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VÀI NÉT VỀ NAM TRUNG TẠP NGÂM
(Tập 2)

Năm 1082, Nguyễn Ánh thống nhất được đất nước sau khi đánh dẹp được
triều Tây Sơn và lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long. Trong chuyến ngự giá
ra Bắc, vua Gia Long đã ra chỉ thị cho mời các cựu thần nhà Lê và các
hiền tài ra giúp nước như Phạm Qúy Thích, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Nể
v.v… Lúc này Tố Như đã 38 tuổi cũng có lệnh cho mời ra yết kiến vua để
cùng theo tháp tùng đi ra Bắc ( Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện). Sau
thời gian làm Tri huyện Phù Dung và Tri Phủ Thường Tín ông được cử lên
Nam Quan đón tiếp sứ nhà Thanh sang phong vương cho vua Gia Long,
ông lại xin cáo bệnh về quê. Đó là chặng đường làm quan đầu tiên đã được
ghi trong “Thanh Hiên Tiền Hậu Tập” đã đề cập ở phần trước (1804).
NAM TRUNG TẠP NGÂM là những bài thơ được Nguyễn Du làm ra khi
được thăng Đông Các học sĩ, tước Du Đức Hầu vào nhận chức trong triều
đình tại Huế (1805). Đến năm 45 tuổi (1809), ông lại được bổ làm Cai Bạ
dinh Quảng Bình. Công trình sưu tầm tập thơ này trước sau được 40 bài
được Tố Như sáng tác trong thời gian này.
* *
*
Con đường ra làm quan với triều đình nhà Nguyễn cũng chỉ là chuyện bất
đắc dĩ với Nguyễn Du mà thôi. Một người như Tố Như từng có một thời
gian dài sống ung dung tự tại nơi dãy núi Hồng, do hoàn cảnh thay đổi của
lịch sử, việc làm quan xét cho kỹ chỉ là chuyện đối phó với thời thế và một
phần nào là chuyện cơm áo.
1/ Trước hết, NAM TRUNG TẠP NGÂM đã cho chúng ta thấy rõ Tố Như
thường vẫn để lòng tưởng nhớ quê nhà khi ra làm quan. Chốn quê nhà của
ông không phải chỉ có “thập khẩu hài nhi thái sắc đồng” (Ngẫu Hứng –
Bài 4) mà còn là nỗi niềm nhớ thương về một quê hương với mùa thu xa
xôi của một thuở nào chưa bị chuyện làm quan bó buộc:
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…“Bất tài đa khủng tốc quan phi,
Niên niên thu sắc hồn như hử.
Nhân tại tha hương bất tự tri”
(Giang Đầu Tản Bộ - Bài 1)
Không có tài nên nhiều cái sợ vì việc quan thường vội vã dễ sai lầm. Sắc
thu mỗi năm đều như thế cả. Người đang ở chốn quê xa không tự mình
hay biết đó thôi…
Ước vọng tự do của một thuở nào khi còn ẩn thân ở dãy núi Hồng luôn
luôn canh cánh trong lòng Tố Như:
…“Vọng ngoại Hồng Sơn tam bách lý,
Tương tòng hà xứ vấn tiền lân.”
(Ngẫu Đắc).
Nhìn về dãy núi Hồng ngoài ba trăm dặm, biết chốn nào để theo hỏi thăm
về xóm cũ trước kia… Chốn xưa thân thiết và gần gũi của vùng núi Hồng
với những đám cây tùng hoặc là những hòn đá núi được ví như những
người bạn đã cùng thề bồi có nhau:
“… Vị ngã hồng sơn tạ tùng thạch,
Tái vô diện mục kiến đồng minh.”
(Tạp Ngâm)
Thương nhớ Hồng Sơn từ chốn quan trường là thương nhớ về một thuở
nào thong dong đuổi thú, xua chó đi săn trong non ngàn tràn đầy sự tự do
ngoài vòng cương tỏa:
“Nghêu ngao vui thú yên hà,
Mai là bạn cũ, hạc là người quen.”
Hai câu thơ được cho là của Nguyễn Du đề vào chén sứ khi đi sang Trung
Hoa (xem: Ảnh Hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh - Phần
tiểu sử Nguyễn Du) đã cho thấy rõ ít nhiều chí hướng của một con người
nghệ sĩ như Nguyễn Du luôn luôn yêu chuộng tự do vì tự do đồng nghĩa
với hạnh phúc. (xem thêm: Thôn Dạ, Tạp Thi, Hành Lạc Từ …
T.H.T.H.T)
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2/ Tiếp đến, NAM TRUNG TẠP NGÂM cũng cho ta thấy rõ tâm tư của
Nguyễn Du khi bất đắc dĩ ra làm quan cho triều Nguyễn. Gia đình của ông
từ cha anh và các người trong dòng họ đã chịu nhiều ân sủng của vua Lê
chúa Trịnh. Thời thế đổi thay, nhà Tây Sơn đã diệt Trịnh ở Đàng Ngoài,
Lê Chiêu Thống phải bỏ chạy sang Tàu cầu cứu Mãn Thanh. Rồi Nguyễn
Ánh nhân cái chết Quang Trung, nội bộ Tây Sơn chia rẽ đã dẹp được Tây
Sơn và thống nhất đất nước. Tấm lòng của Nguyễn Du khi ra làm quan
nhà Nguyễn vẫn hoài vọng về triều Lê:
“Khả liên bạch phát cung khu dịch,
Bất dữ thanh sơn tương thủy chung.
Ký đắc niên tiền tằng nhất đáo,
Cảnh Hưng do quải cựu thời chung.”
(Vọng Thiên Thai Tự)
Thương thay cho mái đầu đã bạc mà vẫn còn đeo đuổi , lận đận nơi xa xôi,
không cùng ngọn núi xanh trọn niềm trước sau có nhau. Nhớ năm trước đã
từng ghé thăm nơi đây có treo quả chuông đúc từ thời Lê Cảnh Hưng….
Một bên là hoài niệm những ngày tháng nhàn dật cùng dãy núi xanh sống
gần gũi với thiên nhiên và một bên là mối hoài niệm kín đáo về thời Lê đã
đi qua.
3/ Khi làm việc trong triều đình Huế, một con người vốn không hề có ham
muốn về chuyện danh lợi đã chứng kiến những toan tính và sự đố kỵ của
trường lợi danh: “Thượng uyển oanh kiều đa đố sắc” – (Tống Nhân). Nơi
vườn hoa của vua có nhiều con chim oanh xinh đẹp vẫn đố kỵ ghen sắc
đẹp của nhau…
Mặt khác, việc quan phải giao tiếp với người cấp trên hoặc khi chầu vua,
yết triều làm cho ông mệt mỏi:
“Hữu hình đồ dịch dịch,
Vô bệnh cố câu câu…”
(Thu Chí)
Bởi có thân nên phải vất vả, cực nhọc. Không có bệnh đau mà lưng phải
lom khom còng xuống. Lưng phải còng xuống vì cấp trên, nhưng trong
việc quan, bọn nha lại vênh váo nơi công đường cũng làm ông cảm thấy
chán chường và mơ về chân trời cũ:
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“… Sự lai đồ lệ giai kiêu ngã
…
Vọng ngoại Hồng Sơn tam bách lý…”
(Ngẫu Đắc)
Việc làm quan trong triều đình với những “dì gió” hiềm tỵ, ghen ghét nhau
(Ngẫu Thư Công Quán Bích – Bài 2) hay nơi công đường chỗ trấn nhậm ở
Quảng Bình đã cho thấy chốn quan trường không phù hợp với những con
người yêu tự do như Tố Như. Và ra làm quan ít nhiều với Nguyễn Du cũng
chỉ là việc cơm áo, đánh mất thuở nghêu ngao của tự do:
…“Bạch đầu sở kế duy y thực,
Hà đắc cuồng ca tự thiếu niên”
(Dạ Tọa)
Tạm dịch:
…“Áo cơm lo mãi bạc đầu,
Được như thời trẻ nghêu ngao hát cuồng”
(Ngồi ban đêm)
* *
*
Nhìn chung, xét về mặt tư tưởng, việc ra làm quan nhà Nguyễn với 40 bài
thơ trong “Nam Trung Tạp Ngâm” cũng chỉ là một giai đoạn mới để
Nguyễn Du có thêm những kinh nghiệm sống thực về chốn quan trường.
Hiểu và sống đời làm quan để biết rõ chuyện danh lợi chỉ là những hư ảo
phù phiếm mà nhiều lần ông đã đề cập trong T.H.T.H.T. Biết rõ chốn quan
trường và danh lợi để Tố Như càng khẳng định về sự tồn tại đích thực của
tấm lòng đã vượt lên những bả vinh hoa ấy:
“Niên niên thu sắc hồn như hử”
(Giang đầu tản bộ)
Sắc thu mỗi năm đều như thế, chẳng hề thay đổi. Đó là những nhận định
về sự lớn rộng của thiên nhiên bao trùm lên mọi tuế toái của cuộc sống
trong đó có việc làm quan. Cho nên, khi Tố Như cho rằng: “Tấm thân này
đã bị giam giữ trong lồng cũi không tìm đâu được sự phóng khoáng tự do”
(Thử thân dĩ tác phàn lung vật, Hà xứ trùng tầm hãn mạn du – Tân Thu
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Ngẫu Hứng) cũng chỉ là sự tiếc nuối vì bị bó buộc phải ra làm quan theo
lệnh của triều vua mới cũng như ít nhiều vì nợ cơm áo mà thôi.
Phải chăng đó cũng là một chiếc cầu đoạn trường cần phải trải qua và vượt
thoát trong cuộc đời? (“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”-ĐTTT).
Mối tâm sự ngỗn ngang của Tố Như cùng với những hình ảnh về thiên
nhiên và con người trong N.T.T.N đã đánh dấu một chặng đường làm quan
cho triều Nguyễn. Chỉ đến khi được thăng Cần Chánh Điện học sĩ làm
Chánh Sứ đi tuế cống nhà Thanh vào năm 1813 tâm tư ông được mở rộng
hơn và tư tưởng thiền học ngày càng được nâng cao, tiến đến chỗ thấy rõ
được chỗ rốt ráo của nó thông qua tập thơ thứ ba là Bắc Hành Tạp Lục sau
này. (Xem bài thơ: “Lương Chiêu Minh Thái Tử Phân Kinh Thạch Đài” Tập 3)

Bài 01:

PHƯỢNG HOÀNG LỘ THƯỢNG TẢO HÀNH
鳳凰路上早行

Chinh phu hoài vãng lộ,
征夫懷往路
Dạ sắc thượng mông mông. 夜色尚蒙蒙
Nguyệt lạc viên thanh ngoại, 月落猿聲外
Nhân hành hổ tích trung.
人行虎跡中
Lực suy thường úy lộ,
力衰常畏路
Phát đoản bất cấm phong.
髮短不禁風
Dã túc phùng tiều giả,
野宿逢樵者
Tương liên bất tại đồng.
相憐不在同
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TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
TRÊN ĐƯỜNG ĐI PHƯỢNG HOÀNG LÚC SÁNG SỚM
Người đi xa nhớ đường qua,
Sắc đêm mờ tối là đà mưa sa.
Bên ngoài vượn hú trăng tà,
Người đi vết cọp hẳn là ở trong.
Thường lo sức yếu đi đàng,
Tóc kia hớt ngắn chẳng kham gió lồng.
Gặp ông tiều nghỉ cánh đồng,
Thương nhau cho dẫu chẳng cùng giống nhau.
DỊCH NGHĨA:
Người đi xa nhớ lại con đường đã đi qua. Sắc màu của trời đêm vẫn còn
mờ tối có mưa rơi lác đác. Ngoài xa trăng đã lặn và có tiếng vượn hú.
Người đi ở trong chốn có dấu chân loài hổ. Sức lực yếu đuối nên vẫn
thường sợ lo cho việc đi đường. Mái tóc cắt ngắn không kham được những
cơn gió. Lúc nghỉ ngơi ở cánh đồng đã gặp bác tiều phu. Thương mến
nhau dẫu hoàn cảnh không giống gì nhau.
CHÚ THÍCH:
Bài thơ này được làm ra khi Nguyễn Du vào kinh đô Huế nhận chức sau
thời gian cáo bệnh về nghỉ ở quê nhà (1804) đã đi qua vùng núi ở phía
nam Hà Tĩnh có một quán tên là Phượng Hoàng và cũng là tên con đường
núi này.

thượng: vẫn còn, ngõ hầu, coi trọng, thêm, chuộng.
mông
mưa lác đác rơi lúc trời mờ tối.
蒙蒙
mông:
虎跡 hổ tích: dấu chân cọp.
tương
thương yêu nhau.
相憐
liên:
尚
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Bài 02:
NGẪU THƯ CÔNG QUÁN BÍCH (Bài 1)
偶書公館壁（一）

Triêu xan nhất vu phạn,
Mộ dục nhất bồn thuỷ.
Bế môn tạ tri giao,
Khai song kiến kinh kỷ.
Song ngoại kinh kỷ mạn thả trường,
Mĩ nhân du du cách cao tường.
Đỗ vũ nhất thanh xuân khứ hĩ,
Hồn hề quy lai bi cố hương.

朝餐一盂飯
暮浴一盆水
閉門謝知交
開窗見荊杞
窗外荊杞蔓且長
美人悠悠隔高牆
杜宇一聲春去矣
魂兮歸來悲故鄉

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
NGẪU HỨNG ĐỀ VÁCH CÔNG QUÁN (Bài 1)
Cơm ăn một bát sáng hôm,
Tắm khi chiều tối một bồn nước thôi.
Bạn thân cài cửa tạ người,
Mở song cửa thấy kia rồi kỷ gai.
Ngoài song gai kỷ quấn dày,
Tường cao người đẹp cách đây xa vời.
Quốc kêu một tiếng: xuân trôi,
Nhớ thương quê cũ. Hồn ơi! Hãy về!
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DỊCH NGHĨA:
Sáng mai sớm ăn một chén cơm. Chiều tối tắm rửa với một chậu nước.
Bạn bè thân thiết xin tạ lỗi, cửa đã đóng không tiếp được! Mở cửa sổ chỉ
thấy cây gai cây kỷ. Bên ngoài cửa sổ, cây gai cây kỷ mọc quấn quanh dày
đặc. Người đẹp xa xôi ở cách tường cao. Tiếng con chim quốc kêu báo
mùa xuân đã đi qua. Hồn ơi! Hãy về đi thôi! Quê hương cũ ơi nhớ thương
xót
xa!
CHÚ THÍCH:

公館
盂
浴
知交
荊
杞
蔓
杜宇

công nơi đề các quan lại, chức việc triều đình nghỉ ngơi và
quán: làm việc khi đi công tác ở một địa phương.
vu: chén đựng thức ăn hoặc đồ uống, dàn trận săn bắn.
dục: tắm rửa sạch sẽ.
tri
những người giao tiếp thân quen, hiểu biết nhau.
giao:
kinh: cây có nhiều gai mọc ở chỗ bị bỏ hoang.
kỷ: cây kỷ mọc um tùm thành bụi rậm.
mạn: cây cỏ bò quấn quanh các cây khác.
vua nước Thục là Đỗ Vũ buồn vì nước mất, hóa thành
Đỗ chim đỗ quyên ngày đêm kêu “gia gia” nhớ thương về
Vũ: nước cũ. Chim đỗ vũ, đỗ quyên còn có tên là chim “tử
quy” mà ta vẫn quen gọi là chim “quốc quốc”.
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Bài 03:

NGẪU THƯ CÔNG QUÁN BÍCH (Bài 2)
偶書公館壁（二）

Xương hạp môn tiền xuân sắc lan,
Cách giang diêu đối Ngự Bình san.
Xuân tòng giang thượng lai hà xứ?
Nhân ỷ thiên nhai trệ nhất quan.
Mãn địa phồn thanh văn dạ vũ,
Nhất sàng cô muộn địch xuân hàn.
Đào hoa mạc trượng đông quân ý,
Bàng hữu phong di tính tối toan.

閶闔門前春色闌
隔江遙對御屏山
春從江上來何處
人倚天涯滯一官
滿地繁聲聞夜雨
一床孤悶敵春寒
桃花莫仗東君意
傍有風姨性最酸

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
NGẪU HỨNG ĐỀ VÁCH CÔNG QUÁN (Bài 2)
Sắp tàn xuân ở cửa cung,
Hướng về núi Ngự bên sông xa nào.
Xuân theo dòng nước về đâu?
Chức quan lần lữa bấy lâu chân trời.
Đêm nghe mưa trải khắp nơi,
Một giường xuân lạnh riêng người phiền dâng.
Hoa đào chớ cậy chúa xuân,
Kề bên dì gió tính nàng rất chua!

DỊCH NGHĨA:
Trước cửa chính của cung điện sắc xuân sắp tàn rồi. Cách dòng sông, núi
Ngự Bình hướng về ở xa xa. Mùa xuân theo dòng sông đến nơi nào?
Người dựa vào góc trời, chỉ vì một chức quan phải lần lữa bấy lâu. Khắp
nơi nghe nhiều tiếng mưa đêm. Một giường riêng ta chịu đựng khí xuân
lạnh lẽo với nỗi muộn phiền. Hoa đào chớ dựa vào chúa xuân vì kề bên có
dì gió tính tình rất chua chát.
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CHÚ THÍCH:

閶闔
闌
御屏
對
滯
繁
悶
東君
風姨
最酸

xương
cửa chính đi vào cung điện.
hạp:
lan: sắp hết, sắp tàn, lẻn ra, lan can dưới hiên nhà.
Ngự tên hòn núi nhỏ nằm bên kia dòng sông Hương trước
Bình: cửa cung điện Huế.
hướng về, phía trước mặt, đối đáp, sóng đôi, so sánh,
đối:
hợp…
trệ: lâu ngày, lần lữa, ở một chỗ “lâu ngày chày tháng”
phồn: nhiều, đông đúc…
muộn: buồn phiền, bực bội.
đông
thần thái dương, thần mùa xuân, chúa xuân.
quân:
phong
chị em của gió, dì gió.
di:
tối
rất là chua như giấm.
toan:

Bài 04:
NGẪU THƯ CÔNG QUÁN BÍCH (Bài 3)
偶書公館壁（三）
Đông vọng giang đầu vọng cố giao,
Phù vân vô định thủy thao thao.
Phong xuy cổ trủng phù vinh tận,
Nhật lạc bình sa chiến cốt cao.
Sơn nguyệt giang phong như hữu đãi,
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東望江頭望故郊
浮雲無定水滔滔
風吹古塚浮榮盡
日落平沙戰骨高
山月江風如有待

Nham thê cốc ẩm bất từ lao.
Bình sanh dĩ tuyệt vân tiêu mộng,
Phạ kiến bàng nhân vấn vũ mao.

岩棲谷飲不辭勞
平生已絕雲霄夢
怕見傍人問羽毛

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
NGẪU HỨNG ĐỀ VÁCH CÔNG QUÁN (Bài 2)
Quê nhà ngóng ở đầu sông,
Lang thang mây nổi nước cuồn cuộn trôi.
Vinh hoa mồ cũ gió vời,
Chất cao xương lính bãi bồi chiều hôm.
Gió sông, trăng núi chờ mong,
Uống khe, nghỉ đá cũng không ngại ngùng.
Mộng trời mây rộng dứt xong,
Sợ người quanh thấy cánh lông hỏi nào!

DỊCH NGHĨA:
Ngoảnh nhìn về phía đông của đầu con sông để trông ngóng về quê cũ.
Thấy chăng là những đám mây nổi trôi lang thang và dòng nước chảy cuồn
cuộn. Cơn gió thổi trên những nấm mồ xưa làm mất tất cả và tan đi những
vinh hoa giả tạm. Lúc chiều tà, trên bãi cát bồi là những đống xương cao
của những người lính trận. Vầng trăng trên núi, gió trên dòng sông như có
sự đợi mong. Cho nên, dẫu phải ở chốn vách núi, sườn non hay uống nước
suối khe cũng không ngại chuyện gian khó , khổ cực. Cả đời ta đã dứt bỏ
hết giấc mộng mây bay ở khoảng trời cao rộng. Chỉ e ngại người chung
quanh
hỏi
xem
lông
cánh
thế
nào
để
bay
thôi!
CHÚ THÍCH:

故郊
滔滔
浮榮

cố
vùng đất xưa, quê cũ, quê nhà.
giao:
thao
nước chảy cuồn cuộn, nước ròng chảy xiết.
thao:
phù
danh vọng, giàu sang giả tạm, không bền vững.
vinh:
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岩

nham: vách núi, sườn núi đá.

棲

thê: dừng lại, nghỉ ngơi, ở.

谷
勞

cốc: suối, khe giữa các vách đá núi hoặc thung lũng.
lao: sự gian khó, khổ cực.

霄

tiêu: khoảng trời cao rộng.

怕

phạ: e ngại, sợ.

Bài 05:

THU CHÍ
秋至
Hương Giang nhất phiến nguyệt,
Kim cổ hứa đa sầu.
Vãng sự bi thanh trủng,
Tân thu đáo bạch đầu.
Hữu hình đồ dịch dịch,
Vô bệnh cố câu câu.
Hồi thủ Lam Giang phố,
Nhàn tâm tạ bạch âu.

香江一片月
今古許多愁
往事悲青塚
新秋到白頭
有形徒役役
無病故搆搆
回首藍江浦
閒心謝白鷗

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
MÙA THU ĐẾN
Sông Hương một mảnh trăng gầy,
Gợi lên lắm nỗi xưa nay buồn sầu.
Mồ xanh chuyện cũ thương đau,
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Mùa thu mới đến, mái đầu bạc phơ.
Có thân vất vả bơ phờ,
Cớ sao chẳng bệnh khiến cho lưng còng.
Dòng Lam ngoảnh lại bến sông,
Bỏ đàn âu trắng tấm lòng nhàn đây.

DỊCH

NGHĨA:

Một mảnh trăng mỏng manh bên dòng sông Hương đã gợi nên nhiều nỗi
sầu buồn xưa nay. Những nấm mồ xanh cỏ làm cho thương cảm bao
chuyện đã qua. Mùa thu mới tới nơi mái đầu bạc trắng. Có thân, có hình
khiến cho phải vất vả, lao đao; chẳng mang bệnh đau cớ sao lưng cứ còng?
Quay đầu về bến sông Lam, dẫu trong lòng thích được nhàn đành phải tạ
từ đàn chim âu trắng.
CHÚ THÍCH:
Đây là bài thơ Nguyễn Du làm ra khi được thăng chức Đông Các học sĩ,
tước Du Đức Hầu vào làm việc ở triều đình Huế, nơi có dòng sông Hương
chảy qua trước kinh thành (1805).

phiến: mảnh miếng, một chiếc, một nửa, mỏng manh.
hứa: nghe theo, gợi nên, hứa hẹn.
trủng: gò đất, nấm mồ.
hữu những gì trông thấy được, hiện rõ ra bên ngoài. Cũng
有形
hình: dùng để chỉ thân hình con người.
đồ
徒役役 dịch khiến cho phải vất và, khổ cực.
dịch:
cố: khiến cho, cớ sao, cố ý, cho nên, vốn là…
故
câu
lưng còng xuống, dáng đi lom khom.
搆搆
câu:
謝
tạ: từ chối, lui, bỏ đi, tàn tạ, cảm tạ.
片
許
塚
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Bài 06, 07, 08, 09, 10:

MỘNG ĐẮC THÁI LIÊN (Ngũ thủ)
夢得採蓮（五首）
一
Khẩn thúc phù điệp quần,
Thái liên trạo tiểu đĩnh.
Hồ thuỷ hà xung dung,
Thủy trung hữu nhân ảnh.

緊束蚨蝶裙
採蓮棹小艇
湖水何浺瀜
水中有人影
二

Thái thái Tây Hồ liên,
Hoa thực câu thướng thuyền.
Hoa dĩ tặng sở uý,
Thực dĩ tặng sở liên.

採採西湖蓮
花實俱上船
花以贈所畏
實以贈所憐
三

Kim thần khứ thái liên,
Nãi ước đông lân nữ.
Bất tri lai bất tri,
Cách hoa văn tiếu ngữ.

今晨去採蓮
乃約東鄰女
不知來不知
隔花聞笑語
四

Cộng tri liên liên hoa,
Thùy giả liên liên cán?
Kì trung hữu chân ti,
Khiên liên bất khả đoạn.
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共知憐蓮花
誰者憐蓮幹
其中有真絲
牽連不可斷

五
Liên diệp hà thanh thanh,
Liên hoa kiều doanh doanh.
Thái chi vật thương ngẫu,
Minh niên bất phục sinh.

蓮葉何青青
蓮花嬌盈盈
採之勿傷藕
明年不復生

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
NẰM MƠ THẤY HÁI SEN
Bài 1
Xăn quần cánh bướm gọn gàng,
Chèo con thuyền nhỏ hái làn sen tươi.
Nước hồ dàn trải nơi nơi,
Dưới hồ có dáng bóng người trong đây.

Bài 2
Hái sen hái ở phía tây,
Gương cùng hoa để lên ngay con thuyền.
Sợ người nên tặng hoa sen,
Gương sen dành tặng người mình thương yêu.

Bài 3
Sáng nay đi hái hoa sen,
Hẹn cô hàng xóm ở liền phía đông.
Chẳng hay có đến hay không?
Cách hàng hoa tiếng râm râm nói cười.

Bài 4
Hoa sen ai cũng yêu thôi,
Cuống sen yêu thích là người nào đây?
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Sợi tơ thật có trong này,
Vấn vương chẳng thể dứt ngay được nào!

Bài 5
Lá sen tươi thắm xanh xanh,
Hoa sen dáng vẻ xinh xinh đẹp bày.
Hái đừng làm hỏng rễ dây,
Sang năm chẳng mọc ra cây được nào!

DỊCH NGHĨA:
Bài 1: Xăn chiếc quần hình cánh bướm rồi chèo chiếc thuyền nhỏ để hái
sen. Nước hồ sâu rộng dàn trải nơi nơi và bên dưới nước như có hình ảnh
người ở trong đó.
Bài 2: Hái sen ở Hồ Tây. Gương hoa và hoa đem lên cùng để lên thuyền.
Hoa để đem tặng cho người mình kính sợ; còn gương sen để tặng cho
người mình thương yêu.
Bài 3: Sáng nay đi hái hoa sen do có hẹn với cô gái hàng xóm ở phía đông.
Chẳng biết là cô ấy có đến hay không. Bỗng nghe cách hàng hoa có tiếng
râm rang nói nói, cười cười.
Bài 4: Nhiều người đều yêu thích hoa sen. Ở bên trong có những sợi tơ
thật bền cứ vương vấn không dứt đi được.
Bài 5: Lá sen sao mãi xanh tươi? Hoa sen dáng vẻ yêu kiều đẹp xinh xắn
như nàng con gái đáng yêu. Hái sen đừng để hỏng rễ sen vì năm đến sẽ
không
mọc
lại
nữa.
CHÚ THÍCH:

khẩn
xắn lại cho gọn, gói lại.
thúc:
phù
quần ống rộng xòe ra như cánh bướm.
蚨蝶裙
điệp
緊束
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quần:
đĩnh: thuyền nhẹ, nhỏ mà dài chở được một, hai người.
艇
xung
nước lênh láng đầy khắp nơi, sông sâu và rộng.
浺瀜
dung:
thực: gương sen, có nhiều hạt sen trên bề mặt tròn.
實
cộng
nhiều người biết đến.
共知
tri:
kiều: người con gái đẹp.
嬌
doanh
người con gái dáng vẻ xinh xắn yểu điệu đáng yêu.
盈盈
doanh:
ngẫu: rễ dày của cây hoa sen, còn gọi là ngó sen.
藕

Bài 11:

TỐNG NHÂN
送人

Hương Cần quan đạo liễu thanh thanh,
Giang bắc giang nam vô hạn tình.
Thượng uyển oanh kiều đa đố sắc,
Cố hương thuần lão thượng kham canh.
Triều đình hữu đạo thành quân hiếu,
Trúc thạch đa tàm phụ nhĩ minh.
Trù trướng thâm tiêu cô đối ảnh
Mãn sàng trệ vũ bất kham thinh.
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香芹官道柳青青
江北江南無限情
上苑鶯嬌多妒色
故鄉蓴老尚堪羹
朝庭有道成君孝
竹石多慚負爾盟
惆悵深宵孤對影
滿床滯雨不堪聽

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
ĐƯA TIỄN BẠN
Xanh xanh đường liễu Hương Cần,
Sông nam, sông bắc chứa chan bao tình!
Ghen màu vườn thượng oanh xinh,
Canh thuần già chốn quê mình vẫn ngon.
Triều đình có đạo: hiếu tròn,
Lời thề trúc, đá: thẹn lòng xiết bao!
Đêm khuya đối bóng buồn sầu,
Nằm nghe mưa mãi làm sao chịu này!

DỊCH

NGHĨA:

Con đường cái quan đi ngay qua cổng Hương Cần có dãy liễu xanh xanh
trải dài. Ở phía bắc sông và ở phía nam sông biết bao tình cảm chan chứa
không nguôi. Vườn thượng uyển của cung vua có những con chim oanh
xinh đẹp vẫn ghen ghét nhau vì màu sắc. Chốn quê nhà có rau thuần dẫu
già nấu canh vẫn còn ngon. Triều đình có đạo đức tốt đẹp nên (anh) được
giữ tròn chữ hiếu. Còn tôi rất thẹn lòng vì đã trái với lời thề cùng trúc, đá
(ở quê nhà). Một mình buồn sầu đối bóng trong đêm khuya khoắt. Nằm
giường nghe tiếng mưa dai dẳng nặng hạt chịu không xiết.
CHÚ THÍCH:

(mùi thơm của rau cần) tên một vùng quê ở phía bắc
Hương
kinh thành Huế khoảng bốn cây số có con đường cái
香芹
Cần:
quan nam bắc đi qua.
vô hạn tình cảm chất ngất, chan chứa không nguôi trong
無限情
tình: lòng.
Nguyễn Du mượn hình ảnh chim oanh để nói về các
quan lại trong triều đình (vườn thượng) là những kẻ
câu 3:
ăn mặc phẩm phục xinh đẹp nhưng thường đố kỵ,
ghen ghét nhau vì tài năng và phẩm trật.
hữu có đạo đức, chủ trương hay chính sách phù hợp với
有道
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đạo: lòng người (trái với vô đạo).
hổ thẹn (có khi viết 慙 với bộ tâm chỉ sự hổ thẹn
慚
tàm:
trong lòng vì làm sai trái một điều gì đó).
trù
nỗi buồn sầu, rầu rĩ.
惆悵
trướng:
床滯 trệ vũ: mưa dai dẳng, mưa lâu.

Bài 12:
VỌNG THIÊN THAI TỰ
望天台寺

Thiên Thai sơn tại đế thành đông,
Cách nhất điều giang tự bất thông.
Cổ tự thu mai hoàng diệp lý,
Tiên triều tăng lão bạch vân trung.
Khả liên bạch phát cung khu dịch,
Bất dữ thanh sơn tương thủy chung.
Ký đắc niên tiền tằng nhất đáo,
Cảnh Hưng do quải cựu thời chung.

天台山在帝城東
隔一條江似不通
古寺秋埋黃葉裏
先朝僧老白雲中
可憐白髮供驅役
不與青山相始終
記得年前曾一到
景興猶掛舊時鐘

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
NGÓNG NHÌN CHÙA THIÊN THAI
Thiên Thai núi ở thành đông,
Không thông qua được, một dòng cách ngăn.
Chùa xưa phủ lá thu vàng,
Sư già triều trước mây giăng trắng màu.
Thương cho đầu bạc lao đao,
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Núi xanh chẳng được trước sau vẹn cùng.
Đến đây năm trước đã từng,
Vẫn treo chuông đúc Cảnh Hưng thời nào.

DỊCH NGHĨA:
Núi Thiên Thai nằm ở phía đông của kinh thành nhà vua, có một dòng
sông cách chia dường như chẳng thông qua được. Vào mùa thu, ngôi chùa
xưa phủ vùi dưới những tán lá màu vàng. Nhà sư của triều trước già hẳn đi
trong đám mây trắng. Khá thương cho mình mái tóc đã bạc trắng vẫn còn
ráng sức bôn tẩu nơi xa xôi và không cùng được ngọn núi xanh trọn niềm
trước sau, thủy chung có nhau. Nhớ lại năm trước đây đã từng một lần ghé
thăm chốn này, vẫn còn có quả chuông được đúc treo từ thời vua Cảnh
Hưng.
CHÚ THÍCH:

天台山
一條
供
驅役
相始終
景興

Thiên
Thai ngọn núi nhỏ nằm ở phía đông kinh đô Huế.
Sơn:
nhất
một cái, một con (đếm số).
điều:
cung: bày ra, khai ra, nuôi nấng.
khu
đeo đuổi việc nặng nhọc, bôn tẩu lận đận ở chốn xa.
dịch:
tương
cùng nhau giữ vẹn nghĩa trước sau, trung thành cùng
thủy
nhau.
chung:
Cảnh tức đời vua Lê Hiển Tông hiệu là Cảnh Hưng (1740Hưng: 1786).

Bài 13:
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NGẪU ĐỀ
偶題

Bạch địa đình trì dạ sắc không,
Thâm đường tiễu tiễu hạ liêm lung.
Đinh đông châm chử thiên gia nguyệt,
Tiêu sách ba tiêu nhất viện phong.
Thập khẩu đề cơ Hoành Lĩnh bắc,
Nhất thân ngọa bệnh Đế Thành đông.
Tri giao quái ngã sầu đa mộng,
Thiên hạ hà nhân bất mộng trung.

白地庭墀夜色空
深堂悄悄下簾櫳
丁東砧杵千家月
蕭索芭蕉一院風
十口啼饑橫嶺北
一身臥病帝城東
知交怪我愁多夢
天下何人不夢中

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
TÌNH CỜ LÀM THƠ
Đất trơ đêm vắng sân thềm,
Nhà sâu lặng lẽ cửa rèm buông lơi.
Nghìn nhà trăng tỏa chày khơi,
Xác xơ tàu chuối gió vời một sân.
Hoành Sơn mười miệng đói rần,
Đông thành nằm bệnh một thân nơi này.
Bạn ta trách mộng sầu đầy,
Người đời ai kẻ chẳng vầy mộng trong.

DỊCH NGHĨA:
Mặt đất ở sân thềm nhà trống trải, khung cảnh ban đêm vắng lặng. Ở sâu
trong nhà lặng lẽ chiếc rèm đã buông xuống. Ánh trăng tỏa sáng, nghìn
nhà vang tiếng chày đập vải nghe kêu thình thịch. Tàu lá chuối xơ xác
trước cơn gió lùa qua sân. Ở phía bắc dãy Hoành Sơn đang có mười miệng
ăn kêu đói. Một thân ta nằm bệnh ở phía đông kinh thành nhà vua. Bạn bè
thân thiết trách ta nhiều sầu lắm mộng! Song người đời ai là kẻ không ở
trong cơn mộng đâu!
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CHÚ THÍCH:

白地
夜色
悄悄
空
丁東
砧杵
簾櫳
蕭索
院
知交
怪

bạch
vùng đất trống trải, trơ trụi.
địa:
dạ sắc: cảnh sắc về đêm.
tiễu
vắng vẻ, dáng lo buồn.
tiễu:
không: vắng lặng, trống không,
đinh
tiếng va chạm, tiếng đập thình thịch.
đông:
châm
chày dùng đập vải.
chử:
lung: cửa sổ nhỏ để có thêm ánh sáng.
tiêu
xác xơ, buồn bã.
sách:
tòa viện, nhà to lớn, sân có tường chung quanh, tường
viện:
thấp.
tri
bạn thân hiểu rõ nhau (tựa như tri âm, tri kỷ).
giao:
quái: kỳ lạ, nghi ngờ, trách cứ.

Bài 14, 15, 16, 17, 18:
NGẪU HỨNG
偶 興（五首）
一
Tam nguyệt xuân thì trưởng đậu miêu,
Hoàng hồ phì mãn, bạch hồ kiêu.
Chủ nhân tại lữ bất quy khứ,
Khả tích Hồng Sơn thuộc vãn tiều.

三月春時長豆苗
黄狐肥满白狐驕
主人在旅不歸去
可惜鴻山屬晚樵
二
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Lô hoa sơ bạch, cúc sơ hoàng,
Thiên lý hương tâm dạ cộng trường.
Cưỡng khởi thôi song vọng minh nguyệt,
Lục âm trùng điệp bất di quang.

蘆花初白菊初黃
千里鄉心夜共長
彊起推窗望明月
綠陰重疊不遺光
三

Nhất đái ba tiêu lục phúc giai,
Bán gian yên hỏa tạp trần ai.
Khả liên đình thảo sam trừ tận,
Tha nhật xuân phong hà xứ lai?

一帶芭蕉綠覆階
半間煙火雜塵埃
可憐庭草芟除盡
他日春風何處來
四

Cố hương cang hạn cửu phương nông,
Thập khẩu hài nhi thái sắc đồng.
Thí tự thuần lô tối quan thiết,
Hoài quy nguyên bất đãi thu phong.

故鄉亢旱久妨農
十口孩兒菜色同
譬似蒪鱸最關切
懷歸原不待秋風
五

Hữu nhất nhân yên lương khả ai,
Phá y tàn lạp sắc như hôi.
Tị nhân đãn mịch đạo bàng tẩu,
Tri thị Thăng Long thành lý lai.

有一人焉良可哀
破衣殘笠色如灰
避人但覓道傍走
知是昇龍城裏來

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
NGẪU HỨNG
Bài 14
Đậu đâm chồi tháng ba xuân,
Vẻ kiêu, cáo trắng, cáo vàng béo phơi.
Trọ xa chủ chẳng về rồi,
Tiếc chiều Hồng Lĩnh giao người tiều phu.
Bài 15
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Hoa lau vừa trắng, cúc vàng,
Lòng quê ngàn dặm đêm càng dài mong.
Ngắm trăng sáng dậy đẩy song,
Râm dày, ánh sáng chớ hòng lọt qua.
Bài 16
Chuối xanh một dãy đổ thềm,
Nửa gian khói bếp, lẫn chen bụi trần.
Khá thương cắt trụi cỏ sân,
Mai này đâu chỗ gió xuân đến rồi.
Bài 17
Quê nhà mùa mất, hạn lâu,
Miệng ăn, mười trẻ màu rau xanh cùng.
Thiết tha cá vược, rau thuần,
Gió thu chẳng đợi, nhớ nhung quay về.
Bài 18
Thương sao hiền hậu một người,
Sắc tro, áo rách nón cời tả tơi.
Đường bên vội bước tránh người!
Thành Thăng Long đến kia rồi mới hay.
DỊCH NGHĨA:
Bài 14: Vào tháng ba của mùa xuân là lúc đậu đã đâm chồi lớn lên. Con
cáo lông vàng béo to đầy đặn, còn con cáo lông trắng dáng vẻ kiêu hãnh.
Người chủ vẫn còn ở nơi đất khách xa xôi chưa quay trở về. Đáng tiếc
thay dãy núi Hồng giao phó cho chú tiều phu đốn củi vào buổi chiều.
Bài 15: Những ngọn bông lau vừa chớm trắng và những hoa cúc cũng vừa
mới bắt đầu có màu vàng. Lòng thương nhớ quê hương ở xa ngàn dặm
khiến cho đêm hôm càng dài thêm. Gượng dậy đẩy cửa sổ ngắm vầng
trăng sáng. Bóng râm màu xanh lục dày đặc không để lọt ánh trăng vào.
Bài 16: Một dãy chuối bẹ xanh lục như đổ úp xuống thềm nhà. Một nửa
căn nhà lửa khói chen lẫn với bụi bặm. Đáng thương cho đám cỏ ngoài sân
bị cắt trụi lủi. Mai này cơn gió xuân có nơi nào để đến đây?
Bài 17: Ở quê nhà nắng hạn đã lâu ngày, mùa màng bị tổn hại. Trẻ nhỏ
mười miệng ăn cùng một màu với rau cỏ. Ví như quá đỗi tha thiết với món
canh rau nhút hay con cá vược thì đâu cần chờ đợi gió thu mới nhớ nhung
chuyện quay về chốn cũ.

27

Bài 18: Có một người hiền lành và đáng thương sao! Áo quần rách bươm,
chiếc nón cời tơi tả, vẻ mặt giống như màu tro. Đi vội vàng tránh người,
chỉ kiếm đường đi ven bờ. Mới hay người ấy đến từ thành Thăng Long.
CHÚ THÍCH:

苗
驕
旅
惜
彊
推

miêu:
kiêu:
lữ:
tích:
cưỡng:
thôi:
lục
綠陰
âm:
di:
遺

lúa non, đâm chồi, mầm mống…
vẻ kiêu ngạo, kiêu kỳ, ra bộ hơn người.
ở trọ nơi xa, đi xa, đất khách quê người.
tiếc
gắng gượng, gượng ép, cưỡng lại…
xô, đẩy ra.
bóng râm, màu xanh lục đậm.

để lọt ra, sót lại, chia lại, rơi mất…
đổ ụp xuống, báo lại, trả lại, xét lại, tráo trở, lật
phúc:
覆
nghiêng, không ngay ngắn.
giai: bậc thềm, bậc thang, thứ bậc…
階
tạp: vụn vặt, tạp nhạp, chen lẫn, loang lổ, linh tinh.
雜
sam: cắt cỏ, trừ cỏ, nhổ cỏ.
芟
妨 phương: tổn hại, phương hại, thiệt thòi, trở ngại…
thái: rau ăn được.
菜
譬似 thí tự: nếu như, ví như.
thuần: còn gọi là rau nhút hoặc rau rút.
蒪
tối quan
quá đỗi cần thiết, rất quan tâm, rất thiết tha.
最關切
thiết:
cách dùng thay thế sự vật; sao vậy, biểu thị nghi vấn,
yên: chữ đặt sau phó từ chỉ sự trạng, đồng thời là tên một
焉
loài chim màu vàng ở TH.
lương: hiền lành, lương thiện, đàng hoàng.
良
sắc: màu sắc, vẻ mặt con người.
色
灰
hôi: tro tàn, màu tro sạm, xám xịt.
mịch: tìm kiếm.
覓
走
tẩu: đi nhanh, chạy nhanh, vội vàng.
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笠

lạp: nón đội che đầu làm bằng tre hoặc lá cọ.

Bài 19:
THỦY LIÊN ĐẠO TRUNG TẢO HÀNH
水連道中早行

Bi mạc bi hề hành đạo nan,
Thảo đầu lộ túc phạm suy nhan.
Bách niên cổ đạo giai thành hác,
Nhất đái bình lâm bất kiến san.
Đa bệnh nhất thân cung đạo lộ,
Ngũ canh tàn mộng tục hương quan.
Ngẫu phùng qui khách hướng dư thoại,
Tạc tuế triều thiên sạ phóng hoàn.

悲莫悲兮行道難
草頭露宿犯衰顏
百年古道皆成壑
一带平臨不見山
多病一身供道路
五更残夢續鄊關
偶逢歸客向余話
昨歲朝天乍放還

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
SÁNG SỚM ĐI TRÊN ĐƯỜNG THỦY LIÊN
Thương thay đường khó phải đi,
Cỏ cao phờ phạc chân thì dẫm sương.
Trăm năm lối cũ thành mương,
Núi non chẳng thấy, đến vùng phẳng băng.
Đi đường lắm bệnh một thân,
Canh năm tàn mộng mơ màng hương quê.
Tình cờ trò chuyện khách về,
Chầu vua năm trước cho đi trở về.
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DỊCH

NGHĨA:

Buồn thay, thương thay phải đi con đường đầy khó khăn. Cỏ cao quá đầu,
chân dẫm sương, mặt mày phờ phạc. Con đường xưa cũ một trăm năm đã
thành con mương nước chảy, một dải bằng phẳng không thấy núi non. Một
thân mình lắm bệnh phải dấn mình phơi bày nơi đường xá. Canh năm giấc
mộng đã hết rồi lại tiếp tục mơ màng về chốn quê nhà. Tình cờ ta gặp
được một người khách đi về trò chuyện năm vừa rồi vào chầu vua, bỗng
được cho trở về.
CHÚ THÍCH:

水連
衰顏
壑
平臨
供
供
鄊關
歸客
余
乍
放

tên một vùng ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Bài thơ
Thủy được sáng tác trong thời gian được triều đình thăng
Liên: chức Đông Các học sĩ, tước Du Đức Hầu đi vào Huế
nhận chức.
suy
vẻ mặt phờ phạc, hốc hác mệt nhọc.
nhan:
hác: mương hào cho nước chảy, hang hốc, trống hoác.
bình
đến vùng bằng phẳng (lâm: đến).
lâm:
cung: bày ra, nuôi dưỡng.
tục: tiếp tục, tiếp nối, tiếp liền.
hương
cổng làng quê, quê nhà.
quan:
qui
khách khách quay hướng trở về.
hướng:
dư: ta, tôi.
sạ: bất chợt, bỗng nhiên, không ngờ.
phóng: tha, thả ra, buông thả.
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Bài 20:
TẶNG NHÂN
贈人

Doanh doanh nhất thủy giới cô thôn,
Trung hữu cao nhân bất xuất môn.
Tiêu lộc mộng trường tâm bất cạnh,
Tần Tùy vãng sự khẩu năng ngôn.
Xuân vân mãn kính quần mi lộc,
Thu đạo đăng trường đốc tử tôn.
Ngã dục quải quan tòng thử thệ,
Dữ ông thọ tuế lạc cầm tôn.

盈盈一水界孤村
中有高人不出門
蕉鹿夢場心不競
秦隋往事口能言
春雲滿徑群麋鹿
秋稻豋場督子孫
我欲掛冠從此逝
與翁壽歲樂琴樽

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
TẶNG BẠN
Thôn côi ranh nước tràn sông,
“Cao nhân” trong ấy đã không ra ngoài.
Không tranh mộng “chuối hươu” này,
Chuyện Tần Tùy cũ kể hoài thường luôn.
Lối hươu nai trải mây xuân,
Mùa thu lúa chín thúc đàn cháu con.
Mũ treo ta cũng rắp mong,
Gảy đàn, uống rượu cùng ông vui già.z

DỊCH NGHĨA:
Một dòng sông đầy tràn nước làm ranh giới cho một thôn lẻ loi. Bên trong
có bậc hiền nhân không hề ra ngoài cửa làng với cõi lòng chẳng ham đua
tranh, xem chuyện “dấu hươu bằng lá chuối” chỉ là giấc mộng. Vẫn
thường kể những chuyện thời trước của đời Tần, đời Tùy. Vào mùa xuân,
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mây giăng khắp con đường của bầy hươu, lũ nai. Đến mùa thu khi loài lúa
nước đã chín tới, vào đồng lúa đốc thúc con cháu gặt hái. Ta cũng muốn
treo mũ quan theo ông không trở lại để cùng ông gảy đàn, uống rượu vui
tuổi già.
CHÚ THÍCH:

doanh
tràn đầy, rất nhiều.
doanh:
người có sĩ khí, tâm hồn phóng khoáng cao thượng,
cao
hơn người. Cũng chỉ những người có học, thích đời
高人
nhân:
sống ẩn dật an nhàn.
sách Liệt Tử (T.H) chép chuyện có người đi hái củi
tiêu
đánh chết được một con hươu đem giấu vào hang rồi
蕉鹿夢 lộc
lấy lá chuối rừng che lên. Sau quên bẳng không nhớ
mộng:
chỗ giấu hươu cho là giấc chiêm bao thôi.
Tần là triều đại tiêu diệt nhà Chu và có công thống
nhất Trung Hoa nhưng đường lối cai trị khắc nghiệt,
Tần tàn nhẫn. Tùy là triều đại lập nên bởi Dương Kiên
秦隋
Tùy: (581-618) cũng có chính sách không hợp lòng người.
Cả hai triều đại đó khiến nhiều người phải tìm vào
hoang sơn rừng thẳm để lánh nạn.
khẩu
口能言 năng miệng hay kể lể, trò chuyện.
ngôn:
quải
treo mũ quan chỉ việc từ quan về ẩn dật.
掛冠
quan:
盈盈

Bài 21:

TÁI THỨ NGUYÊN VẬN
再次原韻
Trạm nguyên lưu thủy phát sơn thôn,
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湛源流水發山村

Nhật Lệ triều đầu dũng hải môn.

日麗潮頭湧海門

Thanh Vị trọc Kinh đồng bất tức,

清渭濁涇同不息

Hoàng hoa lục trúc lưỡng vô ngôn.

黄花緑竹兩無言

Tuế thu thuật mễ kham cung khách,

歲收秫米堪供客

Thiên giả tùng niên cập bão tôn.

天假松年及抱孫

Phù thế kỷ kinh tang lỗ biến,

烰世幾經桑鹵變

Sàng đầu y cựu tửu doanh tôn.

床頭依舊酒盈樽

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
HỌA THEO NGUYÊN VẦN LẦN NỮA
Xóm non sông Trạm khởi nguồn,
Vỗ ào Nhật Lệ sóng vờn cửa sông.
Chẳng ngừng Kinh đục, Vị trong,
Hoa vàng trúc lục đều không nói rồi.
Nếp mùa nhặt nhạnh đãi người,
Tuổi tùng bồng cháu kịp trời cho thôi!
Vườn dâu, ruộng muối đổi dời,
Vẫn luôn rượu sẵn đầy bôi đầu giường.
DỊCH NGHĨA:
Các thôn xóm đầu núi là nguồn chảy của dòng sông Trạm. Cửa biển Nhật
Lệ những ngọn sóng cao đầu đang vỗ mạnh mẽ. Nước sông Vị trong trẻo,
nước sông Kinh đục ngầu cùng chảy không ngừng. Đám hoa màu vàng và
khóm trúc màu xanh lục đều không nói gì. Khi mùa lúa nếp đến nhặt
nhạnh cũng đủ tiếp đãi khách. Ví như ông trời cho được tuổi thọ như tùng
cũng kịp để bồng cháu. Cuộc đời chìm nổi trải qua bao lần thay đổi, nương
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dâu thành nương muối, chỉ cần đầu giường có chén rượu đầy y như cũ là
xong rồi.
CHÚ THÍCH:

Trạm:

湛
渭,涇
息
收
秫
供
天假
松年
幾經
鹵

tức Bình Giang, một con sông nhỏ chảy vào sông
Nhật Lệ ở Quảng Bình.

Vị,
tên hai con sông nhỏ ở Quảng Bình.
Kinh:
tức: ngừng nghỉ, thở gấp, an ủi, hơi thở, tiền lời.
thu: thu mót, bòn góp, nhặt nhạnh, giảm bớt, xén bớt…
thuật: lúa nếp dùng cất rượu.
cung: cung cấp, cấp dưỡng, cung ứng.
thiên
giả như trời cho, ví như trời định.
giả:
tùng
tuổi tùng tức tuổi thọ sống lâu.
niên:
kỷ
trải qua, từng trải bao lần.
kinh:
lỗ: ruộng muối, đất nhiễm mặn.

Bài 22:
DẠ TỌA
夜坐
Tứ bích cung thanh náo dạ miên,

四壁蛩聲鬧夜眠

Ải sàng di hướng khúc lan biên.

矮床移向曲欗邊
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Vi phong bất động sương thùy địa,

微風不動霜垂地

Tà nguyệt vô quang tinh mãn thiên.

斜月無光星滿天

Kim cổ nhàn sầu lai túy hậu,

今古閒愁來醉後

Thuần lô hương tứ tại thu tiên.

蓴鱸鄉思在秋先

Bạch đầu sở kế duy y thực,

白頭所計惟衣食

Hà đắc cuồng ca tự thiếu niên.

何得狂歌似少年

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
NGỒI BAN ĐÊM
Bốn tường dế náo giấc đêm,
Khúc quanh giường thấp ngồi bên hiên nhà.
Gió yên, mặt đất sương sa,
Sao trời khắp chốn trăng tà mờ buông.
Say rồi, kim cổ sầu buồn,
Trước thu quê cũ vược, thuần nhớ sao!
Áo cơm lo mãi bạc đầu,
Được như thời trẻ nghêu ngao hát cuồng.
DỊCH NGHĨA:
Quanh bốn bức tường, tiếng dế kêu râm rang làm xáo trộn giấc ngủ về
đêm. Chiếc giường ngủ thấp xấu đem dời đến phía khúc quanh bên lan can
hiên nhà. Cơn gió nhỏ không lay động, màn sương buông xuống mặt đất.
Không còn ánh sáng của vầng trăng tà, sao đầy bầu trời. Sau cơn say, nỗi
sầu buồn lúc rảnh rỗi lại đến với chuyện xưa nay. Trước khi mùa thu về,
nỗi nhớ quê nhà với món cá vược, rau thuần. Mãi lo chuyện cơm áo khi
tóc đã bạc. Sao được như thuở còn trai trẻ hát ngông nghênh?
CHÚ THÍCH:
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蛩
矮床
曲
欗
微風
鄉思
所計
狂歌

cung: dế, dế mèn, thầm lo, sâu lúa.
ải
loại giường thấp lùn và xấu của người nghèo.
sàng:
khúc: khúc quanh, chỗ hẹp lại.
lan: tức lan can quanh hiên nhà.
vi
gió rất nhẹ.
phong:
hương
nỗi nhớ quê hương.
tứ:
sở kế: việc tính toán, kế hoạch của mình.
cuồng
hát cuồng, hát nghêu ngao.
ca:

Bài 23:
TẠP NGÂM
雜吟

Bạch vân sơ khởi Lệ Giang thành,
Thử khí tài thu, thiên khí thanh.
Thành ngoại sơn sơn giai mộ sắc,
Giang đầu thụ thụ các thu thanh.
Tha hương bạch phát lão bất tử,
Tạc tuế hoàng hoa kim cánh sinh.
Vị ngã Hồng Sơn tạ tùng thạch,
Tái vô diện mục kiến đồng minh.
TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
TẠP NGÂM
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白雲初起麗江城
暑氣纔收天氣清
城外山山皆暮色
江頭樹樹各秋聲
他鄉白髮老不死
昨歲黄花今更生
為我鴻山謝松石
再無面目見同盟

Lệ-Giang mây trắng giăng thành,
Nóng vừa giảm bớt, khí lành mát thay!
Núi chiều thành ngoại sắc bày,
Đầu sông thu đến hàng cây xạc xào.
Quê người không chết bạc đầu,
Hoa vàng năm ngoái nay màu lại tươi.
Non Hồng tùng đá tạ người,
Mặt nào còn gặp thề bồi cùng nhau!

DỊCH NGHĨA:
Mây trắng bắt đầu giăng trên thành Lệ Giang. Hơi nóng vừa giảm bớt, khí
trời đã mát trong. Các ngọn núi phía ngoài đều đã nhuốm sắc chiều.
Những hàng cây ở đầu sông đều có tiếng thu rì rào. Nơi quê người, mái tóc
đã bạc, tuổi già đã đến mà vẫn chưa chết. Hoa cúc vàng năm ngoái nay lại
ra hoa rồi. Hãy vì ta mà tạ lỗi với cây tùng, hòn đá trên núi Hồng. Không
còn mặt nào để gặp các người đã thề bồi cùng ta.
CHÚ THÍCH:

Lệ chỉ bức tường thành cũ bên sông Nhật Lệ của Lũy
麗江城 Giang Thầy do Đào Duy Từ xây dọc bờ sông chạy lên núi
thành: Đâu Mâu, còn gọi là Lũy Trường Dục.
纔
tài: vừa mới rồi.
收
thu: xem chú thích bài 21/NTTN.
tạc
năm ngoái, năm vừa qua.
昨歲
tuế:
tái vô
再無面
diện không còn mặt nào để gặp lại.
目
mục:
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Bài 24:
ĐIỆU KHUYỂN
悼犬
Tuấn mã bất lão tử,
Liệt nữ vô thiện chung.
Phàm sinh phụ kì khí,
Thiên địa phi sở dung.
Niệm nhĩ thuộc thổ súc,
Dữ nhân mao cốt đồng.
Tham tiến bất tri chỉ,
Vẫn thân hàn sơn trung.
Vẫn thân vật thán uyển,
Sổ thí vô toàn công.

駿馬不老死
烈女無善終
凡生負奇氣
天地非所容
念爾屬土畜
與人毛骨同
貪進不知止
隕身寒山中
隕身勿嘆惋
數試無全功

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
TIẾC THƯƠNG CON CHÓ
Ngựa hay sẽ chẳng chết già,
Chết không êm ả đàn bà nghĩa trung.
Sinh ra khí phách khác thường,
Đất trời đã chẳng bao dung được rồi.
Nghĩ mày thuộc loại thú nuôi,
Giống nhau cùng với con người xương lông.
Cứ ham tiến tới chẳng dừng,
Trong vùng lạnh giá bỏ thân núi ngàn.
Bỏ thân đau đớn chớ than,
Liều mình chẳng được việc vàng nào đâu!

DỊCH NGHĨA:
Con ngựa giỏi và cao to không chết già. Những người đàn bà nghĩa dũng
không chết an lành, êm ả. Phàm những ai sinh ra cậy vào khí phách khác
thường, trời đất sẽ không bao dung, chịu đựng được. Nghĩ mày thuộc loài
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vật nuôi trong đất nhà, xương và lông cùng loại với con người. Mày ham
thích tiến tới mà không dừng lại. Cho nên phải bỏ thân trong núi lạnh. Bỏ
mất thân không nên than van, đau đớn tức tối. Bao lần liều thí mạng mà
chẳng được việc gì đâu!?

CHÚ THÍCH:

tuấn: giỏi giang, tốt, cao to mạnh mẽ, mau lẹ.
liệt người phụ nữ trung nghĩa, ý chí mạnh mẽ, dám hy
烈女
nữ: sinh vì nghĩa lớn.
thiện
cái chết an lành êm thắm.
善終
chung:
phụ: cậy vào, dựa vào, ngượng ngùng, gánh vác, làm trái.
負
kỳ
khí phách, tính khí khác thường.
奇氣
khí:
dung: rộng rãi, chịu đựng, bao dung, có thể…
容
chỉ: dừng lại, ở một nơi.
止
vẫn: rơi xuống, đổ xuống, hư hỏng, chết.
隕
uyển: đau đớn, tức tối.
惋
sổ: tính, đếm, kể.
數
thí: thử dùng, thí nghiệm, dò thử.
試
駿

Bài 25:

SƠN TRUNG TỨC SỰ
山中即事

Điệp điệp tằng loan thạch tác đôi,
Yên la bố địa mật nan khai.
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疊疊層巒石作堆
煙蘿布地密難開

Hốt phùng hãi thú thụ gian xuất,
Tri hữu tiều phu lâm hạ lai.
Thiêu dã tân ngân thanh thảo tận,
Ỷ sơn cựu kính bạch vân thôi.
Sơn linh cố tuyệt khinh phì lộ,
Biến liệt nguy cương dữ hiểm nhai.

忽逢駭獸樹間出
知有樵夫林下來
燒野新痕青草盡
倚山舊徑白雲催
山靈故絕輕肥路
遍列危岡與險崖

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
NHỮNG SỰ VẬT TRƯỚC MẮT TRONG NÚI
Núi chồng đá nhọn hàng hàng,
Dây leo dày đất khó khăn mở đường.
Lùm cây gặp thú sợ tuôn,
Biết người đốn củi từ rừng xuống đây.
Đồng xanh đốt trụi dấu bày,
Lối mòn dựa núi đùn mây trắng ngần.
Kẻ giàu thần núi cố ngăn,
Non cao, vách núi hiểm giăng khắp rồi.

DỊCH NGHĨA:
Những ngọn núi đá nhọn và cao chồng chất hàng hàng lớp lớp. Khói núi
và những đám dây leo bày bố dày đặc khắp mặt đất làm cho việc mở lối đi
khó khăn. Chợt gặp con thú sợ hãi từ trong lùm cây chạy ra mới hay có
người đốn củi từ rừng đi xuống. Cánh đồng cỏ xanh bị cháy trụi lủi, dấu
vết còn mới mẻ. Lối mòn dựa vào lưng núi mây trắng dồn lại giăng tỏa.
Thần núi cố ý ngăn dứt đường đi những người làm giàu béo tốt nên mới
bày ra khắp nơi những đồi cao hay những sườn núi nguy hiểm.
CHÚ THÍCH:
Đây là bài thơ có lẽ được làm ra nhân dịp Nguyễn Du xin tạm nghỉ việc
quan hai tháng vào mùa thu Nhâm Thân 1812 để lo việc xây mộ cho
Nguyễn Nễ. Và nhân tiện, Tố Như đã vào rừng núi đi săn tìm lại nguồn vui
thủa nào.
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điệp
chồng chất, dày đặc.
điệp:
tằng: tầng lớp, hàng lối.
層
loan: núi cao và nhọn.
巒
堆
đôi: đắp cao lên, chồng lên nhau.
煙蘿 yên la: một loại dây leo bò trên mặt đất hoặc cây cối.
bố: vải dệt bằng cây đay hoặc gai, bày ra, phân tán.
布
mật: che kín, dày đặc, rậm, gần gũi…
密
痕
ngân: vết sẹo, dấu vết.
thôi: xô đẩy, dồn lại, thúc dục.
催
khinh do câu “khinh cừu, phì mã” (áo cừu nhẹ, ngựa béo)
輕肥
phì: chỉ những kẻ giàu sang, ăn ngon mặc đẹp.
岡 cương: đồi cao, gò núi.
崖
nhai: vách núi, sườn núi.
疊疊

Bài 26:

ĐỘ LINH GIANG
渡灵江
Bình sa tận xứ thuỷ thiên phù,
Hạo hạo yên ba cổ độ thu.
Nhất vọng tân nhai thông cự hải,
Lịch triều cương giới tại trung lưu.
Tam quân cựu bích phi hoàng diệp,
Bách chiến tàn hài ngoạ lục vu.
Bắc thướng thổ dân mạc tương tị,
Táp niên tiền thị ngã đồng châu.
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平沙盡處水天浮
浩浩煙波古渡秋
一望津涯通巨海
歷朝彊界在中流
三軍舊壁飛黄葉
百戰殘骸臥綠蕪
北上土民莫相避
卅年前是我同州

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
QUA LINH GIANG
Nước trời cuối bãi nổi trôi,
Bến xưa, khói sóng thu trời mênh mông.
Cửa sông nối biển vời trông,
Chia ranh, vạch cõi giữa sông mấy đời.
Ba quân lũy cũ lá rơi,
Xương tàn trăm trận nằm phơi xanh rì.
Dân bờ bắc chớ lánh đi,
Ba mươi năm trước ta thì cùng châu.

DỊCH NGHĨA:
Ở cuối bãi cát bằng phẳng là nơi trời và nước trôi nổi, bồng bềnh. Bến xưa
vào mùa thu khói và sóng nước mênh mông. Nhìn xa xa, cửa sông nối liền
với biển cả bao la. Trải qua nhiều triều ranh giới (bắc nam) nằm ở giữa
dòng chảy của con sông. Những chiếc lá vàng bay bay trên tường lũy cũ
của ba quân. Những hài cốt tàn tạ của trăm trận đánh nằm trong đám cỏ
xanh rì hoang vu. Những người dân của vùng đất phía bắc chớ xa lánh ta.
Ba mươi năm trước cũng cùng châu quận với ta thôi.
CHÚ THÍCH:

泠江
浩浩
渡
歷朝
彊界
綠蕪

tức sông Gianh, là con sông chia hai miền nam bắc
Linh
hay là “đàng trong” và “đàng ngoài” dưới thời Trịnh
Giang:
Nguyễn phân tranh nằm ở Quảng Bình.
hạo
mênh mông, rộng lớn.
hạo:
độ: đi qua, bến sông.
lịch
trải qua các triều đại vua chúa.
triều:
cương
nơi phân chia ranh giới lãnh thổ các nước.
giới:
lục vu: vùng cỏ mọc hoang vu xanh rì.
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避
卅年

tị: tránh, lánh xa.
táp
ba mươi năm.
niên:

Bài 27:
THÀNH HẠ KHÍ MÃ
城下棄馬
Thùy gia lão mã khí thành âm,
Mao ám bì can sấu bất câm.
Thạch lũy thu hàn kinh thảo đoản,
Sa trường nhật mộ trận vân thâm.
Cơ lai bất tác cầu nhân thái,
Lão khứ chung hoài báo quốc tâm.
Nại đắc phong sương toàn nhĩ tính,
Mạc giao ky trập tái tương xâm.

誰家老馬棄城陰
毛暗皮乾瘦不禁
石壘秋寒經草短
沙場日暮陣雲深
饑來不作求人態
老去終懷報國心
耐得風霜全爾性
莫教羈縶再相侵

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
NGỰA BỎ CHÂN THÀNH
Dưới thành ai bỏ ngựa già?
Da khô lông sạm gầy gò chẳng kham,
Lũy thu lối cỏ lạnh căm,
Chiều hôm bãi chiến mây giăng kín trời.
Đói mòn cũng chẳng cầu người,
Tấm lòng báo nước già đời trọn lo.
Gió sương giữ tính trời cho,
Dây cương chớ để buộc gô lại mày!
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DỊCH NGHĨA:
Nhà ai có con ngựa già bỏ phế ở chân thành tối tăm. Lông sạm, da khô gầy
ốm không chịu nổi! Lũy xây bằng đá vào mùa thu lạnh lẽo với lối đi bằng
cỏ cụt ngủn. Trời chiều mây giăng kín chốn sa trường với những trận
chiến. Cơn đói kéo đến, con ngựa cũng không làm vẻ cầu xin người. Ngựa
đã già nhưng vẫn trọn lòng lo việc báo ơn nước. Mày đã chịu được gió
sương thì hãy giữ vẹn toàn cái tính trời cho. Chớ để cương đai hàm thiếc
trói buộc thêm lần nữa.
CHÚ THÍCH:

khí: bỏ phế, bỏ quên, bỏ đi.
thành
nơi âm u, tối tăm ở chân thành.
城陰
âm:
bất
không chịu nổi, chẳng kham được, quá đỗi.
不禁
câm:
thạch chỉ lũy Thầy, là thành lũy làm bằng những viên đá
石壘
lũy: xếp chồng lên nhau.
kinh
經草短 thảo đường đi cỏ cằn cỗi, cụt lủn trên chiến lũy.
đoản:
trận: trận chiến, đánh nhau.
陣
nhân do câu “nhân tình, thế thái” nghĩa là tình cảm và thái
人態
thái: độ của con người trong cuộc đời.
chung
lo nghĩ suốt đời.
終懷
hoài:
nhĩ: mày, ngươi, nó…
爾
性
tính: tính tình, bản tính tự có của mỗi loài.
ky: dàm thiết buộc miệng ngựa, trói buộc.
羈
trập: buộc chân hoặc cổ con ngựa.
縶
棄
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Bài 28:

PHÁO ĐÀI
炮臺
Nam bắc xa thư khánh đại đồng,
Pháo đài hư thiết thổ thành đông.
Sơn băng thạch liệt thành do tráng,
Hán đoạt Tần tranh sự dĩ không.
Tạc giả đại khuy sinh vật đức,
Nhĩ lai bất quý sát nhân công.
Thanh bình thì tiết vô tranh chiến,
Ngưu độc ưu sừ chính trọng nông.

南北車書慶大同
炮臺虛設土城東
山崩石烈城猶壯
漢奪秦爭事已空
昨者大虧生物德
邇來不貴殺人功
清平時節無爭戰
牛犢耰耡正重農

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
PHÁO ĐÀI
Bắc nam mừng chữ xe cùng,
Pháo đài bỏ trống phía đông lũy thành.
Thành còn, đá núi tan tành,
Chuyện Tần, chuyện Hán đoạt tranh xong rồi.
Trước đây thiếu đức hại đời,
Giờ đây chẳng quí giết người lấy công.
Thời bình chiến trận không còn,
Nghé, trâu dầm ải trọng nông đáng làm.

DỊCH NGHĨA:
Mừng cho phía nam và bắc đã cùng chung một thể chế. Cái pháo đài giờ
bỏ không ở phía đông thành lũy làm bằng đất. Núi bị sạt lở, đá bị tan nát
nhưng thành vẫn còn vững vàng. Chuyện nhà Tần, nhà Hán tranh đoạt
cũng chẳng còn. Trước đây, cái pháo đài đã làm hại nhiều sinh mạng do
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thiếu đức hiếu sinh muôn vật. Giờ đây, có quí gì chuyện giết người để lập
công nữa. Thời buổi thanh bình không còn chiến trận tranh giành chính là
lúc coi trọng nghề làm nông với con trâu, con nghé, cái dầm, cái bừa.
CHÚ THÍCH:
Đây là bài thơ Nguyễn Du làm ở Quảng Bình khi tham quan Lũy Thầy.
Nhân nói về pháo đài nơi này, ông đã mượn hình ảnh nó để lên án chiến
tranh nam bắc thời Trịnh Nguyễn phân tranh gây ra biết bao cái chết của
binh lính và dân thường.

do câu 車同軌，書同文 (xa đồng quỹ, thư đồng vănxa Trung Dung) nghĩa là xe cùng một cỡ, sách vở chữ
車書
thư: viết cùng một kiểu, chỉ việc đất nước thống nhất và
cùng chung một thể chế.
hư
bày ra bỏ không dùng đến.
虛設
thiết:
băng: núi sạt lở.
崩
烈
liệt: tan nát, xé ra.
tráng: vững vàng, mạnh mẽ, nhanh nhẹn.
壯
虧
khuy: giảm bớt, thiếu vắng.
生物 sinh
vật đức hiếu sinh muôn vật, lòng thương yêu muôn loài.
德
đức:
cái dầm xới đất để gieo hạt (ruộng lúa dùng lỗi 耒tức
ưu:
耰
cái cày trâu kéo).
sừ: cái bừa, bừa ải đất cho đều để gieo hạt.
耡
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Bài 29:
GIANG ĐẦU TẢN BỘ (nhị thủ)
江頭散步(二首)

Tán phát cuồng ca tứ sở chi,
Lục tần phong khởi, tịch dương vi.
Bạch vân lưu thủy đồng vô tận,
Ngư phụ phù âu lưỡng bất nghi.
Vô lụy vị ưng chiêu quỉ trách,
Bất tài đa khủng tốc quan phi.
Niên niên thu sắc hồn như hử,
Nhân tại tha hương bất tự tri.

一
散髮狂歌恣所之
緑蘋風起夕暘微
白雲流水同無盡
漁父浮鷗兩不疑
無累未應招鬼責
不才多恐速官非
年年秋色渾如許
人在他鄉不自知

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
ĐI DẠO ĐẦU SÔNG (Bài 1)
Thả buông xõa tóc hát ngông,
Chiều êm gió lộng rau tần xanh um.
Nước trôi, mây trắng không cùng,
Ông chài, âu lượn đều không ngờ nào.
Không phiền lụy, quỉ trách đâu!?
Tài hèn, quan vội sợ bao lỗi lầm.
Sắc thu đều thế mỗi năm,
Tự mình đất khách biết chăng hỡi người!

DỊCH NGHĨA:
Tóc xõa ra, lòng buông thả hát nghêu ngao. Đám rau tần xanh om cùng
cơn gió nổi lên khi bóng nắng chiều êm phai nhạt. Những đám mây trắng
và dòng nước chảy đều không chốn tận cùng. Ông chài và con chim âu cả
hai chẳng nghi ngờ gì nhau. Không bị phiền lụy, buộc ràng làm sao vẫy
gọi quỉ đến trách được? Không có tài nên nhiều nỗi sợ việc quan vội vàng
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dễ sai lầm. Mỗi năm màu sắc mùa thu đều như thế. Người đang ở quê
người
đang
tự
mình
không
hay
biết
mà
thôi!
CHÚ THÍCH:

散步 tản bộ: đi dạo thong thả, không bận bịu hoặc vội vã.
tứ: lòng thoải mái, không bận bịu, phóng túng.
恣
tịch
夕暘 dương trời chiều nắng phai êm ả.
vi:
người đàn ông, người cha; một âm là “phủ” chỉ sự
父
phụ:
kính trọng khi gọi người trên.
招
chiêu: vẫy gọi, đến, chuốc vào, mang đến.
khủng
恐速官 tốc (tốc: vội vàng, mau chóng; phi: là sự lầm lẫn, sai
quan lầm…) sợ vội vàng trong việc quan dễ bị lầm lỗi.
非
phi:
hồn: đều như thế, ngang đều nhau, như nhau, hoàn toàn…
渾
hử: âm của “hứa”, dùng làm trợ từ: như thế, vẫn vậy…
許

Bài 30:

GIANG ĐẦU TẢN BỘ (nhị thủ)
江頭散步
二
Xúc ca thanh đoản, mạn thanh trường,
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促歌聲短漫聲長

Bạch phát tiêu tiêu cổ đạo bàng.
白髪蕭蕭古道旁
Tế giản thủy thanh lưu tích vũ,
細澗水聲流積雨
Bình sa nhân ảnh tại tà dương.
平沙人影在斜陽
Quyên ai mạc báo sinh hà bổ,
涓埃莫報生何補
Nhi nữ thành quần tử bất phương.
兒女成群死不妨
Hồi thủ cố hương thu sắc viễn,
回首故郷秋色遠
Hoành sơn vân thụ chính thương thương. 橫山雲樹正蒼蒼
TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
ĐI DẠO ĐẦU SÔNG (Bài 2)
Nhặt khoan tiếng hát ngắn dài,
Đường bên gió lạnh tóc bày trắng phau.
Lạch con mưa đọng chảy ào,
Chiều hôm bãi cát nắng sao bóng người.
Sống chưa báo bổ nhỏ nhoi,
Con bầy trai gái, chết rồi ngại đâu!
Sắc thu quê cũ ngoảnh đầu,
Mây Hoành cây núi vẫn màu xanh xanh.

DỊCH NGHĨA:
Lúc hát nhặt, gấp gáp, tiếng phát ra sẽ ngắn. Khi hát khoan hơn, thong thả
hơn, tiếng phát ra sẽ dài hơn. Tiếng gió lạnh rít lên đi bên cạnh con đường
xưa với mái tóc bạc trắng. nghe tiếng nước mưa đọng lại chảy ào ở con
lạch nhỏ. Bóng người in trên bãi cát bằng phẳng lúc trời đã về chiều.
Không hề báo đáp được chút gì nhỏ nhoi, sống mà chẳng ích gì. Con cái
thành bầy, có chết cũng chẳng ngại ngùng. Quay đầu về quê cũ, sắc màu
mùa thu xa xăm. Trên dãy Hoành Sơn, đám mây và cây cối vẫn xanh xanh
một màu.
CHÚ THÍCH:

促歌

xúc ca:

xúc là thúc giục, gấp gáp. Tiếng ca gấp gáp nhanh
vội mà dân gian gọi là “nhặt”.
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漫
蕭蕭
細澗
積雨
涓埃
補
報
莫
妨
橫山

thong thả, trái với vội vã, tùy ý, sông lớn dài dằng
dặc. Ở đây chỉ tiếng ca “khoan”, thong thả.
tiêu tiêu: tiếng gió rít lạnh lẽo, tiếng ngựa hí.
tế giản: con lạch, rạch nước nhỏ.
tích vũ: nước mưa đọng lại.
quyên ai: nhỏ nhoi, nhỏ mọn, ít ỏi.
bổ ích, ích lợi, bổ dưỡng.
bổ:
báo: báo đáp, báo cáo, mau lẹ, đáp lại…
mạc: không có gì, không hề, đừng, chớ, lớn lao, ổn định.
phương: ngại ngùng, e dè.
Hoành dãy núi nằm giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình
Sơn: có đèo Ngang đi qua là cửa ngõ vào Nam ra Bắc.
mạn:

Bài 31:
NGẪU ĐẮC
偶得

Cô thành nhật mộ khởi âm vân,
Thanh thảo man man đáo hải tân.
Khoáng dã biến mai vô chủ cốt,
Thù phương độc thác hữu quan thân.
Sự lai đồ lệ giai kiêu ngã,
Lão khứ văn chương diệc tị nhân.
Vọng ngoại Hồng Sơn tam bách lí,
Tương tòng hà xứ vấn tiền lân.

孤城日暮起陰雲
青草漫漫到海濱
曠野遍埋無主骨
殊方獨托有官身
事來徒隸皆驕我
老去文章亦避人
望外鴻山三百里
相從何處問前鄰

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
TÌNH CỜ LÀM ĐƯỢC THƠ HAY

50

Thành chiều mây nổi tối sầm,
Cỏ xanh trải khắp đến gần biển khơi.
Khắp đồng không chủ xương vùi,
Một thân trời lạ gửi đời làm quan.
Lại nha vênh váo việc vàng,
Văn chương lẫn tránh người đang về già!
Ngóng ba trăm dặm xa xa,
Non Hồng xóm cũ hỏi là chốn nao?!

DỊCH NGHĨA:
Thành cô quạnh vào chiều tối mây âm u nổi lên. Vùng cỏ xanh rộng lớn
trải đến gần bờ biển. Cánh đồng trống trải vùi chôn khắp nơi những nắm
xương vô chủ. Một thân nơi phương trời xa lạ gửi cho việc làm quan. Khi
có việc vàng đến, đám lại nha đều vênh váo với ta. Tuổi già đến chuyện
văn chương cũng lẫn tránh người. Ngóng nhìn về ngoài núi Hồng ba trăm
dặm, biết chốn nào để cùng theo đến hỏi thăm xóm thôn trước kia?
CHÚ THÍCH:

陰
漫漫
濱
曠野
遍
殊方
徒隸
相從
前鄰

âm: âm u, tối sầm, tối tăm, khí âm, bóng mặt trời.
man
mênh mông, rộng khắp.
man:
tân: đến gần, gần sát, bờ biển, bờ sông, bờ nước.
khoáng
cánh đồng trống trải, rộng lớn.
dã:
biến: khắp nơi, trải ra.
thù
phương trời xa lạ, nơi chốn lạ lẫm.
phương:
những người tù tội lao dịch nặng nhọc. Cũng chỉ
đồ lệ:
những người giúp việc quan gọi là nha lại.
tương
cùng theo nhau.
tòng:
tiền lân: xóm cũ trước kia, xóm thôn phía trước.
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Bài 32:
ĐẠI TÁC CỬU THÚ TƯ QUI (nhị thủ)
代作久戍思歸(二首)
一
Quan ngoại thu phong tống địch xuy,
Ban Siêu đầu bạch vị thành quy.
Thập niên hứa quốc quân ân trọng,
Thiên lí ly gia lữ mộng trì.
Dạ tú vinh hoa thân ngoại huyễn,
Triêu vân danh lợi nhãn tiền phi.
Lũng thiên tuế tuế qua điền thục,
Khổ tận cam lai thượng hữu kỳ.

關外秋風送笛吹
班超頭白未成歸
十年許國君恩重
千里離家旅夢遲
夜繡榮花身外幻
朝雲名利眼前非
隴阡歲歲瓜田熟
苦盡甘來尚有期

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
LÀM THAY NGƯỜI ĐI THÚ ĐÃ LÂU
MONG TRỞ VỀ
(Bài 1)
Gió thu ngoài ải sáo đưa,
Ban Siêu đầu bạc vẫn chưa trở về.
Mười năm ơn nước nặng nề,
Khách xa ngàn dặm mải mê mộng nhà.
Gấm đêm hư ảo vinh hoa,
Lợi danh mây sớm bay qua mắt vời.
Ruộng gò dưa chín – năm trôi,
Khổ xong, sướng đến có thời mà thôi!

DỊCH NGHĨA:
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Cơn gió mùa thu ngoài quan ải đã đưa tiếng sáo đi xa. Ban Siêu đã bạc đầu
vẫn chưa xong việc để quay trở về. Mười năm đáp lại mong đợi của đất
nước vì ơn vua rất nặng. Rời xa nhà ngàn dặm, khách đi xa mải miết trong
giấc mộng. Chuyện vẻ vang, vinh hiển như tấm vải gấm ban đêm, chỉ là
điều giả dối, không thật ở ngoài thân. Có phải chuyện danh lợi chỉ là đám
mây buổi sáng thay đổi luôn bay qua trước mắt chăng? Đám ruộng gò
trồng dưa đã chín, năm này qua năm khác. Hết chuyện khổ cực sẽ đến kỳ
được sung sướng.
CHÚ THÍCH:

班超
戍
旅夢
遲
夜繡榮
花
非
隴阡
瓜田熟

danh tướng đời Đông Hán xông pha đánh dẹp và giữ
Ban
yên vùng tây bắc Trung Hoa suốt 30 năm. Mãi đến
Siêu:
lúc đầu bạc, già yếu được vua cho về.
lính tráng hoặc dân công bị triều đình cắt cử, sai phái
thú: trấn giữ vùng biên giới hoặc các nơi hiểm yếu ngày
xưa.
lữ
giấc mộng của người đi xa xứ.
mộng:
chậm chạp, đi chậm rãi, trì trệ, kéo dài, không tiến xa
trì:
được.
dạ tú
tấm vải gấm đẹp đẽ của những người vinh hiển giàu
vinh
sang ban đêm cũng chẳng thấy gì đẹp vì trời tối om.
hoa:
không đúng, sai lầm, chê trách, không có, chưa từng,
phi:
há chẳng phải, phải chăng (nghi vấn).
lũng
loại ruộng trồng trên các gò đất.
thiên:
qua ruộng dưa chín. Do chuyện Liên Xưng và Quản Chi
điền Phủ đi thú ở Quì Khâu ngang qua ruộng dưa chín hẹn
thục: mùa dưa chín năm sau sẽ trở về (Tả Truyện).
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Bài 33:
ĐẠI TÁC CỬU THÚ TƯ QUI
代作久戍思歸
二
Thiên nhận Hoành Sơn nhất đái hà,
千仞橫山一带河
Bạch vân hồi thủ cách thiên nha (nhai). 百雲回首隔天涯
Tân thu khí hậu thôi hàn chử,
新秋氣候催寒杵
Cố quốc quan sơn ký dạ già.
故國關山寄夜笳
Thiên địa nhất thân trung dịch hiếu,
天地一身忠易孝
Phong trần vạn lý quốc vong gia.
風塵萬里國忘家
Nguyệt trung hoành địch thái vô lại,
月中橫笛太無賴
Bán dạ giang thành suy Lạc Hoa.
半夜江城吹落花
TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
LÀM THAY NGƯỜI ĐI THÚ
ĐÃ LÂU MONG TRỞ VỀ
(Bài 2)
Hoành Sơn ngàn thước, dải sông,
Chân trời ngoảnh lại trắng ngần mây xa.
Lạnh về chày giục thu qua,
Kèn đêm gửi đến quê nhà cách ngăn.
Đất trời đổi “hiếu” thay “trung”,
Quê nhà gió bụi ngàn trùng nước non.
Giữa trăng nâng sáo chẳng mong,
Nửa đêm “Hoa rụng” sáo lừng thành sông

DỊCH NGHĨA:
Dãy Hoành Sơn cao ngàn thước và một dải sông. Quay lại nhìn vầng mây
trắng cách xa ở chân trời. Mùa thu mới về với khí hậu lạnh lẽo như thúc
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dục việc lấy chày nện vải. Nơi chốn cửa ải, núi non xa xôi cách trở nhớ về
quê nhà gửi vào tiếng kèn lá lúc đêm hôm. Một thân trong trời đất phải lấy
chữ trung thay cho tấm lòng hiếu thảo. Vì nước phải vào chốn gió bụi
muôn trùng quên đi chuyện nhà. Giữa ánh trăng nâng chiếc sáo nằm ngang
không mong chờ điều tốt đẹp nào cả. Nửa đêm nơi thành lũy bên sông thổi
khúc sáo “Hoa mai rơi” não nùng.
CHÚ THÍCH:

仞
杵
關山
笳
忠孝
太
無賴
落花

đơn vị đo lường đời nhà Chu (T.H) (tám thước bằng
một nhận tương đương 6,8m bây giờ).
chày nện vải để giặt giũ cho sạch hoặc nện vào đay
chử:
gai cho tơ ra để dệt vải.
quan cửa ải biên giới và núi non. Đây chỉ vùng núi non
sơn: biên giới cách trở xa xôi.
già: loại kèn thổi bằng cách lấy lá cuộn lại.
trung là đạo thờ vua, còn hiếu là đạo thờ cha kính mẹ.
trung Đây là hai mục tiêu hàng đầu của đạo làm người
hiếu: (“Trai thì trung hiếu làm đầu” Lục Vân Tiên-Nguyễn
Đình Chiểu) theo qua niệm thời trước.
thái: to lớn, rất lớn, quá cỡ…
kẻ ác, kẻ không ra gì, kẻ gian dối; không nơi nương
vô lại: nhờ, không có điều tốt đẹp (thái vô lại: không có điều
tốt đẹp lớn lao).
khúc sáo có tên đầy đủ là “Mai hoa lạc” hoặc “Lạc
Lạc
mai hoa” âm điệu buồn bã da diết của những người đi
Hoa:
thú hoặc khách đi xa hay thổi.
nhận:

Bài 34:
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TỐNG NGÔ NHỮ SƠN CÔNG XUẤT
TRẤN NGHỆ AN
送吳汝山公出鎭義安

Cẩm La giang thượng khấu chinh an,
Bát hội phi nan tích biệt nan.
Bát đại kỳ văn hoa lưỡng quốc,
Nhất xa cao vũ nhận toàn Hoan.
Nhân tòng đạm bạc tư vi chính,
Thiên vị kiềm lê bất phóng nhàn.
Bắc vọng Hồng sơn khai đức diệu,
Thiên nhai cử tửu khách hương quan.

錦羅江上扣征鞍
拜會非難惜别難
八大奇文花兩國
一車高雨潤全驩
人從淡泊斯為政
天為黔黎不放閒
北望鴻山開德曜
天涯舉酒慶郷關

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
TIỄN NGÔ NHỮ SƠN RA
TRẤN NGHỆ AN
Phía trên dòng Cẩm ngựa dừng,
Gặp chào chẳng khó, khó lòng chia tay.
Tài văn hai nước đẹp hay,
Một xe mưa móc thấm đầy xứ Hoan!
Theo người đơn giản việc quan,
Trời chưa buông thả cho nhàn vì dân.
Nhìn ra đức sáng non Hồng,
Góc trời nâng chén chúc mừng quê hương.

DỊCH NGHĨA:
Phía trên dòng sông Cẩm La đã lỏng buông dây cương cho ngựa dừng lại.
Chào hỏi khi gặp nhau không khó, chỉ khi chia tay tiếc là khó khăn thay!
Tài văn chương đẹp đẽ của ông cũng giống như tám nhà văn lớn của
Trung Hoa đã làm thêm vẻ lạ hay của hai nước (Việt Trung). Một xe mưa
móc thấm nhuần khắp chốn đất Hoan Châu. Tính giản dị sẽ theo ông, khi
làm việc quan. Trời chưa cho ông được thong thả hưởng nhàn là vì dân
đen. Ở góc trời này, trông về phía bắc nơi dãy núi Hồng, xin nâng chén để
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chúc

mừng

quê

hương.

CHÚ THÍCH:

tức Ngô Nhân Tĩnh, tự Nhữ Sơn gốc người Trung
Hoa, sinh ra ở Gia Định theo những người Minh
吳汝 Ngô Hương (bỏ nước ra đi vì nhà Minh bị mất). Ông từng
Nhữ đi sứ sang Trung Hoa thời Gia Long và văn tài của
山
Sơn: ông được các nhân sĩ nước này rất ngợi khen. Năm
1811 đang làm Tham Tri Bộ Hộ được lệnh bổ về làm
Hiệp Trấn thành Nghệ An.
Cẩm
một dòng sông nhỏ ở Quảng Bình.
錦羅
La:
văn chương kỳ tài của tám nhà văn ưu tú đời Đường,
bát
đại
八大奇
Tống: Hàn Dũ, Liễu Tôn Nguyên, Âu Dương Tu,
kỳ
Vượng An Thạch, Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triết và
文
văn:
Tăng Củng.
tư: cho ra, tách ra, ở đây, ắt là, như thế…
斯
政
chính: làm việc cai trị sửa sang, làm việc quan.
kiềm dân đen, người dân chịu sự cai trị của chính quyền (lê
黔黎
lê: dân).
diệu: ánh sáng, sáng sủa, ánh sao, ánh trăng, ánh mặt trời.
曜

Bài 35:
Y NGUYÊN VẬN KÝ THANH
OAI NGÔ TỨ NGUYÊN
依元韻寄青威吳四元
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Nhất dạ tây phong đáo hải mi,
Đồng niên giao nghị thượng y y.
Đại canh hữu thiệt sinh thường túc,
Khứ quốc hà tâm lão bất qui?
Tiêu khát nhật tăng Tư Mã bệnh,
Mộng hồn dạ nhập Thiếu Lăng thi.
Lâm giang vị cảm đề Anh Vũ,
Hoàn hữu Trung nguyên nhất đại nhi.

一夜西風到海湄
童年交誼尚依依
代耕有舌生常足
去國何心老不歸
消渴日增司馬病
夢魂夜入少陵詩
臨江未敢題鸚鵡
還有中原一大兒

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
GỬI ÔNG NGÔ TỨ NGUYÊN Ở THANH
OAI THEO NGUYÊN VẬN
Một đêm bờ biển gió tây,
Tình bè bạn vẫn như ngày thơ xưa.
Sống bằng lưỡi đủ thay bừa,
Lòng già xa xứ sao chưa về nào?!
Tương Như “bệnh khát” tăng cao,
Thiếu Lăng hồn mộng thơ vào đêm hôm.
Chưa làm “Anh vũ” bên sông,
Bởi nhà thơ lớn có Trung nguyên rồi.

DỊCH NGHĨA:
Một đêm gió từ phía tây đến bờ biển. Tình cảm bạn bè qua lại từ những
ngày còn ấu thơ vẫn còn như xưa. Anh lấy lưỡi thay cho việc cày bừa, đời
sống vẫn thường no đủ. Còn tôi tấm lòng đã già đi xa quê hương sao
không quay về? Bệnh “tiêu khát, cần nước” như chàng Tư Mã Tương Như
ngày càng tăng thêm. Đêm đêm hồn mộng (của tôi) vẫn nhập vào những
vần thơ của Thiếu Lăng. Đến bên sông chưa thể đề bài thơ “Anh vũ” vì
rằng nơi Trung nguyên đã có anh là nhà thơ lớn rồi!
CHÚ THÍCH:
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青威
海湄
交誼
依依
代
去國
消渴

司馬
少陵

鸚鵡

中原

là tên huyện Hà Đông gần thành Thăng Long. Còn
Thanh Ngô Tứ Nguyên chưa rõ là nhân vật như thế nào. Có
Oai: lẽ đây là một nhân vật rất có tài về thơ phú khiến Tố
Như khâm phục.
hải mi: bờ biển có cỏ mọc ven bờ.
giao
mối giao hảo với nhau.
nghị:
y y: vẫn như cũ, vẫn như xưa, dáng mềm mại.
đại: thay thế, thay đổi.
khứ
đi xa, xa quê hương.
quốc:
tiêu rất cần đến nước; bệnh của những người thường đổ
khát: mồ hôi và khát nước.
tức Tư Mã Thương Như người Thành Đô đời nhà
Hán (T.H) có bệnh “cần nước” (tiêu khát). Tương
Tư Mã:
Như nổi tiếng với bài “Phượng cầu hoàng” làm Trúc
Văn Quân mê mẩn bỏ nhà đi theo…
Thiếu
tức Đổ Phủ, nhà thơ lớn của Trung Hoa đời Đường.
Lăng:
bãi cát bồi giữa sông Trường Giang bên Trung Hoa
thành Vũ Xương được nổi tiếng nhờ bài thơ của Thôi
Hiệu với câu: “Phương thảo thê thê Anh Vũ châu”
(Cỏ thơm vẫn tốt tươi trên bãi cát bồi Anh Vũ…). Lý
Anh
Bạch là một nhà thơ phóng khoáng được xem là một
Vũ:
“Thi tiên” (ông tiên trong làng thơ) khi đọc bài thơ
Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu (đời Đường Huyền
Tông) quá tuyệt vời nên không đề thơ lên vách lần
nữa.
các cụ xưa thường bắt chước bên Trung Hoa gọi
Trung vùng châu thổ sông Hồng ngoài Bắc là Trung
nguyên: Nguyên giống như người Hoa gọi vùng châu thổ của
sông Dương Tử.

Bài 36:
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NỄ GIANG KHẨU HƯƠNG VỌNG
瀰江口鄉望

Vọng vọng gia hương tự nhật biên,
望望家鄉似日邊
Hoành Sơn chỉ cách nhất sơn điên.
橫山只隔一山巓
Khả liên quy lộ tài tam nhật,
可憐歸路纔三日
Độc bão hương tâm dĩ tứ niên.
獨抱郷心已四年
Yến Đảo thu hàn thanh nhập hải,
燕島秋寒青入海
Nễ Giang triều trướng bạch hàm thiên. 瀰江潮漲白涵天
Ngoại châu kim dữ ngô châu biệt,
外州今與吾州别
Khán khán nhân phong bất tự tiền.
看看人風不似前
TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
TRÔNG NGÓNG QUÊ HƯƠNG TỪ CỬA SÔNG NỄ
Quê nhà trông ngóng ven trời,
Hoành Sơn một đỉnh mà thôi cách lìa.
Chỉ vừa ba bữa đường về,
Bốn năm ôm tấm lòng quê riêng mình.
Biển thu đảo Yến lạnh xanh,
Triều dâng sông Nễ trắng loang ánh trời.
Châu ngoài nay khác châu tôi,
Không như trước nữa thói người hãy xem!

DỊCH NGHĨA:
Trông ngóng về quê nhà xa như là kề bên mặt trời. Chỉ cách ngăn bởi dãy
Hoành Sơn một đỉnh núi cao thôi. Khá thương thay cho con đường về chỉ
vừa ba ngày là đến nơi. Vậy mà phải ôm nỗi nhớ quê hương trong lòng đã
bốn năm nay cho riêng mình! Vào mùa thu, đảo Yến lạnh lẽo in sắc xanh
xuống mặt biển. Khi thủy triều dâng lên, dòng sông Nễ chứa đựng ánh mặt
trời trắng xóa. Vùng ngoài nay đã khác biệt với vùng của ta. Hãy nhìn xem
thói tục con người (ở đây) cũng không như ngày trước.
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CHÚ THÍCH:

Nễ còn gọi là sông Ròn nằm ở phía bắc Quảng Bình gần
Giang: đèo Ngang đi qua dãy Hoành Sơn.
nhật
kề bên mặt trời. Chỉ sự xa xôi cách trở.
日邊
biên:
tài: vừa, chỉ, chỉ vừa.
纔
bão: ôm ấp, ôm vào.
抱
涵
hàm: chứa đựng, thấm đẫm, chứa bên trong.
vùng, khu vực, bãi đất bồi giữa sông có thể ở được,
châu:
州
vùng đất được phân chia.
nhân thói tục, lề thói của một cộng đồng, một bộ tộc, một
人風
phong: dân tộc…
瀰江

Bài 37:
TÂN THU NGẪU HỨNG
新秋偶興

Giang thành nhất ngọa duyệt tam chu,
Bắc vọng gia hương thiên tận đầu.
Lệ Thủy, Cẩm Sơn giai thị khách,
Bạch vân hồng thụ bất thăng thu.
Thử thân dĩ tác phàn lung vật,
Hà xứ trùng tầm hàn mạn du.
Mạc hướng thiên nhai thán luân lạc,
Hà Nam kim thị đế vương châu.
TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
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江城一臥閱三周
北望家鄉天盡頭
麗水錦山皆是客
白雲紅樹不勝秋
此身已作樊籠物
何處重尋汗漫遊
莫向天涯嘆淪落
何南今是帝王州

CHỢT HỨNG MÙA THU TỚI
Thành sông nằm hết ba năm,
Trông về tận bắc xa xăm quê nhà.
Cẩm Sơn, Lệ Thủy khách xa,
Cây hồng, mây trắng còn là thu đây!
Lồng đan giam giữ thân này,
Chốn nào tìm cõi rộng bày rong chơi.
Chớ than trôi dạt góc trời,
Nam sông là đất vua rồi từ nay.

DỊCH NGHĨA:
Một lần nằm ở thành sông này trải qua ba năm tròn. Ngóng về tận chân
trời phương bắc là quê nhà. Ở vùng Lệ Thủy, Cẩm Sơn ta chỉ là người
khách thôi. Đám mây trắng hoặc những cây màu lá hồng đã cho thấy vẫn
chưa hết mùa thu. Tấm thân này phải chịu giam hãm trong lồng đan
(không còn được thong dong, tự do). Biết tìm đâu chốn nào để tự do rong
chơi, không có gì trói buộc? Chớ hướng về chân trời mà than thở cho việc
trôi dạt nữa. Phía nam con sông nay đã là vùng đất của vua rồi!
CHÚ THÍCH:
Đây là bài thơ Nguyễn Du làm ra khi giữ chức Cai bạ tại Quảng Bình từ
1809 đến 1813 nơi có huyện Lệ Thủy, có dòng sông Nhật Lệ và có Cẩm
Sơn nằm giữa thành Đông Hải (bên sông Nhật Lệ-còn gọi là Giang
Thành).

duyệt: trải qua, xem xét, tóm gọn, dung dưỡng…
閱
chu: một vòng khép kín, hết, chấm dứt, kín đáo.
周
天盡 thiên tận
đầu cuối chân trời, chỉ sự xa xôi.
頭
đầu:
hết, đảm nhận, thắng lợi, đẹp hơn. Ở đây “bất thăng
勝
thăng: thu” nghĩa là mùa thu không hết, tức là vẫn còn mùa
thu.
phàn vật dùng để giam giữ làm bằng tre hay củi đan kết
樊籠
lung vật: lại. Đồng thời cũng có nghĩa là sự mất tự do, bị giam
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物

hãm.
không gì trói buộc (hàn: âm của “hãn” có nghĩa mồ
汗漫 hàn mạn:
hôi, sự tan vỡ, đi không trở lại…)

Bài 38:
THU NHẬT KÝ HỨNG
秋日寄興
Tây phong tài đáo bất qui nhân,
Đốn giác hàn uy dĩ thập phần.
Cố quốc sơn hà khan lạc nhật,
Tha hương thân thế thác phù vân.
Hốt kinh lão cảnh kim triêu thị,
Hà xứ thu thanh tạc dạ văn?
Tự sẩn bạch đầu khiếm thu nhập,
Mãn đình hoàng diệp lạc phân phân.

西風纔到不歸人
頓覺寒威已十分
故國山河看落日
他鄉身世托浮雲
忽驚老境今朝是
何處秋聲昨夜聞
自哂白頭欠收拾
滿庭黃葉落紛紛

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
GỬI NIỀM HỨNG NGÀY THU
Gió tây đến khách chẳng về,
Bỗng nhiên thấy lạnh tái tê mười phần.
Chiều tàn nước cũ non sông,
Quê người thân thế gửi tầng mây bay.
Cảnh già chợt sợ sáng nay!
Đêm qua nghe tiếng thu vầy chốn nao?
Bạc đầu vụng sắp cười khào,
Lá vàng rơi rụng ào ào đầy sân.
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DỊCH NGHĨA:
Cơn gió từ phía tây vừa đến với người chưa chịu trở về. Chợt thấy ngay
cái lạnh lẽo gấp mười lần. Nhìn non sông nước cũ trong buổi chiều tàn.
Chốn quê người tấm thân này trong cõi đời gửi gắm cho áng mây trôi nổi.
Bỗng thấy sợ hãi cho cảnh về già lúc sáng sớm nay. Đêm qua nghe tiếng
thu ở nơi chốn nào đây? Cười cho mình đầu đã bạc, vụng về chuyện sắp
xếp, thu vén. Đầy sân những chiếc lá vàng rơi rụng tơi bời.

CHÚ THÍCH:

寄
不歸人
寒威
身世
托
境
哂
欠
收拾

ký: gửi gắm, trao gửi, giao phó, nương nhờ.
bất qui người chưa trở về, người còn làm quan trong vòng
nhân: vây của danh lợi.
hàn
sức mạnh của cái lạnh, rất lạnh.
uy:
thân
tấm thân trong cuộc đời đã trải qua.
thế:
thác: gửi gắm, giao phó.
cảnh: cảnh ngộ, nơi chốn, cõi, cương giới.
sẩn: cười mỉm, cười nhẹ nhàng.
khiếm: thiếu sót, không đủ, nợ nần.
thu
thu vén, nhặt nhạnh, thu xếp, sắp xếp.
thập:
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Bài 39:
GIẢN CÔNG BỘ THIÊM SỰ TRẦN
柬工部詹事陳(二首)
一
Thanh sơn ngoại hữu bất qui nhân,
Sơn bắc sơn nam tận bạch vân.
Thất nguyệt hựu phùng thu đáo nhãn.
Thiên nhai không đái lão tùy thân.
Bách niên cổ lũy yên hà hợp,
Nhất đái hàn sa thảo thụ phân.
Ỷ biến lan can vô dữ ngữ,
Kỷ hồi kinh tọa ức Trần Tuân.

青山外有不歸人
山北山南盡白雲
七月又逢秋到眼
天涯空带老隨身
百年古壘煙霞合
一带寒沙草樹分
倚徧欗杆無與語
幾回驚坐憶陳遵

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
GỬI THIÊM SỰ BỘ CÔNG HỌ TRẦN
(Bài 1)
Người không về lại non xanh,
Mây non nam bắc trắng tinh khắp rồi,
Gặp thu tháng bảy mắt vời,
Đeo theo già lão góc trời uổng thân.
Trăm năm lũy cổ khói vần,
Lạnh tanh dải cát chia phần cỏ cây.
Tựa hiên trò chuyện ai nầy?
Mấy lần mình giật, ngồi đây nhớ Trần.
DỊCH NGHĨA:
Rặng núi xanh ở ngoài kia đã có người chưa (từ quan) trở về. Những ngon
núi phía bắc hay nam đều giăng mây trắng. Tháng bảy lại gặp mùa thu đến
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trước mắt. Cái già đeo tấm thân phải uổng công nơi góc trời. Trăm năm
khói mù tụ lại nơi thành lũy cổ. Một dải cát lạnh lẽo phân chia cỏ và cây.
Dựa vào khắp lan can ở hiên nhà không có ai cùng trò chuyện. Mấy lần
ngồi giật mình nhớ đến ông Trần Tuân.
CHÚ THÍCH:
Bài thơ này Nguyễn Du làm ra khi đương chức Cai Bạ ở Quảng Bình.
Người được đề cập là ông Trần Văn Tuân từng làm đến chức Tham Tri Bộ
Lại cùng thời Nguyễn Du.

不歸人
空
古壘

陳遵

bất qui
xem CT bài 38.
nhân:
uổng phí, uổng công, sáo rổng, hão, hết sạch, trống
không:
rỗng, nghèo, vắng vẻ…
lũy xưa cũ. Đây chỉ Lũy Thầy (do Đào Duy Từ xây
cổ lũy:
dựng) ở Quảng Bình.
tự là Mạnh Công, người đời Hán bên Trung Hoa là
một người phóng khoáng rất mến khách. Thời này,
có người trùng tên họ với Trần Tuân, đi đâu cũng
Trần xưng là Trần Mạnh Công, khiến nhiều người phải
Tuân: giật mình nên gọi kẻ ấy là “kinh tọa” (ngồi mà giật cả
mình) Nguyễn Du dùng điển tích này đề ca ngợi tính
tình của Thiêm Sự họ Trần có tên trùng với Trần
Tuân đời Hán.

Bài 40:

GIẢN CÔNG BỘ THIÊM SỰ TRẦN
柬工部詹事陳
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二
Thanh phong niểu niểu tự giang tân,
Minh nguyệt thanh sơn thướng hải tần.
Nan đắc tương phùng như thử dạ,
Khả liên đồng thị vị qui nhân.
“Âm phù” tuế vãn sinh tiên đố,
U thất thu hàn hiện quỉ lân.
Dạ độc minh minh “Chiêu ẩn phú”,
Hồng Sơn tàm phụ nhất sơn vân.

清風嫋嫋自江盡
明月青山上海矉
難得相逢如此夜
可憐同是未歸人
陰符歲晚生仙蠹
幽室秋寒現鬼燐
夜讀明明招隱賦
鴻山慚負一山雲

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:
GỬI THIÊM SỰ BỘ CÔNG HỌ TRẦN
(Bài 2)
Nhẹ êm gió mát bên sông,
Non xanh, bãi biển sáng vầng trăng cao.
Như đêm nay khó gặp sao!
Chưa về thương kẻ cùng nhau thế này.
“Âm phù” sinh mọt năm chày,
Phòng mùa thu tối lạnh bày ma trơi.
Đêm xem “Chiêu ẩn” sáng ngời,
Thẹn thùng cùng đám mây nơi núi Hồng.

DỊCH NGHĨA:
Từ nơi bến sông, cơn gió mát trong nhẹ nhàng thổi. Trên bãi biển, vầng
trăng tỏa sáng lên ngọn núi xanh. Khó được gặp nhau như đêm nay. Khá
thương thay đều là những người chưa (từ quan) trở về! Cuốn sách “Âm
phù” năm tháng đi qua đã sinh sản những con mối tiên! Căn phòng vào
mùa thu lạnh lẽo và tối hiện ra những con ma trơi lập lòe. Ban đêm, đọc
bài phú “Chiêu ẩn” có ý tứ sáng láng, cảm thấy thẹn thùng đã phụ đám
mây bay trên ngọn núi Hồng.
CHÚ THÍCH:
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嫋嫋
未歸人
陰符
鬼燐
招隱賦

niểu dáng mềm mại nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, quanh quẩn, lay
niểu: động, gió vi vu, dìu dặt.
vị qui
cùng nghĩa “bất qui nhân” (xem CT bài 39).
nhân:
Âm sách cổ bên Trung Hoa bàn về việc tu tiên có tên là
phù: “Âm Phù Kinh”.
quỉ ánh lân tinh chớp nháy của các sinh vật lập lòe như
lân: quỉ hiện hình mà dân gian gọi là “ma trơi”.
Chiêu bài phú có tên là “Chiêu ẩn sĩ” do các học trò của
ẩn Hoài Nam Tiểu Sơn đời Hán làm ra để kêu gọi các ẩn
phú: sĩ còn đang đi ở ẩn.

HẾT
Nguồn: http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-NamTrungTapNgam-Bai-MucLuc.htm
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