xƣa có rất nhiều học trò bị tán gia bại sản, bán hết của chìm của nổi để 

vác lều chõng vào trƣờng thi cho tới khi răng long đầu bạc. Các công việc 

canh nông, thƣơng mại, kỹ nghệ, đều giao phó cho phụ nữ và cho giới lao 

động vô học. Có thể nói rằng cả nƣớc đều ngủ say trong giấc mộng tên chiếm 

bảng vàng. 

 

             Sự  thức  tỉnh  thật  là  phũ  phàng. 
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Năm 1862, mất ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, đến năm1867 mất luôn ba  

tỉnh miền Tây. Năm 1873, Tây hạ thành Hanoi lần thứ nhất, rồi lại trả cho 

triều đình sau khi bất ký hòa ƣớc năm 1874, chấp nhận mất đứt sáu tỉnh Nam 

kỳ, và theo chính lƣợc ngoại giao của nƣớc Pháp. Đến năm 1882, Hanoi lại bị 

thất thủ lần thứ hai, và lần này Pháp mở rộng cuộc xâm chiếm đến toàn cõi 

Bắc kỳ. Trong khi đó thì triều đình lục đục, Tự Đức băng hà, Dục Đức bị phế, 

Hiệp Hòa  lên thay. Pháp thừa cơ hội đó đem tầu chiến vào bắn phá cửa Thuận 

An, định tiến về Huế. Triều đình hoảng sợ, phải ký hòa ƣớc 1883, nhận sự bảo 

hộ của Pháp. Vì vua Hiệp Hòa ngỏ ý tán thành cuộc bảo hộ nên bị các quan 

phụ chánh ép uống thuốc độc, đƣợc thay thế bằng vua Kiến Phúc. Trong khi 

đó thì quân Tầu, đƣợc triều đình ta gọi sang cứu viện, vẫn khiến cho quân 

Pháp không sao bình định nổi Bắc kỳ. Pháp bèn giao thiệp thẳng với triều 

đình Trung Hoa, ký hòa ƣớc bắt quân Tầu rút lui khỏi Việt Nam. Sau đó, hòa 

ƣớc Hamand năm 1883 bị sửa đổi lại thành hòa ƣớc Patenôtre năm 1884, triều 

đình Huế chỉ còn lại hƣ vị mà thôi. Sau sáu tháng ở ngôi, Kiến Phúc yểu tử, và 

đƣợc thay thế bằng vua Hàm Nghi. Rồi xẩy ra biến cố Huế năm 1885, vua 

Hàm Nghi xuất bôn, và Pháp lập Đồng Khánh thay thế. Từ đó trở đi, Pháp yên 

chí về phía triều đình Huế, chỉ còn phải đối phó với quân cần vƣơng mà thôi. 

Và cuộc đô hộ dần dần đƣợc vững chắc. 

 

Nhƣng không phải dễ dàng. Qua tiểu sử Phan Thanh Giảng, Phan Đình 

Phùng, Nguyễn Hữu Huân,  v . v. ta đã từng thấy giới sĩ phu đã chiến đấu anh 

dũng trong một cuộc thử lửa quá chênh lệch. Và ngay cả sau khi cuộc bình 

định đã tạm ổn, nhiều sĩ phu nhƣ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn 

Thƣợng Hiền còn bôn ba phục quốc hăng hái. 

 

Vậy thảm họa Việt Nam không phải do bởi dân ta kém chí chiến đấu, kém 

lòng ái quốc. Suy nghĩ chín chắn, thì thấy nguyên nhân chính là sự dân ta thủa 

xƣa, cầm đầu là giới sĩ phu và triều đình, không thông hiểu tình thế, vẫn bo bo 

bám vào cái nền văn hóa cổ truyền Hán học, quyết tâm chối bỏ mọi cải cách 
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cần thiết. Vào thời đó, Xiêm La và Nhật bản cũng bị đế quốc chủ nghĩa Tây 

phƣơng đe dọa nhƣ Việt Nam, mà Xiêm La thì giữ vững đƣợc nền độc lập, 

còn Nhật Bản thì chỉ trong vòng nửa thế kỷ đã từ một nƣớc lạc hậu biến thành 

một đại cƣờng quốc, đánh bại cả hai nƣớc khổng lồ là Trung Hoa và Nga. Tại 

sao vậy ? Câu trả lời thật là rõ rệt : Xiêm La biết mở rộng cửa đón tất cả các 

cƣờng quốc Tây phƣơng vào giao dịch thƣơng mại, khiến cho tự họ phải giữ 

gìn lẫn nhau, không cho kẻ nào đƣợc độc quyền hƣởng lợi. Nhật Bản đi xa 

hơn một bƣớc : không những đón mời ngoại quốc đến giao dịch thƣơng mại, 

còn cƣơng quyết bỏ chế độ phong kiến lỗi thời, học hỏi Tây phƣơng về mọi 

nghành, nhất là về  kỹ nghệ và binh bị. 

 

Còn Việt Nam và Trung Hoa đã không biết tỉnh ngộ nhƣ vậy. Lỗi tại triều 

đình ? Nhƣng triều  đình là ai nếu không phải là các sĩ phu, các ông Cống, ông 

Nghè đã leo lên tới địa vị triều thần ? Vậy dù ta có kính trọng giới sĩ phu thủa 

xƣa đến đâu, ta cũng phải quy tội làm mất nƣớc về giới sĩ phu, đã mù quáng 

bám vào cái nền văn hóa Hán học đã lỗi thời, đã không muốn chấp nhận 

những cải cách cần thiết trong một thế giới đã hoàn toàn thay đổi bởi những 

tiến bộ vƣợt bực của khoa học trong thế kỷ 19. 

 

Nền văn hóa Hán học quả có giá trị rất lớn, nhờ nó mà Việt Nam đã biết tổ 

chức xã hội trên nền tảng đạo đức cao quý là trung hiếu lễ nghĩa, đã sản xuất 

đƣợc những con hiếu, tôi trung làm rạng rỡ gia phong, và những tƣớng tài phá 

Tống, bình Chiêm, kháng Nguyên, Minh, Thanh làm rạng rỡ tổ quốc. Nhƣng 

vì quá sùng bái cái văn hóa tốt đẹp đó, và trong nghìn năm độc lập chỉ tiếp 

xúc với Trung Hoa làm mẫu mực và các nhƣợc tiểu quốc còn bán khai, nên 

coi văn hóa Trung Hoa là hoàn toàn rồi, ngoài ra toàn là dã man. Sở dĩ giới sĩ 

phu thủa xƣa không chịu học hỏi Tây phƣơng, chính vì họ cho họ là dã man, 

văn hóa họ đã dã man thì dù họ có súng lớn, tầu đồng, thì cũng chỉ là sản 

phẩm của loại văn hóa đồi bại, không thèm bắt chƣớc. 
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Kết quả của lỗi lầm tai hại đó không những là mất quyền độc lập trong non 

một thế kỷ, mà còn là một sự kiện trọng đại khác nữa. Trong nghìn năm độc 

lập, lịch sử Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc biến thiên, từ Đinh, Lê, Lý, Trần, 

Hồ, Lê, Mạc, rồi Lê trung hƣng, Tây Sơn, đến Nguyễn triều. Nhƣng dù là 

Trần thay Lý, Mạc thay Lê, Nguyễn thay Tây Sơn, thì nói chung giới sĩ phu 

vẫn giữ đƣợc địa vị ƣu tiên trong xã hội. Chỉ có một đặc lệ là khi xã hội Lê-

Trịnh bị sụp đổ trƣớc sức mạnh vũ bão của quân Tây Sơn, thƣợng lƣu trí thức 

nho nhã hình nhƣ phải nhƣờng chỗ cho một thƣợng lƣu khác, võ biền và vô 

học. Nhƣng thực ra vua Quang Trung cũng biết trọng đãi những danh nho nhƣ 

Ngô Thời Nhiệm, chỉ sau khi ngài băng hà thì triều chính mới hoàn toàn rơi 

vào tay bọn quân nhân vô mƣu, khiến cho tang hải thƣơng điền, nhất đán Tây 

Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong. Và nhà Nguyễn lại tái lập nền văn hóa cổ truyền 

cùng địa vị ƣu tiên của giới sĩ phu trong xã hội. Đến khi Tây xâm chiếm nƣớc 

ta, thì giới sĩ phu mất hẳn địa vị đó. Không những chữ Hán không còn đƣợc 

học nữa, mà giới trí thức mới đƣợc đào tạo không còn chung một lý tƣởng đạo 

đức, một quan niệm nhân sinh nhƣ trƣớc nữa. Họ chỉ là những chuyên viên về 

luật khoa, y khoa, thƣơng mại, kỹ nghệ, cơ khí,  v  .  v  ., không còn là đệ tử 

của chung một nền triết học nữa, không còn có khả năng lãnh đạo quần chúng 

nhƣ trƣớc nữa. Bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên rất hay, rất cảm động, 

nhƣng chậm mất rồi, chỉ là lời than thở cho số phận Ông đồ, trong khoảng 

thập niên 1930, không còn mƣu sinh đƣợc nữa bằng nghề viết câu đối Tết. 

Nhất là đoạn cuối : 

 

Năm  nay  đào  lại  nở 

Không  thấy  ông  đồ  xƣa 

Những  ngƣời  muôn  năm  cũ 

Hồn  ở  đâu  bây  giờ ? 

 

Nếu muốn ngụ ý rằng mấy năm truóc thập niên 30 hồn sĩ phu hãy còn, thì 

sai vì hồn đó đã mất từ lâu, từ đời Tú Xƣơng với bài thơ “Cái chữ Nho” : 
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Nào  có  ra  gì  cái  chữ nho, 

Ông  nghè,  ông  cống  cũng  nằm  co 

Sao  bằng  đi  học  làm  thầy  phán 

Tối  rƣợu  sâm  banh,  sáng  sữa  bò. 

 

đƣợm tình cảm chua chát hơn là thƣơng tiếc. 

 

                    Tiếc  một  thời  quá  khứ  đã  mất. 

 

Nói cho đúng hơn nữa, sự phá sản của giới sĩ phu Hán học, sự mất quyền 

lãnh đạo quốc gia, không phải chờ đến khi các kỳ thi Hán học chấm dứt mới 

xuất hiện. Nó đã thành hình từ nửa thế kỷ trƣớc với sự bất lực của giới sĩ phu 

trong sứ mệnh lãnh đạo quốc gia bảo vệ quyền tự chủ. Hầu hết các nhà lãnh 

đạo thủa đó đã không làm tròn sứ mệnh, hoặc vì mù quáng trƣớc thực tế (Tôn 

Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tƣờng), hoặc vì kém sức, không gây nổi một hoàn 

cănh khả dĩ lật ngƣợc thế cờ (Phan Thanh Giảng, Phan Đình Phùng). Do đó, 

chính họ đã chán nản, chỉ biết lấy cái chết đền nợ nƣớc, và khiến cho dân 

chúng mất tin tƣởng ở họ. 

 

Và đó là một biến cố vô cùng đáng tiếc. Từ thế kỷ 10 cho đến cuối thế kỷ 

19, Việt Nam đã vinh quang dƣới sự lãnh đạo, không phải của bọn quân phiệt 

thô lỗ, hoặc chính trị gia lắt léo, hoặc tài phiệt tham lam, mà của những ngƣời 

văn nhã, chuộng hòa bình, nhân đạo, thấm nhuần triết lý nhân bản của Nho, 

Thích, Lão, những bậc hiền lƣơng nhận lấy sứ mệnh tạo phúc cho dân chúng, 

không chút tà tâm vị kỷ. Trên thực tế, lịch sử Việt Nam không đƣợc hoàn toàn 

lý tƣởng nhƣ thế, và ta đã biết nhiều triều đại chuyên chế tàn ác và nhiều cuộc 

biến loạn đẫm máu. Nhƣng nói cho công bình, những biến cố đó chỉ ảnh 

hƣởng đến một thiểu số, phe đảng trong triều, còn đại đa số dân chúng không 

hề hấn gì. “Phép vua thua lệ làng” nên mặc kệ sự tranh chấp quyền hành khi 



386 

 

Trần thay Lý, Hồ thay Trần, Mạc thay Lê, chúa Trịnh áp chế vua Lê, loạn kiêu 

binh, v . v. , phần đông dân chúng thôn quê vẫn sống an nhàn sau lũy tre xanh. 

 

Cảnh sống an nhàn đó, phải thẳng thắn công nhận là công lao của nền văn 

hóa Hán học, của sự lãnh đạo của giới sĩ phu thủa xƣa. Qua các bài thơ của 

Uy Viễn tƣớng công, ta đã thấy nhà nho, nhất là khi kiêm một vị quan trí sĩ, 

đƣợc coi là vị lãnh đạo tinh thần trong làng xóm. Các việc kiện cáo không đƣa 

lên quan để phân xử mà đƣợc đƣa đến ông tiên chỉ, những tay cƣờng hào ác 

bá, con bất hiếu, vợ lăng loàn, chông phụ nghĩa tao khang, bị ông tiên chỉ lôi 

ra trƣớc đình phạt vạ và xỉ nhục, không cần sự can thiệp của luật lệ quốc gia. 

Hay nói cho đúng hơn, ảnh hƣởng của giới sĩ phu còn mạnh hơn quyền lực 

của các quan lại triều đình. 

 

Nhƣng, than ôi, cái sức mạnh tinh thần đó đã tan rã với sự phá sản của giới 

sĩ phu Hán học. Chúng ta chỉ còn biết ngậm ngùi thƣơng tiếc thời quá khứ êm 

đềm đó, nhất khứ bất phục phản. 
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TÀI   LIỆU   THAM   KHẢO 

 

Vì tập khảo luận này trích dẫn rất nhiều tác phẩm văn học Việt Nam từ thế 

kỷ 10 đến đầu thế kỷ 20, chúng tôi thấy rằng bảng danh sách tất cả các tác 

phẩm đó e quá dài. Vả lại mỗi khi trích một đoạn văn nào, chúng tôi đều đã 

ghi xuất sứ. Vậy dƣới đay chỉ xin ghi danh sách các sách khảo cứu đại cƣơng. 

 

I-Loại Việt  sử 

Việt Nam sử lƣợc, của Trần Trọng Kim 

Việt sử tân biên, của Phạm Văn Sơn 

Việt Nam danh nhân từ điển, của Nguyễn Huyền Anh 

 

II- Loại Việt Nam giảng luận 

Việt nam thi văn giảng luận, của Hà Nhƣ Chi 

Việt Nam thi văn bình giảng, của Bàng Bá Lân 

Việt Nam văn học sử yếu, của Dƣơng Quảng Hàm 

Văn học Việt Nam, của Phạm Văn Diêu 

Biểu nhất lãm văn học cận đại, của Thanh Lãng 

Văn chƣơng chữ Nôm, của Thanh Lãng 

Nam thi hợp tuyển, của Nguyễn Văn Ngọc 

Quốc văn trích diễm, của Dƣơng Quảng Hàm 

Việt Nam ca trù biên khảo, của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề 

Văn học đời Lý, của Ngô Tất Tố 

Văn học đời Trần, của Ngô Tất Tố 

Văn học Việt Nam thời Lý , của Lê Văn Siêu 

Văn học Tây Sơn, của Phạm Văn Đang 

 

III-Tạp loại 

Giai thoại làng Nho, của Lãng Nhân 
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PHỤ    LỤC 

 

Dƣới  đây chúng tôi xin sao lục một số bài thơ viết bằng chữ Nôm để chúng ta 

có một khái niệm chữ Nôm khác chữ Hán nhƣ thế bào 
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Cảm cựu kiêm trình Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu 

 – Hầu: Nghi Xuân, Tiên Ðiền nhân. 

(Nhớ ngƣời xƣa và gửi Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu 

– Hầu ngƣời làng Tiên Điền; huyện Nghi Xuân) 

Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, 

Mƣợn ai tới đấy gửi cho cùng. 

Chữ  tình chốc đã ba năm vẹn, 

Giấc mộng rồi ra nửa khắc không. 

Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập, 

Phấn son càng tủi phận long đong. 
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Biết còn mảy chút sƣơng siu mấy, (1) 

Lầu Nguyệt năm canh chiếc bóng chong. 

Bốn câu đầu của Bản Chinh phụ ngâm : 

Bên trái là bản chữ Hán nguyên tác của Đặng Trần Côn. Bên phải là bản chữ 

Nôm của bà Đoàn thị Điểm 
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Bài thơ Bánh Trôi nƣớc của Bà Hồ Xuân Hƣơng 
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Bài thơ chữ nôm của Nguyễn Khuyến 

 

排 詩 集 翹 BÀI THƠ TẬP KIỀU 

绳 半 �   㶞  Thằng bán tơ đâu giở mối ra 

 朱 绊 旦 具 員 � Làm cho bận đến cụ Viên già 

闷 淹 沛 辨 � 㶞 两 Muốn êm phải biện ba trăm lƣợng 

窖 摄 㶞 料  隻 釵 Khéo xếp nên liều một chiếc thoa 

遁 客 摱 牟 㶞 粉 姥 Đón khách mƣợn màu son phấn mụ 

半 命 贖  罪 情 吒 Bán mình chuộc lấy tội tình cha 

固 錢 � 意 麻 双 � Có tiền việc ấy mà xong nhỉ 

徐   官 拱 势 阿 Từ trƣớc làm quan cũng thế a. 

 

 KHÓM TRÀ  

排詩譯音 Bài thơ dịch Quốc âm  

客 固 迻 朱   Khách có đƣa cho một khóm trà 

醝   固 辨 味 � Say nhèm  nào có bén mùi hoa 

眉 撑 㶞 㶞 些 � � Mày xanh tóc trắng ta già nhỉ 

滯 鉑 襖   帝 啊 Đai bạc áo lam bác đấy à 

� 㶞 只 㶞 坊 㶞  Gió sớm chỉ e phƣờng xỏ lá  

 朝 �  屡 蝔  Mƣa chiều luống sợ lũ dơi già 

㶞  些 祗 㶞 朊 㶞 Lâu nay ta chỉ nghe bằng mũi 

啲 别 味   㶞 哬 Đách biết  mùi thơm , một tiếng khà. 
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排詩迻朱官按察朱孟禎 Bài thơ đưa cho quan Án Sát Chu Mạnh Trinh  

1 排 排喃 (một bài chữ, một bài Nôm) 

春 來 客 賜 一 山   Xuân lai khách tứ nhứt sơn trà 
2
 

醉 裡 朦 不 辨 �    Túy lý mông lung bất biện hoa 

白 髮  顔 吾 老 矣     Bạch phát thương nhan ngô lão hỹ 

綠 袍 � 笏 子 然 耶    Lục bào hoa hốt tử nhiên da 

朝 風 祗 恐 穿 娇 葉    Triêu phong chi khủng xuyên kiều diệp 

暮 雨 偏 疑 綠 �   Mộ vũ thiên nghi lạc lục gia 

久 矣 吾 惟 闻 次 鼻    Cửu hỹ ngô duy văn thứ tỵ 

绝 � 香 信 笑 呵 呵   Tuyệt vô hương tín tiếu kha kha 

 

 

Dƣới đây là một trích đoạn bản chữ Nôm truyện Kiều của Nguyễn Du : 
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