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“Thập tải phong trần khứ quốc xa, 
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VÀI NÉT VỀ THANH HIÊN THI TẬP 

 

THANH HIÊN THI TẬP hay còn gọi là THANH HIÊN TIỀN HẬU TẬP là một trong ba tập thơ 

chữ Hán của Nguyễn Du còn để lại bên cạnh NAM TRUNG TẠP NGÂM và BẮC HÀNH TẠP 

LỤC gọi chung là THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN DU. 

Công việc sưu tầm thơ chữ Hán của Nguyễn Du khởi đầu từ đề xướng của Nam Phong Tạp Chí 

do Phạm Quỳnh làm chủ bút (1931). Sau đó các ông Đào Duy Anh, Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn 

Khắc Hanh, Lê Thước, Trương Chính, Nguyễn Thạch Giang, Vũ Tam Tập và nhiều người khác 

đã ra sức sưu tập cho đến nay được 249 bài. 

Căn cứ vào hoàn cảnh sáng tác, nội dung, các bài thơ được tập hợp lại và sắp xếp đưa vào một 

trong ba tập thơ chữ Hán nêu trên. Thanh Hiên Thi Tập gồm 78 bài thơ được sáng tác ở nhiều 

giai đoạn khác nhau của một Nguyễn Du thời trẻ gặp thời buổi loạn ly, thay ngôi đổi chủ…Nam 

Trung Tạp Ngâm gồm 40 bài thơ được sáng tác khi làm quan triều Nguyễn ở Quảng Bình và Phú 

Xuân. Còn lại là Bắc Hành Tạp Lục làm khi đi sứ Trung Hoa (1813) gồm có 132 bài. 

* 

* * 

Thanh Hiên Tiền Hậu Tập được sáng tác trong ba thời điểm chính khi ông phải đi lánh nạn ở quê 

vợ vùng Hải An, Quỳnh Côi, Thái Bình (1787), rồi lui trở về quê nhà ở vùng Hồng Lĩnh, sông 

Lam (1796) và bước đầu ra làm quan với nhà Nguyễn (1802). Căn cứ vào hoàn cảnh sáng tác, 

nhiều khuynh hướng đã xếp các bài thơ làm ở Quỳnh Côi, Thái Bình là phần “Tiền Tập”. Các bài 

thơ làm khi quay về vùng núi Hồng sông Lam và bắt đầu ra làm quan Tri huyện Phù Dung và Tri 

Phủ Thường Tín vùng Khoái Châu là Thanh Hiên Hậu Tập. Sự phân định như thế cũng chỉ tạm 
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thời để dễ dàng tìm hiểu bước đường đời và thơ văn của ông. Cho đến nay vẫn chưa có sự thống 

nhất về điều này. 

1.Thời kỳ ở xã Hải An, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình đánh dấu một chặng đường mười 

năm phải xa quê nhà. Năm 1787, vua Lê Chiêu Thống chạy sang Kinh Bắc ẩn trốn khi quân 

Tây Sơn ra Bắc Hà lần thứ hai và mưu việc cầu viện nhà Thanh giúp đánh quân Tây Sơn. 

Nguyễn Du, theo gia phả họ Nguyễn Tiên Điền, chạy theo không kịp phải đi lánh nạn ở quê vợ ở 

Quỳnh Côi, Thái Bình. Anh ông là Nguyễn Nễ và anh vợ là Đoàn Nguyễn Tuấn đã theo chiếu 

mời của vua Quan Trung ra giúp nhà Tây Sơn. Cũng thời gian này, ông nghe tin nhà cửa ở Tiên 

Điền bị phá, anh ruột Nguyễn Quýnh bị quân Tây Sơn sát hại. 

Thời kỳ này là một chặng đường Nguyễn Du phải sống nơi quê người với cuộc sống rất khó 

khăn lại thêm bệnh đau nên tư tưởng buồn chán, hay than thân trách phận và luôn lo lắng cho sự 

an toàn: 

“Thập tải phong trần khứ quốc xa, 

Tiêu tiêu bạch phát ký nhân gia. 

Trường đồ nhật mộ tân du thiểu, 

Nhất thất xuân hàn cựu bệnh đa…” 

(U Cư – Bài 1) 

Tạm chuyển lục bát: 

“Mười năm gió bụi quê xa, 

Phơ phơ tóc trắng nương nhà của ai. 

Trời chiều bạn ít đường dài, 

Mùa xuân bệnh cũ rét cài một gian…” 

(Ở nơi vắng vẻ - Bài 1) 

Cuộc sống nghèo nàn, phải luôn đề phòng người trong thời loạn lạc: 

“Đào hoa, đào diệp lạc phân phân, 

Môn yểm tà phi nhất viện bần. 

…Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục, 

Loạn thế toàn sinh cửu úy nhân…” 

(U Cư – Bài 2) 
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Hoa đào và lá đào rơi rụng khắp nơi. Cánh cửa cổng nghiêng lệch với một căn nhà nghèo nàn… 

Ở chốn quê người phải làm vẻ vụng về để đề phòng những kẻ tầm thường tục tằn thô lổ; sống 

thời loạn lạc, muốn tính mạng lâu dài phải sợ người ta... (Ở nơi vắng vẻ - Bài 2) 

Có thể xem bài thơ U CƯ là bức tranh tổng kết một giai đoạn Tố Như phải sống xa nhà do thời 

cuộc đổi thay. Hình ảnh của Nguyễn Du qua nhiều bài thơ, là hình ảnh một nhà nho buồn chán vì 

bế tắc và không làm gì được cho mình, cho đời: 

“…Trù trướng lưu quang thôi bạch phát, 

Nhất sinh u tứ vị tằng khai.” 

(Thu Chí)  

Tạm chuyển lục bát: 

“Buồn ngày trôi tóc bạc phơ, 

Một đời ngẫm nghĩ bao giờ gỡ ra.” 

(Mùa thu đến) 

Và Nguyễn Du cũng hay than trách cho sự nghiệp của mình còn long đong hoặc cho rằng những 

khó khăn mình đang chịu đựng là do trời đất phú cho: 

“Sinh vị thành danh thân dĩ suy, 

…Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng.” 

(Tự Thán – Bài 1) 

Dẫu băn khoăn về sự nghiệp hay số phận của mình nhưng tự thân tâm, Nguyễn Du vẫn mong 

ngóng về một chốn an nhàn rời xa những danh lợi tranh chấp của cuộc sống: 

“Hà năng lạc phát quy lâm khứ, 

Ngọa thính tùng phong hưởng bán vân.” 

(Tự Thán – Bài 2) 

Tạm chuyển lục bát: 

“Những mong gọt tóc vào rừng, 

Nằm nghe thông lộng giữa chừng tầng mây.” 

(Than Thân – Bài 2) 

Khi nghĩ về gia đình, anh em ly tán, bản thân phải xa quê lánh nạn, cuộc sống hàng ngày phải ăn 

nhờ ở đậu, chí khí của kẻ sĩ phải cùn nhụt trải qua nhiều mùa xuân chẳng làm được gì, Nguyễn 

Du đã cảm khái: 
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“…Liêu lạc tráng tâm hư đoản kiếm,  

Tiêu điều lữ muộn đối thời ca.  

Bế môn bất ký xuân thâm thiển,  

Đãn kiến đường lê lạc tận hoa.” 

(Tạp Ngâm) 

Tạm chuyển lục bát: 

“…Vắng tanh kiếm ngắn chí cùn, 

Trọ xa quạnh quẽ sánh buồn bài ca. 

Cửa cài chẳng nhớ xuân qua, 

Đường lê chỉ thấy rụng hoa hết rồi.” 

(Tạp Ngâm) 

Những mùa xuân đã đi qua không mang lại cho ông niềm hy vọng mới nào. Và ông chỉ thấy đêm 

tối chập chùng và lòng thương nhớ quê nhà từ trong tâm khảm: 

“Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm? 

Tiểu song khai xứ liễu âm âm. 

... 

Ky lữ đa niên năng hạ lệ, 

Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm”… 

(Xuân Dạ) 

Đêm tối đen, nào tìm thấy đâu ánh sáng tươi đẹp của mùa xuân?Chỉ thấy bóng cây liễu tối mờ 

qua khung cửa sổ nhỏ… Trọ nơi đất khách đã nhiều năm, lệ rơi dưới ánh đèn. Từ trong cõi lòng 

vẫn như thấy vầng trăng chốn quê hương xa ngàn dặm… (Đêm xuân). 

Đó là tâm trạng bi quan, chán nản của Nguyễn Du. Và nhìn lại chặng đường mười năm xa nhà là 

mười năm của nỗi day dứt muộn phiền mà ông muốn xua cho tan đi, nhưng vẫn chưa thoát được. 

(“Thập tải trần ai ám ngọc trừ, … Bách chủng u hoài vị nhất sư.” – Bát muộn). Vì phải làm 

người khách ở lâu (trệ khách) nơi quê người nên ông đã quyết định phải trở lại với quê nhà ở 

vùng núi Hồng, sông Lam. 

2. Năm 1796, bây giờ Nguyễn Du đã 32 tuổi đã quyết định về quê cũ ở Tiên Điền. Cuối năm 

này, ông toan tính vào Gia Định theo giúp Nguyễn Ánh nhưng việc chuẩn bị không thành. Ông 

bị tướng Tây Sơn là Nguyễn Thận bắt giam giữ mười tuần; may nhờ Nguyễn Nễ có chỗ quen 
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biết nên ông được tha ra (xem Mi trung mạn hứng). Nhìn chung hình ảnh Nguyễn Du giai đoạn 

này đã tìm được sự yên ổn và bình tĩnh trước những thăng trầm, thay đổi. Đó là bước đường để 

tiến đến tỏ ngộ về lẽ vô thường:  

“Diệp lạc hoa khai nhãn tiền sự, 

Tứ thời minh kính tự như.” 

(Tạp Thi-Bài 2) 

Tạm chuyển lục bát: 

“Lá rơi, hoa rụng mắt xem, 

Gương lòng vẫn thế vẹn nguyên bốn mùa.” 

“Minh kính” hay “như như” là những thuật ngữ thường được sử dụng trong Thiền Trung Hoa, 

đặc biệt của phái Thần Tú. Nếu Nguyễn Du không từng đọc qua “Pháp Bảo Đàn Kinh” của ngài 

Huệ Năng thuộc phái thiền Trúc Lâm Trung Hoa để tìm hiểu về thiền thì ông không thể có 

những vần thơ gần với quan niệm thiền của ngài Thần Tú, chủ trương tu “tiệm” hay “tiệm ngộ” 

nghĩa là từng bước giữ gìn tu sửa cái tâm cho sáng sẽ dần dần giác ngộ: 

“Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh, 

Tỉnh thuỷ vô ba đào.  

Bất bị nhân khiên xả, 

Thử tâm chung bất dao...” 

(Đạo ý) 

Tạm chuyển lục bát: 

“Sáng soi giếng cổ ánh trăng, 

Giếng không dợn nước chẳng dâng sóng trào. 

Không người dẫn dắt buộc vào, 

Rốt cùng chẳng chút lao xao lòng này…” 

(Nói ý mình) 

Tố Như đã khởi sự phương pháp tu thiền theo lối “tiệm” của Thần Tú. Nhiều người biết rằng 

“Pháp Bảo Đàn Kinh” của Huệ năng đã đề cập đến những giai thoại về Thần Tú là một thiền sư 

nổi tiếng với chủ trương tu tiệm, nghĩa là việc tu tập, giữ gìn cái tâm cho trong sáng sẽ dần dà 

giúp cho người tu hành làm cho tâm vững vàng và trong lắng. Phương pháp thiền của Thần Tú 

ảnh hưởng của Tịnh Độ Tông lấy việc học hỏi, hiểu dần kinh điển và niệm Phật để đạt giải thoát. 

Làm cho TÂM sáng rõ tức là thấy TÁNH (Minh tâm kiến tánh), và thấy được TÁNH tức là thấy 
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rõ “Chân diện mục” (“Thái phác bất toàn chân diện mục” – Ký hữu – Bài 2). Giai đoạn này con 

đường tu tập của Nguyễn Du, qua bài thơ “Đạo ý” vẫn còn chấp vào một cái tâm để giữ đạo sao 

cho khỏi bị dao động tương tự quan niệm của Thần Tú: 

“Thân thị bồ đề thọ 

Tâm như minh kính đài. 

Thời thời thường phất thức,  

Mạc khiển hữu trần ai” 

Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng. Hàng ngày luôn chùi dọn, chớ để cho có bụi 

bặm
[1]

. Và Nguyễn Du cũng cùng một ý hướng đó: 

“…Bất bị nhân khiên xả, 

Thử tâm chung bất dạo…” 

(Đạo ý) 

Nguyễn Du lúc này vẫn theo cách của Thần Tú nghĩa là cần giữ cho tâm không dao động như 

vầng trăng sáng trong lòng giếng xưa không có sóng lao xao. 

Sau này ông đã chịu ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng của thiền sư Huệ Năng dựa trên kinh căn bản 

là Kim Cương Kinh và phép tu lấy “đốn ngộ” (nghĩa là thấy ngay tức thì) để đánh giá thực chứng 

của con đường tu học: 

“Nhân liễu thử tâm, nhân tự độ, 

Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu. 

Minh kính diệc phi đài,  

Bồ đề bản vô thụ. 

Ngã độc Kim Cương thiên biến linh, 

Kỳ trung áo chỉ đa bất minh. 

Cập đáo “Phân kinh” thạch đài hạ, 

Tài tri vô tự thị chân kinh.” 

(Lương Chiêu Minh Thái Tử Phân Kinh Thạch Đài-Bắc Hành Tạp Lục) 

“Minh kính diệc phi đài,”… Đó là cách thế phủ định trong phương pháp thiền của Huệ Năng. 

Với hơn một ngàn lần đọc Kinh Kim Cương nên lúc cơ duyên đến khi đi sứ Trung Hoa đã giúp 

ông nhận ra: “Kinh không chữ mới là chân kinh” cũng như khi Huệ Năng “ngộ” từ câu kinh 

“ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”.
[2]
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Và một Nguyễn Du giai đoạn này đã khác trước. Việc tìm hiểu đạo Phật đã giúp ông vượt lên 

những trăn trở của đời thường để có thể khẳng định: “Tứ thời tâm kính tự như như” (Tạp Thi-Bài 

2). Đó là bước trở về và nhận ra: 

“Đạt nhân tâm cảnh quang như nguyệt,” 

(Tạp ngâm – Bài 2) 

“Đạt nhân là người thấu lý đạt tình khi nhìn về con người cũng như sự vật, và hiểu rõ đức nhân 

tức là sẽ thấy tâm cảnh sáng như vầng trăng để xua tan những nghiệt chướng, trả lại cái tâm vắng 

lặng yên tĩnh: 

“Chướng tiêu thời giác túc tâm không” 

(Thôn dạ) 

Một Nguyễn Du giai đoạn đầy bi quan ở quê vợ đã trở thành một Tố Như lòng thanh thản, tâm 

thức vững vàng trước mọi đổi thay. Chuyển biến của tâm thức ấy một phần lớn nhờ vào quá trình 

tu học đạo Phật, đặc biệt của Thiền tông. Mặt khác cũng như nhiều nhà nho khác khi ở ẩn hoặc 

chờ thời, tư tưởng Lão Trang cũng giúp cho Tố Như có được tư thái “an bần lạc đạo” nghĩa là 

sống yên ổn với cái nghèo và vui thú với lẽ đạo. 

“Môn tiền yên cảnh cận như hà? 

Nhàn nhật khai song sinh ý đa…” 

(Khai song) 

Trước nhà cảnh đẹp thế nào, mở ra niềm sống nhiều sao ngày nhàn. Chỉ khi lòng thanh thản, ông 

mới có được niềm vui sống như thế: 

“Vị hữu văn chương sinh nghiệt chướng,  

Bất dung trần cấu tạp thanh hư.  

Tam lan song hạ ngâm thanh tuyệt,  

Điểm điểm tinh thần du thái sơ.” 

(Ngọa bệnh – Bài 1) 

Chưa hề có việc văn chương sinh ra những nghiệt chướng, lụy phiền. Không được để cho bụi 

bặm xen lẫn vào cõi lòng trong lắng. Ba khóm lan bên dưới song và tiếng ngâm nga cũng đã dứt, 

tinh thần dần dần đến cõi ban sơ…Vào cõi thái sơ là trở về thuở ban đầu của chân diện mục 

(gương mặt đích thực), là con đường tìm đến cái tâm đích thực thuở nào vẫn trong sáng và không 

bị những tuế toái, phiền lụy của cuộc đời chi phối nữa. 
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Trở về yếu tố ban đầu như thuở nào (Tố Như) vừa là một khái niệm của nhà Phật và cũng là tư 

tưởng Lão Trang. Cõi “thanh hư” hay “thái sơ” xét cho cùng là nơi cõi lòng đã lắng đọng, cái 

tâm đã trở  

về với cội nguồn. Nguyễn Du đã đổi khác rất nhiều về nhận thức cuộc đời nhờ những tư tưởng 

ấy. Ông vẫn còn sống cảnh nghèo nàn nhưng không còn than thân như bao lần ở quê vợ mười 

năm trước: 

“…Lam Giang đường thượng hữu hàn nho.  

Nhất sinh từ phú tri vô ích, 

Mãn giá cầm thư đồ tự ngu…” 

(Mạn hứng) 

Có nhà của nhà nho nghèo ở phía đầu dòng sông Lam, một đời người với tài phú, thơ văn, biết là 

chẳng ích gì. Tự mình làm cho mình ngu dẫu đầy sách và cây đàn trên giá…Như thế ông đã thấy 

rõ con đường sách vở là vô ích và chỉ có sự trở về với lòng mình, gần gũi với thiên nhiên mới 

giúp ông nhìn đời khác đi ở tầm mức lớn rộng và lạc quan hơn.  

* 

* * 

Không phải ngẫu nhiên mà ông có danh xưng “Hồng Sơn liệp hộ” và “Nam Hải điếu đồ” 

(Phường săn ở núi Hồng và Kẻ chài ở biển Nam). Tính cách tiêu dao và nhàn dật của tư tưởng 

Lão Trang đã giúp ông thanh thản khi nhìn đời và trông lại mình: 

“Yquan đạt giả chí thanh vân, 

Ngô diệc lạc ngô mi lộc quần…” 

(Liệp) 

Tạm chuyển lục bát: 

“Làm quan chí đạt mây xanh, 

Còn ta vui thú quanh bầy hươu nai…” 

(Đi săn) 

Tố Như vẫn hằng mong mỏi thoát ra được cuộc đời trôi nổi để làm người đạt được ý nguyện là 

vui thú, ngồi thong dong dưới cội tùng của kẻ đã thấu rõ được lẽ đời: 

“Ná đắc khiêu ly phù thế ngoại, 

Trường tùng thụ hạ tối nghi nhân.” 

(Sơn thôn) 
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Chính vì thế ông đã tự khuyên mình và khuyên người hãy nhìn thật kỹ vào cuộc đời để thấy sự 

biến đổi và vô thường của nó: 

“Sơn thượng hữu đào hoa, 

Xước ước như hồng ỷ. 

Thanh thần lộng xuân nghiên, 

Nhật mộ trước nê trĩ…” 

(Hành lạc từ - Bài 2) 

Tạm chuyển lục bát: 

“Trên non kia có hoa đào, 

Lả lơi như lụa thắm màu hồng tươi. 

Sáng cùng xuân đẹp giỡn cười, 

Chiều hôm bám mãi vào nơi bùn lầy…” 

(Bài từ về thú vui) 

Đồng thời ông cũng chỉ ra tính cách bi đát và vô thường của đời người và người đời: 

“Nhãn tiền phú quý như phù vân, 

Lãng đắc kim nhân tiếu cổ nhân. 

Cổ nhân phần dinh dĩ luy luy, 

Kim nhân bôn tẩu hà phân phân. 

Cổ kim hiền ngu nhất khâu thổ, 

Sinh tử quan đầu mạc năng độ…” 

(Hành lạc từ - Bài 2) 

Tạm chuyển lục bát: 

“Giàu sang trước mắt: mây bay! 

Cười người xưa ấy, người nay buông tuồng! 

Người xưa mồ mã chất chồng, 

Người nay đi lại rối mòng lắm thay! 

Hiền ngu: nấm đất xưa nay, 

Cửa qua sống chết không ai vượt rồi…” 

(Bài từ về thú vui-Bài 2) 

Cùng nhận thức về đời người như thế, 350 năm trước Nguyễn Trãi trong bài thơ “Côn Sơn Ca” 

cũng từng chỉ rõ: “…Hiền ngu lưỡng giả bất tương mâu, diệc các tự cầu kỳ sở dục. Nhân sinh 
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bách tuế nội, tất cánh đồng thảo mộc. Hoan bi ưu lạc điệt vãng lai, nhất vinh nhất tạ hoàn tương 

tục. Khâu sơn hoa ốc diệc ngẫu nhiên, tử hậu thùy vinh cánh thùy nhục…” (Ức Trai Thi Tập). 

Tạm dịch: 

“Hiền ngu hai kẻ đôi nơi, 

Đều tìm ham muốn cho đời mình thôi! 

Trong vòng trăm tuổi con người, 

Rốt cùng cũng giống như đời cỏ cây! 

Vui buồn, lo sướng, đổi thay! 

Vẻ vang, tàn tạ quay về nối nhau. 

“Thế rồi gò núi nhà cao, 

Ai vinh, ai nhục mai sau qua đời?!...” 
[3]

 

(Bài ca Côn Sơn) 

Tư tưởng đạo Phật và tư tưởng Lão Trang đan quyện vào nhau để hình thành một Nguyễn Du có 

dáng dấp một nghệ sĩ lớn đứng nhìn về “tuồng ảo hóa đã bày ra đó” (Cung oán ngâm khúc – 

Nguyễn Gia Thiều), nhìn về một sân khấu đời người với đủ tấn tuồng “mua vui cũng được một 

vài trống canh” (Đoạn Trường Tân Thanh- câu 3254). Có thể nhắc lại rằng giai đoạn ở núi Hồng 

sông Lam với việc tìm hiểu đạo Phật đã cho thấy cách thế nhìn đời của Nguyễn Du đã ở một tầm 

mức cao hơn, trải rộng hơn. Tố Như đã dần dần bước đến cánh cửa của sự giác ngộ dẫu là ở một 

cấp độ thấp (tục đế) để tiến tới cái nhìn sâu hơn và thấy rõ ý nghĩa cuộc đời (chân đế) khi đi sứ 

Trung Hoa năm 1813.
[4]

 

 

 

 
[1]

 Xem Daisetz T. Suzuki, Thiền Luận, quyển thượng, Trúc Thiên dịch, An Tiêm XB, Sài Gòn 

1971, tr. 324. 

Xem DƯƠNG ANH SƠN, Ảnh hưởng đạo Phật trong ĐTTT, NXBVHTT, Sài Gòn 2006, tr. 

200, 201, 202. 

[2]
 Daisetz T. Suzuki, Thiền Luận, Bộ Trung, An Tiêm XB, Sài Gòn 1971, tr. 28,29 (phần phụ 

lục).  

[3]
 Xem Nguyễn Trãi, Ức Trai Thi Tập, Dương Anh Sơn dịch thơ và chú giải, NXBVH Sài Gòn 

2009, tr. 193. 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-02.htm#_ftn3
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-02.htm#_ftn4
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-02.htm#_ftnref1
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-02.htm#_ftnref2
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-02.htm#_ftnref3
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[4]
 Xem Dương Anh Sơn, Sđd, tr. 206, 207. 

3. Năm 1802, Nguyễn Du ra làm quan cho nhà Nguyễn cùng với nhiều cựu thần nhà Lê khác. 

Bước đầu ông được bổ làm Tri huyện Phù Dung ở Khoái Châu, rồi ba tháng sau được bổ làm Tri 

Phủ Thường Tín. Cuối năm 1803, ông được cử lên Trấn Nam Quan đón sứ nhà Thanh sang nhân 

dịp Gia Long lên ngôi xin cầu phong. Đức độ và tài năng của ông đã được triều đình Huế nể 

trọng nên đường hoạn lộ của ông cũng hanh thông. Chỉ trong vòng hai năm ông đã là sứ giả thay 

mặt triều đình đón sứ nhà Thanh. Sự trọng dụng của triều đình đã cho ta thấy được một phần nào 

về tài năng của ông trong công việc. 

Nhìn lại những bài thơ của ông ở giai đoạn này, chúng ta cũng thấy việc ra làm quan cũng là 

chuyện chẳng đặng đừng. Nguyễn Du vẫn tiếc nhớ nhà Lê và khi Tây Sơn tung hoành ngang dọc 

từ nam ra bắc, ông đã từng có ý nguyện ra giúp Nguyễn Ánh nhưng âm mưu bị lộ và bị Tây Sơn 

giam giữ 10 tuần (xem bài thơ Mi Trung Mạn Hứng ở phần sau). Tuy nhiên, tự thân tâm ông vẫn 

thường nghĩ là mong ước sâu xa của đời người là được tự do, tự tại “ngoài vòng cương tỏa chân 

cao thấp” (Nguyễn Công Trứ), được làm bạn với thiên nhiên, thong dong làm kẻ ẩn dật: 

“…Hữu sinh bất đái công hầu cốt, 

Vô tử chung tầm thỉ lộc minh. 

Tiễn sát bắc song cao ngọa giả, 

Bình cư vô sự đáo hư linh.” 

(Ký hữu) 

Tạm chuyển lục bát: 

“Sinh ra chẳng cốt công hầu, 

Nếu mà chưa chết bạn bầu hươu nai. 

Mong ngồi cửa bắc như ai, 

Sống yên chẳng bận miệt mài sâu xa.”  

(Gửi bạn) 

Con đường hoạn lộ, con đường làm quan cũng lắm chông gai. Đó là một bãi chiến trường tranh 

giành danh lợi rất khốc liệt. Lòng dạ con người bị lợi danh chi phối sẽ trở nên tàn tệ, thâm độc. 

Áo mũ cân đai đẹp đẽ, chức tước, bổng lộc, miếng đỉnh chung v.v…của chốn quan trường đã 

biến nhiều người thành những kẻ xấu xa từ bên trong, được che dấu bằng bộ mã đẹp đẽ bên 

ngoài: 

“Khổng tước phủ hoài độc,  

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-02.htm#_ftnref4
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-03.htm
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-03.htm
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Ngộ phục bất khả y.  

Ngoại lộ văn chương thể,  

Trung tàng sát phạt ky…” 

(Khổng tước vũ) 

Tạm chuyển lục bát: 

“Chim công lòng dạ độc sao! 

Nuốt nhầm vào chẳng thể nào chữa cho. 

Bề ngoài đẹp đẽ bầy phô, 

Giết người giấu bẫy mưu mô trong này…” 

(Chim công múa) 

Sống giữa vòng danh lợi chốn quan trường, ông đã tỏ vẻ chán ngán, mệt mỏi: “Danh lợi doanh 

trường lụy tiếu tần; nhân tự tiêu điều, xuân tự hảo…” (Xuân tiêu lữ thứ) nghĩa là: “Chốn danh lợi 

nhiều phiền lụy làm cho mặt mày nhăn nhó; người thì xơ xác còn xuân vẫn tốt tươi…” Bước 

đường đầu tiên làm quan thái độ ông đã như thế nên sau này khi ở Huế giữ chức Đông Các học sĩ 

rồi Cần Chánh Điện học sĩ, khi có việc ở triều đình vua hỏi ông chỉ vâng dạ chứ ít khi có ý kiến. 

Cho nên Nguyễn Du đã tỏ vẻ nguội lạnh về việc làm quan: “Anh hùng tâm sự hoang trì sính.” 

(Xuân tiêu lữ thứ) và luôn luôn mơ ước về một chốn yên ổn, nhàn nhã, ung dung tự tại: 

“…Tiện nhĩ dã âu tùy thủy khứ, 

Phù sinh lao lục kỷ thời hưu.” 

(Đồng Lung Giang) 

hoặc: 

“Ảnh lý tu mi khan lão hỷ,  

Mộng trung tùng cúc ức qui dư…” 

(Lạng Sơn đạo trung) 

Tạm dịch: 

“…Thèm như âu lượn theo dòng, 

Đời bao lâu hết bềnh bồng nhọc thân?” 

(Sông Đồng Lung) 

“Thấy già, soi bóng râu mày, 

Cúc tùng trong mộng nhớ quay trở về…” 

(Giữa đường đi Lạng Sơn) 
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Bài “Quỷ Môn đạo trung” làm thời kỳ này cũng là một bài thơ giàu ý nghĩa. Việc đi đón sứ nhà 

Thanh đi ngang qua đây gợi ra cho ông niềm tự hào về những chiến công của tiền nhân đã từng 

khiến kẻ thù phương bắc phải run sợ khi tiến đánh nước ta ở phương nam: 

“Chinh khách nam qui dục đoạn hồn.” 

Về phương nam khách đi xa hồn vía muốn lìa ra…Khách đi xa có thể là giặc khách, giặc phương 

bắc và cũng có thể là sứ giả nhà Thanh đại diện cho một triều đình từng đem quân đánh phương 

nam và bị đại bại bởi Quang Trung. Khách đi xa về quê phương nam cũng có thể là bọn giặc 

phương bắc ngày trước như giặc Nam Hán, giặc Nguyên Mông, giặc nhà Minh v.v… Đó là 

những “chinh khách nam qui” phải khiếp sợ khi vào đất Việt qua ải Quỷ Môn này. 

Nhưng có lẽ chuyển biến về mặt tư tưởng đạo Phật trong quá trình học hỏi của ông cũng cần 

được lưu ý. Khi đến Lạng Sơn, ông đã có dịp ghé Nhị Thanh Động là một trong ba động rất đẹp 

nằm ở dãy núi phía bắc. Từ việc thưởng thức vẻ đẹp khéo léo của thiên nhiên, ông đã thấu đạt 

được chân lý đức Phật vẫn thường nhắc nhở đệ tử trong “Kinh Kim Cương Bát Nhã”: “Sắc tức 

thị không, không tức thị sắc” hoặc “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không”. Tánh của pháp giới, của thế 

giới hiện tượng đều mang tánh không. Đó là một vấn đề then chốt trong quá trình chứng ngộ của 

Thiền Tông: 

“Mãn cảnh giai không hà hữu tướng, 

Thử tâm thiền định bất ly thiền…” 

(Đề Nhị Thanh động) 

Mọi cảnh khắp cõi đều là không nào đâu là hình tướng? Lòng này thường vẫn an định và không 

rời con đường thiền. Đó là hai câu thơ cho thấy rõ Tố Như đã thực sự bước vào con đường tìm 

cầu lẽ đạo bằng sự tu học để giữ cho TÂM được ĐỊNH theo những pháp tu của Thiền Tông. 

Giai đoạn bước vào chốn quan trường tranh nhau danh lợi, ông cảm thấy chán nản không ham 

thích vì con ngựa đem đóng móng sẽ mất ngay tính trời, tính tự nhiên theo quan niệm Lão gia 

(“Khắc lạc thiên chân thất mã đề” – Ngẫu hứng – Bài 1). Nhưng nhờ thấm đượm tinh thần thiền 

nên cách nhìn đời của Tố Như vững chãi hơn, rộng hơn. Sống giữa trường đua tranh danh lợi mà 

lòng ông không hề xao động như thói thường. 

Riêng về bài thơ “Độc Tiểu Thanh Ký” được tạm xếp ở giai đoạn này là vì nội dung bài thơ cho 

thấy Nguyễn Du đã từng đến viếng nàng Tiểu Thanh ở vùng Tây Hồ bên Trung Hoa (“Độc điếu 

song tiền nhất chỉ thư” – câu 2) chứ không phải nhờ đọc những tài liệu hoặc những bài thơ nói về 
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nàng Tiểu Thanh. Đây chỉ là một ý kiến nêu ra căn cứ vào nội dung bài thơ để góp phần cho việc 

sắp xếp sao cho hợp lý hơn mà thôi. 

* * 

* 

Ba chặng đường của Nguyễn Du với 78 bài thơ trong Thanh Hiên Tiền Hậu Tập này đã đánh dấu 

ba hoàn cảnh sống, cùng với những biến chuyển tư tưởng của ông. Ngoài những tư tưởng nho 

học, hai tư tưởng Thiền và Lão Trang đan quyện vào nhau để có thể giúp ông vượt qua những 

trăn trở về cuộc sống phải “xử kỷ tiếp vật” đối diện với chính mình và các mối giao tiếp với con 

người và vạn vật. Tố Như hẳn là một người đã từng đọc các sách vở đạo Phật, đặc biệt là “Kinh 

Kim Cang Bát Nhã” nên mới thấm ngộ được lẽ đạo như đã đề cập trong hai bài thơ là “Đạo Ý” 

và “Đề Nhị Thanh Động”. Sau này, trong “Bắc Hành Tạp Lục” làm khi đi sứ Trung Hoa, Tố 

Như đã viết rằng: “Ngã độc Kim Cương thiên biến linh…” thì rõ ràng ông đã đi sâu vào tư tưởng 

của thiền tông. Và đó là ánh sáng dẫn dắt tinh thần ông để trở thành một nhà thơ tầm vóc lớn lao 

của một bậc thi hào. Việc tìm hiểu đoạn đường đời của Nguyễn Du ở thời kỳ Thanh Hiên Thi 

Tập này chỉ là những nét phác thảo còn sơ sài về một nhà thơ lớn của dân tộc. Không phải bỗng 

dưng ông có tên hiệu là Tố Như. Đó là một dấu ấn của tư tưởng khi ông tìm đến với đạo Phật. 

Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về cuộc đời của ông qua thơ văn trong những phần kế tiếp khi 

đọc những bài thơ trong Nam Trung Tạp Ngâm và Bắc Hành Tạp Lục sau này để có cái nhìn 

xuyên suốt về chân dung của một bậc thi hào. Song song với các tác phẩm Hán văn , các tác 

phẩm chữ Nôm như Đoạn Trường Tân Thanh và Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh (hay còn gọi là 

Chiêu Hồn Ca) cũng sẽ góp phần soi sáng về ảnh hưởng đạo Phật trong việc hình thành tư tưởng 

Nguyễn Du. Cho nên, để nhìn về một tác giả, việc tìm hiểu toàn bộ tác phẩm là điều cần thiết hầu 

đưa ra những nhận định xác thực. Và để thực sự hiểu biết về Nguyễn Du thông qua cuộc đời và 

thơ văn của ông không phải là một công việc dễ dàng. Phải chăng đó là điều băn khoăn của 

Nguyễn Du khi ông viết: 

“Bất tri tam bách dư niên hậu,  

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.” 

(Độc Tiểu Thanh Ký) 

Chẳng biết rồi ba trăm năm sau nữa, người đời ai là kẻ khóc cho Tố Như đây? 

Sài-Gòn,tháng 3/2011. 

D.A.SƠN. 
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Bài 1: U CƯ (Bài 1) 

幽居 （一） 

Thập tải phong trần khứ quốc xa, 十載風塵去國賒 

Tiêu tiêu bạch phát ký nhân gia. 蕭蕭白髮寄人家 

Trường đồ nhật mộ tân du thiểu, 長途日暮新遊少 

Nhất thất xuân hàn cựu bệnh đa. 一室春寒舊病多 

Hoại bích nguyệt minh bàn tích dịch, 壞壁月明蟠蜥蜴 

Hoang trì thủy hạt xuất hà ma. 荒池水涸出蝦蟆 

Hành nhân mạc tụng “Đăng lâu phú”, 行人莫誦豋樓賦 

Cưỡng bán xuân quang tại hải nha. 强半春光在海涯 

Dịch thơ: 

Ở NƠI VẮNG VẺ (Bài 1) 

Mười năm gió bụi quê xa, 

Phơ phơ tóc trắng nương nhà của ai! 

Trời chiều bạn ít, đường dài, 

Mùa xuân bệnh cũ rét cài một gian. 

Sáng trăng vách nát mối, lằn, 

Ao hoang cạn nước nhái giăng ra rồi. 

Đời hơn nửa ở góc trời, 

“Đăng lâu” chớ đọc hỡi người đi xa. 

Dịch nghĩa: 

Mười năm gió bụi, rời xa chốn quê hương. Mái tóc gió thổi vù vù, bạc trắng vẫn còn phải nương 

nhờ nhà người. Trời đã về chiều mà đường còn dài, bạn mới quen thì ít ỏi, nhiều căn bệnh cũ 

giữa mùa xuân lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ. Trên vách hư nát, trăng sáng (cho thấy) con sâu 

cuốn chiếu, con thằn lằn. Ao hoang khô cạn, nhảy ra những con ễnh ương. Người đi xa chớ nên 

đọc bài “Đăng Lâu phú”. Hơn nửa đời người vẫn còn ở chân trời góc biển. 

Chú thích: 

賒  xa: lâu dài, xa xôi, mua chịu. Khứ quốc xa: rời xa quê hương. 

蕭蕭  tiêu tiêu:  gió thổi vù vù, tiếng ngựa hí the thé. 

寄 ký: nương nhờ, gửi gắm. 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-01-02.htm
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-01-02.htm
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-01-02.htm
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壞壁  
hoại 

bích:  
tường hư nát. 

蜥蜴  
tích 

dịch:  
con thằn lằn. 

蟠  bàn:  con cuốn chiếu, con sâu nằm góc cột nhà. 

涸  hạt: nước cạn, hết, cạn ráo. 

豋樓賦  
Đăng 

Lâu 

phú: 

do Vương Xán đời Đông Hán làm ra khi lánh nạn ở Kinh Châu phải 

sống nhờ Lưu Biểu. Họ Vương làm bài này khi lên lầu ở Giang Lăng 

bày tỏ nỗi nhớ quê hương và nỗi niềm của kẻ có tài mà chưa được 

dùng đến. 

强半春光 

cưỡng 

bán 

xuân 

quang: 

hơn nửa ngày xuân, hơn nửa một đời người. 

海涯 hải nha: 
góc biển (nha # nhai) tương tự như 天涯 (thiên nhai): chân trời, giới 

hạn đất và trời. 

 

Bài 2: U CƯ (Bài 2) 

幽居 （二） 

Đào hoa, đào diệp, lạc phân phân, 桃花桃葉落紛紛 

Môn yểm tà phi nhất viện bần. 門掩斜扉一院貧 

Trú cửu đốn vong thân thị khách, 住久頓忘身是客 

Niên thâm cánh giác lão tùy thân. 年深更覺老隨身 

Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục, 異鄉養拙初防俗 

Loạn thế toàn sinh cửu úy nhân. 亂世全生久畏人 

Lưu lạc bạch đầu thành để sự, 流落白頭成底事 

Tây phong xuy đảo tiểu ô cân. 西風吹倒小烏巾 

Dịch thơ: 

Ở NƠI VẮNG VẺ (Bài 2) 

Hoa đào lá rụng tơi bời, 

Một nhà nghèo khó khép vời cổng nghiêng. 

Ở lâu, thân khách bỗng quên, 

Năm thêm già lão thấy bên thân rồi. 

Khác quê, giả vụng phòng người, 



 

 18 Nguyễn Du -Thanh Hiên Thi Tập         Dương Anh Sơn                       www.vietnamvanhien.net 

 

Mạng toàn nên sợ người đời loạn ly. 

Bạc đầu chẳng được việc gì! 

Gió tây thổi bật khăn che mái đầu. 

Dịch nghĩa: 

Hoa đào và lá đào rơi rụng khắp chốn. Cánh cửa cổng nghiêng lệch với một căn nhà nghèo nàn. 

Ở đây lâu ngày quên đi chính mình là khách. Năm tháng chồng chất thấy tuổi già theo liền bên 

mình. Nơi quê người phải làm vẻ vụng về để đề phòng những kẻ tầm thường tục tằn. Sống thời 

loạn lạc, giữ cho được tính mạng lâu dài phải sợ người. Lưu lạc đến khi mái đầu đã bạc mà 

chẳng được việc gì cả! Cơn gió phía tây thổi bật chiếc khăn che đầu. 

Chú thích: 

落紛紛 
lạc phân 

phân: 
rơi lả tả khắp nơi. 

掩 yểm: đóng lại, khép lại, che đậy. 

斜扉  tà phi:  phi: cánh cửa. Cánh cửa nghiêng lệch xiêu vẹo. 

貧 bần: nghèo khó, nghèo nàn, giản dị, sống đơn giản. 

頓  đốn:  
nơi dừng lại nghỉ ngơi, ngay tức thì (chữ nhà Phật dùng chữ đốn ngộ 

để nói về sự giác ngộ, thấy rõ lẽ đạo…), tan vỡ, đình đốn, đình trệ… 

年深  
niên 

thâm: 
thêm nhiều năm nữa. 

覺 giác: 
hiểu ra, thấy ra, biết ra một sự việc hay vấn đề nào đó. Nhà Phật gọi 

việc thấy rõ chân lý cuộc đời (KHỔ) là giác ngộ. 

隨 tùy: đi theo, theo bên, tuân theo, dựa theo… 

養拙 
dưỡng 

chuyết:  
nuôi dưỡng sự vụng về (giả ra vẻ vụng về, đơn giản, chất phác…). 

成底事 
thành để 

sự: 
việc chẳng ra sao, chẳng được việc gì cả. 

 

Bài 3: SƠN CƯ MẠN HỨNG  

山居漫興 

Nam khứ Trường An thiên lý dư, 南去長安千里餘 

Quần phong thâm xứ dã nhân cư. 群峯深處野人居 

Sài môn trú tĩnh sơn vân bế, 柴門晝靜山雲閉 

Dược phố xuân hàn lũng trúc sơ. 藥圃春寒隴竹疏 

Nhất phiến hương tâm thiềm ảnh hạ, 一片鄉心蟾影下 

Kinh niên biệt lệ nhạn thanh sơ. 經年別淚雁聲初 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-03-05.htm
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Cố hương đệ muội âm hao tuyệt, 故鄉弟妹音耗絕 

Bất kiến bình an nhất chỉ thư. 不見平安一紙書 

Dịch thơ: 

CẢM HỨNG Ở NÚI 

Phía nam ngàn dặm Trường An, 

Quê mùa có kẻ trú thân non ngàn. 

Cửa tre ngày vắng mây giăng, 

Lơ thơ vườn thuốc, lạnh hàng trúc xuân. 

Lòng quê một mảnh dưới trăng, 

Năm chày tiếng nhạn lệ tràn chia xa. 

Bặt tin em út quê nhà,  

Chẳng thư nào báo thấy là bình yên. 

Dịch nghĩa: 

Ở phía nam Trường An hơn ngàn dặm, nơi dãy núi sâu có kẻ quê mùa đang trú thân. Ban ngày 

yên ắng, mây núi giăng che cánh cửa tre. Lơ thơ mấy hàng cây thuốc và vồng trúc trong mùa 

xuân lạnh buốt. Một mảnh lòng nhớ quê hương dưới bóng trăng. Tiếng con chim nhạn đầu mùa 

làm đẫm lệ người chia xa đã trải qua nhiều năm chày. Chốn quê nhà bặt hẳn tin tức các em trai, 

em gái. Một tờ giấy thư cũng chẳng thấy để biết là có được bình an không. 

Chú thích: 

長安  
Trường 

An: 

chỉ kinh thành Thăng Long theo cách gọi tên kinh đô đời Đường 

(TQ). 

群峯 
quần 

phong: 
một cụm núi, dãy núi liên tiếp nhau. 

野人 dã nhân: kẻ quê mùa, người có cuộc sống đơn giản, mộc mạc. 

柴門 sài môn:  cửa cổng ra vào làm bằng củi hoặc tre. 

閉 bế: đóng cửa, lấp nghẽn, che giăng, cửa ngách… 

藥圃 
dược 

phố:  
vườn trồng thuốc. 

隴竹 
lũng 

trúc: 
gò hoặc vồng để trồng trúc. 

一片鄉心 

nhất 

phiến 

hương 

tâm: 

một mảnh lòng nhớ quê hương (phiến: mảnh miếng, một nửa) 

蟾影  thiềm bóng con thiềm thừ tức con cóc do tích Hằng Nga vợ Hậu Nghệ lấy 
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ảnh: trộm thuốc tiên của Tây Vương Mẫu bay lên cung trăng biến thành 

con cóc (Sách Hậu Hán thư). 

經年 
kinh 

niên: 
trải qua nhiều năm, năm chày. 

音耗絕 
âm hao 

tuyệt: 

bặt hẳn tin tức, tuyệt nhiên không có tin tức gì. (âm hao: giống như 

“âm vấn” 音问 chỉ tin tức) 

紙書  chỉ thư: tờ giấy viết thư. 

 

Bài 4: TỰ THÁN (Bài 1) 

自嘆 (一) 

Sinh vị thành danh thân dĩ suy, 生未成名身已衰 

Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy. 蕭蕭白髮暮風吹 

Tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn, 性成鶴脛何容斷 

Mệnh đẳng hồng mao bất tự tri. 命等鴻毛不自知 

Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng, 天地與人屯骨相 

Xuân thu hoàn nhữ lão tu mi. 春秋還汝老鬚眉 

Đoạn bồng nhất phiến tây phong cấp, 斷蓬一片西風急 

Tất cánh phiêu linh hà xứ quy. 畢竟飄零何處歸 

Dịch thơ: 

THAN THÂN (Bài 1) 

Sống chưa danh phận thân suy, 

Thổi làn tóc bạc gió chiều vi vu. 

Tính người chân hạc cắt ư? 

Biết chăng số mệnh đều như lông hồng. 

Đất trời dáng vóc gian truân, 

Quẩn quanh già với thu xuân râu mày. 

Ngọn bồng lìa vội gió tây, 

Cuối cùng tàn tạ quay về chốn nao?! 

Dịch nghĩa: 

Sống chưa làm nên danh tiếng gì mà tấm thân đã suy yếu. Ngọn gió chiều thổi làn tóc trắng kêu 

vi vu. Cái tính người (của mình) như chân con hạc có thể nào cắt được không? Còn mạng (của 
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mình) ngang với sợi lông hồng ta có biết hay chăng? Đất trời phú cho mình vóc dáng (phải chịu) 

gian khó truân chuyên. Xuân thu quay lại (nối nhau) làm cho râu mày người già cỗi đi rồi. Cơn 

gió tây vội thổi đứt lìa ngọn cỏ bồng. Rốt cùng (ta) sẽ tàn tạ, rụng rơi về chốn nào đây? 

Chú thích: 

名  danh: 

tên gọi sự vật hoặc tên người; ngày xưa “thành danh” là con đường 

học hành, đỗ đạt ra làm quan của các nho sĩ. Trong triết học TQ, khái 

niện “danh” gắn liền với khái niệm “thực” vì nhiều kẻ như nhân gian 

thường nói: “hữu danh, vô thực”. Nghĩa là có tiếng mà không có thực 

chất hoặc khả năng thực sự. 

蕭蕭 tiêu tiêu: (xem chú thích ở bài 1) 

性 tính: 
bản chất sinh ra tự nhiên không thay đổi và khác nhau giữa các sự vật. 

Đôi khi cũng dùng chỉ mạng sống (tính mạng) 

鶴脛  
hạc 

hĩnh: 
ống chân chim hạc. 

命  mệnh: 

theo đạo Nho, mỗi người sinh ra đều có tính và mệnh; trời cao cho 

mỗi người cái mệnh (mạng), trời sắp đặt cho họ được sung sướng hay 

khổ cực. Đó là thiên mệnh. 

人屯骨相 

nhân 

truân cốt 

tướng: 

cuộc sống mỗi người gian khổ, khó nhọc (nhân truân) đều do dáng 

vóc, tướng tá (cốt tướng) trời sinh. 

春秋  
xuân 

thu: 
chỉ sự quay vòng của chu kỳ thời gian. 

汝 nhữ: mày, ngươi; tên dòng sông bên TQ ở tỉnh Hà Nam (Nhữ giang) 

蓬  bồng: 
cây cỏ bồng rất nhẹ dễ bị gió cuốn; chỉ sự bềnh bồng, trôi nổi không 

ổn định. 

畢竟 tất cánh:  sau hết, rốt cùng, cuối cùng. 

飄零 
phiêu 

linh: 
tàn tạ, rơi rụng. 

 

Bài 5: TỰ THÁN (Bài 2) 

自嘆 (二)  

Tam thập hành canh lục xích thân, 三十行庚六尺身 

Thông minh xuyên tạc tổn thiên chân. 聰明穿鑿損天真 

Bản vô văn tự năng tăng mệnh, 本無文字能憎命 

Hà sự kiền khôn thác đố nhân? 何事乾坤錯妒人 

Thư kiếm vô thành sinh kế xúc, 書劍無成生計促 

Xuân thu đại tự bạch đầu tân. 春秋代序白頭新 
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Hà năng lạc phát quy lâm khứ, 何能落髮歸林去 

Ngọa thính tùng phong hưởng bán vân. 臥聽松風響半雲 

Dịch thơ: 

THAN THÂN (Bài 2) 

Tấm thân giờ đã ba mươi, 

Thông minh liều nói tính trời hại thôi! 

Văn chương nào ghét mệnh đời 

Sao trời đất lại lầm người ghen ai!? 

Kiếm thư chẳng giúp sinh nhai, 

Xuân thu thay đổi đầu phai bạc dần.  

Những mong gọt tóc vào rừng, 

Nằm nghe thông lộng giữa chừng tầng mây. 

Dịch nghĩa: 

Tấm thân sáu thước giờ đã ba mươi tuổi rồi. Sinh ra thông minh nhưng nói liều theo ý mình, làm 

hại đến con người đích thực của trời cho. Vốn dĩ văn chương chẳng hề ghét số mệnh. Làm thế 

nào trời đất lại ghen ghét nhầm lẫn người được? Sách vở, đao kiếm không thành nên chuyện sinh 

nhai rất bức xúc, thôi thúc. Dần dà xuân đi, thu đến, mái đầu đã có những sợi tóc bạc mới. Vẫn 

mong muốn gọt tóc quay về rừng để nằm nghe gió lộng thông reo nửa chừng tầng mây. 

Chú thích: 

行庚 
hành 

canh: 
đồng nghĩa với “hành niên” nghĩa là tuổi tác trải qua. 

尺 xích: 
thước đo của người Hoa thời xưa (10 thốn là 1 xích, 10 xích là 1 

trượng). 

穿鑿  
xuyên 

tạc: 

nói liều, nói không cần hiểu ý nghĩa thật sự chỉ theo ý mình,nói sai sự 

thật. 

天真 
thiên 

chân: 
bản tính vốn có sẵn ở mỗi người từ khi sinh. 

憎 tăng: ghen ghét, ghét bỏ. 

乾坤  

kiền 

khôn 

(càn 

khôn): 

hai quẻ trong Kinh Dịch (Trung Hoa) tượng trưng cho trời và đất. 

錯 thác: lầm lẫn, sai lầm, dáng cẩn thận, mạ kim loại, đá mài… 

妒  đố: ghen tương, ghen tị, ganh ghét. 

促 xúc: thôi thúc, bức bách. 
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代序 đại tự: 
đại: thay thế, thay đổi, một đời; tự: tuần tự, thứ tự, tường phía đông – 

Đại tự: thay đổi tuần tự, thay đổi dần dà. 

落髮 lạc phát: xuống tóc, gọt tóc. 

響 hưởng: tiếng vang, tiếng dội lại, tiếng ồn ào, âm thanh cao. 

 

Bài 6: BẤT MỊ 

不寐 

Bất mị thính hàn canh, 不寐聽寒更 

Hàn canh bất khẳng tận. 寒更不肯盡 

Quan sơn dẫn mộng trường, 關山引夢長 

Châm chử thôi hàn cận. 砧杵催寒近 

Phế táo tụ hà ma, 廢灶聚蝦蟆 

Thâm đường xuất khâu dẫn. 深堂出蚯蚓 

Ám tụng "Vấn thiên" chương, 暗誦天問章 

Thiên cao hà xứ vấn? 天高何處問 

Dịch thơ: 

KHÔNG NGỦ ĐƯỢC 

Lạnh trời chẳng ngủ nghe canh, 

Lạnh lùng canh điểm đêm thanh miệt mài. 

Chốn xa đưa mộng vươn dài, 

Tiếng chày thôi thúc lạnh bày gần hơn. 

Bếp hư tụ họp ễnh ương, 

Nhà sâu giun đất cũng trườn bò ra. 

Đọc thầm “Thiên vấn” bài ca, 

Ông trời cao ngất, hỏi là chốn nao? 

Dịch nghĩa: 

Không ngủ được, nghe tiếng điểm sang canh trong cái lạnh. Trong cái lạnh (của trời đêm), tiếng 

điểm canh chẳng hề dứt. Nơi chốn xa xôi dẫn đưa giấc mộng thêm dài. Tiếng chày đập vải như 

thôi thúc sự lạnh lẽo đến gần hơn. Bên bếp lửa hư nát tụ tập loài ễnh ương. Sâu về phía trong của 
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căn nhà, các con giun đất chui ra. Thầm đọc mấy đoạn của bài ca “Hỏi trời” nhưng trời thì cao 

biết chốn nào mà hỏi đây. 

Chú thích: 

更 canh: 

ngày xưa tính thời gian ban đêm thành 05 canh: canh 1 từ 19 giờ đến 

21 giờ (giờ Tuất), canh 2 từ 21 giờ đến 23 giờ (giờ Hợi), canh 3 từ 23 

giờ đến 1 giờ (giờ Tý), canh 4 từ 1 giờ đến 3 giờ (giờ Sửu) và canh 5 

từ 3 giờ đến 5 giờ (giờ Dần). 

關山  
quan 

sơn: 
quan ải và núi non, chỉ nơi xa xôi cách trở. 

引  dẫn:  dẫn dắt, hướng dẫn, mở ra, dẫn đường, lui xuống, tiếp tục. 

砧杵  
châm 

chử: 
đá hoặc chày gỗ để đập giặt quần áo hoặc đập sợi đay gai để dệt vải. 

廢灶  phế táo: bếp lửa bị hư bỏ. 

蝦蟆 hà ma: con ễnh ương, chỉ chung cho loài ếch nhái. 

蚯蚓 
khâu 

dẫn: 
con giun đất. 

暗誦 ám tụng: đọc thầm, đọc nhẫm không thành lời. 

章  chương: chương, đoạn trong các bài văn, vẻ sáng sủa… 

 

Bài 7: MẠN HỨNG (Bài 1)  

漫興 (一) 

Bách niên thân thế uỷ phong trần, 百年身世委風塵 

Lữ thực giang tân hựu hải tân. 旅食江津又海津 

Cao hứng cửu vô hoàng các mộng, 高興久無黃閣夢 

Hư danh vị phóng bạch đầu nhân. 虛名未放白頭人 

Tam xuân tích bệnh bần vô dược, 三春積病貧無藥 

Táp tải phù sinh hoạn hữu thân. 卅載浮生患有身 

Dao ức gia hương thiên lý ngoại, 遙憶家鄉千里外 

Trạch xa đoạn mã quý đông lân. 澤車段馬愧東鄰 

Dịch thơ: 

CẢM HỨNG LAN MAN (Bài 1) 

Trăm năm gió bụi đời người, 

Ăn nhờ bến biển lại rồi bến sông. 

Gác vàng mộng hứng cũng không! 
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Bạc đầu danh hảo vẫn còn chưa buông. 

Trọn xuân không thuốc bệnh dồn, 

Lo thân, ba chục năm còn nổi trôi. 

Nhớ nhà ngàn dặm xa xôi, 

Ngựa xe hàng xóm thảnh thơi thẹn lòng. 

Dịch nghĩa: 

 

Một trăm năm của đời người phải trải qua đành gửi gắm cho gió bụi. Hết trọ ăn nhờ nơi bến sông 

lại nhờ ăn quán trọ nơi bến biển. Từ lâu không còn mơ màng giấc mộng gác vàng những khi 

hứng khởi nữa! Nhưng cái danh suông vẫn chưa buông tha con người có mái đầu đã bạc trắng. 

Trọn mùa xuân, bệnh dồn dập, nhà lại nghèo khó, không mua được thuốc thang. Cuộc đời trôi 

nổi ba mươi năm, có tấm thân nên phải lo lắng. Nhớ quê nhà nơi xa xôi ngoài ngàn dặm, (trông 

thấy) người hàng xóm ở phía đông thong dong ngồi xe ngựa kéo thong thả, cảm thấy thẹn cho 

mình. 

Chú thích: 

身世  thân thế: 
cuộc đời một con người từng trải qua; hành trạng hay những việc làm 

của một con người. 

委  ủy:  giao phó, theo, thuận theo, xác thực, chất chứa. 

旅食 lữ thực: ăn ở quán trọ xa nhà, ở trọ xa. 

黃閣夢  
hoàng 

các 

mộng:  

ngày xưa bên Trung Hoa, cửa công đường và lầu gác của các quan 

thừa tướng sơn màu vàng nên gọi là hoàng các. Đây chỉ là giấc mộng 

làm quan lớn. 

虛名 hư danh: cái danh không có thực chất, danh hảo, danh suông, danh hờ. 

放 phóng: buông thả, thả lỏng, đuổi đi, tan ra, mở ra. 

三春 
tam 

xuân: 
ba tháng của mùa xuân, trọn mùa xuân. 

積病 
tích 

bệnh: 
dồn lại, chất chứa, dồn nhiều căn bệnh khác nhau. 

卅載  táp tải:  ba chục năm. 

浮生  
phù 

sinh:  
cuộc sống trôi nổi, không ổn định. 

遙憶  dao ức:  nỗi nhớ nhung về một chốn xa xôi. 

澤車段馬  
trạch xa 

đoạn 

mã: 

chiếc xe ngựa kéo nhỏ chỉ chạy chậm rãi. Chỉ sự thong dong, thảnh 

thơi 

 

Bài 8: MẠN HỨNG (Bài 2)  
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漫興 （二） 

Hành cước vô căn nhậm chuyển bồng, 行腳無根任轉蓬 

Giang nam giang bắc nhất nang không. 江南江北一囊空 

Bách niên cùng tử văn chương lý, 百年窮死文章裏 

Lục xích phù sinh thiên địa trung. 六尺浮生天地中 

Vạn lý hoàng quan tương mộ cảnh, 萬里黃冠將暮景 

Nhất đầu bạch phát tản tây phong. 一頭白髮散西風 

Vô cùng kim cổ thương tâm xứ, 無窮今古傷心處 

Y cựu thanh sơn tịch chiếu hồng. 依舊青山夕照紅 

Dịch thơ: 

CẢM HỨNG LAN MAN (Bài 2) 

Dời chân không rễ như bồng, 

Rỗng không một túi theo dòng bắc nam. 

Văn chương cùng quẫn trăm năm, 

Tấm thân sáu thước lang thang đất trời. 

Mũ vàng muôn dặm chiều rồi, 

Một đầu tóc bạc tơi bời gió tây, 

Đau lòng lắm nỗi xưa nay, 

Hồng nghiêng bóng xế vẫn bày núi xanh. 

Dịch nghĩa: 

Bước chân dời đi không bén rễ như những ngọn bồng (gió cuốn) đẩy đưa. Một chiếc túi rỗng dời 

chuyển hết bến sông phía bắc lại bờ sông phía nam. Đời người một trăm năm chết cùng quẫn với 

chuyện văn chương; tấm thân sáu thước trôi nổi lang thang giữa trời đất. Muôn dặm đường đội 

chiếc mũ màu vàng cùng với cảnh trời chiều. Một mái đầu bạc trắng bị thổi tung bởi làn gió phía 

tây. Chuyện xưa, chuyện nay gợi lên bao nỗi đau xót tột cùng. Chỉ có dãy núi xanh nhuốm ánh 

nắng chiều nghiêng nghiêng màu hồng là vẫn y như cũ tự thủa nào. 

Chú thích: 

行腳 
hành 

cước:  
đi bộ, đi bằng đôi chân. 

轉  chuyển: di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, dời đi. 

蓬  bồng: tên loại cỏ rất nhẹ dễ bị cuốn đi theo gió, thường để chỉ sự không ổn 
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định, trôi nổi theo sự đưa đẩy của dòng sống. 

窮死  cùng tử: chết khốn quẫn. 

黃冠  
hoàng 

quan: 
chiếc mũ vàng của các đạo sĩ hoặc sư tăng. Đây chỉ việc sống ẩn dật. 

散 tản: không tự kiềm giữ được, rảnh rang, nhàn rỗi. 

依舊 y cựu: y như cũ, y như thuở nào. 

照紅 
tịch 

chiếu: 
ánh nắng buổi chiều có bóng nghiêng. 

Bài 9: TẠP NGÂM 

雜吟 

Đạp biến thiên nha hựu hải nha, 踏遍天涯又海涯 

Càn khôn tuỳ tại tức vi gia. 乾坤隨在即為家 

Bình sinh bất khởi thương dăng niệm, 平生不起蒼蠅念 

Kim cổ thuỳ đồng bạch nghị oa. 今古誰同白蟻窩 

Liêu lạc tráng tâm hư đoản kiếm, 寥落壯心虛短劍 

Tiêu điều lữ muộn đối thời ca. 蕭條旅悶對時歌 

Bế môn bất ký xuân thâm thiển, 閉門不記春深淺 

Đãn kiến đường lê lạc tận hoa. 但見棠藜落盡花 

Dịch thơ: 

TẠP NGÂM 

Đạp chân góc biển chân trời, 

Đất trời tùy chốn khắp nơi là nhà. 

Thường không nghĩ chuyện xấu xa, 

Xưa nay hang mối ai là người chung? 

Vắng tanh kiếm ngắn chí cùn, 

Trọ xa quạnh quẽ sánh buồn bài ca. 

Cửa cài chẳng nhớ xuân qua, 

Đường lê chỉ thấy rụng hoa hết rồi. 

Dịch nghĩa: 

Chân đạp khắp nơi, hết chân trời góc biển. Tùy nơi, trời đất đều là nhà cả! Vẫn thường không 

dấy lên những ý nghĩ (xấu xa) của loài nhặng xanh. Xưa nay ai là loài cùng chung hang ổ với 

loài mối trắng đây? Ở nơi vắng vẻ, tấm lòng mạnh mẽ cũng cùn nhụt như thanh kiếm ngắn thôi. 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-09-10.htm
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-09-10.htm
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Chốn trọ xa quạnh quẽ, vắng lặng và nỗi buồn phiền như sánh đôi với bài hát bây giờ. Cửa nhà 

đóng chặt chẳng nhớ gì mùa xuân đi qua sớm hay muộn màng. Chỉ nhìn thấy cây đường lê đã 

rụng rơi hết bông hoa rồi. 

Chú thích: 

雜吟 
tạp 

ngâm: 
ngâm bài thơ hay đoạn thơ bất chợt, lẻ tẻ, lặt vặt. 

天涯海涯 

thiên 

nha hải 

nha: 

chân trời góc biển, chỉ những nơi rất xa xôi tận cùng. 

隨在  tùy tại:  tùy theo mỗi nơi, tùy chỗ. 

平生 
bình 

sinh: 
cuộc đời bình thường, suốt cuộc đời, xưa đến nay. 

蒼蠅 
thương 

dăng: 

những ruồi xanh, nhặng xanh thường hay đến nơi tanh tao, hôi hám. 

Thương dăng niệm: ý nghĩ tanh tao, xấu xa như loài ruồi nhặng. 

白蟻窩 
bạch 

nghị oa:  

hang ổ (oa) của loài mối trắng. Chỉ sự đục khoét, gặm nhắm nhanh 

chóng. Câu 4: Nguyễn Du có lẽ cho rằng mình chẳng thể nào cùng 

chung với bọn sâu dân, mọt nước được. 

寥落  liêu lạc:  thưa thớt, vắng lặng. 

壯心 
tráng 

tâm: 
ý chí mạnh mẽ nơi con người muốn vươn lên. 

虛短劍  
hư đoản 

kiếm: 
cây kiếm ngắn hư hao, cùn nhụt. 

蕭條 
tiêu 

điều: 
quạnh vắng, buồn bã. 

棠藜  
đường 

lê: 
loại cây gỗ rắn mà dẻo dùng làm gậy chống. 

 

 

Bài 10: KHẤT THỰC 

乞食 

Tằng lăng trường kiếm ỷ thanh thiên, 嶒崚長劍倚青天 

Triển chuyển nê đồ tam thập niên. 輾轉泥塗三十年 

Văn tự hà tằng vi ngã dụng? 文字何曾為我用 

Cơ hàn bất giác thụ nhân liên! 饑寒不覺受人憐 

… 。。。 

Dịch thơ:  

ĂN XIN 
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Tựa gươm: cao ngất trời xanh, 

Ba mươi năm đã lăn quanh vũng bùn. 

Ta dùng gì được văn chương? 

Để khi đói lạnh người thương chẳng ngờ! 

… 

Dịch nghĩa: 

Tựa vào thanh kiếm dài, (nhìn) trời cao ngất ngưỡng chót vót. Đã ba mươi năm lăn lộn trong 

vũng bùn dơ bẩn. Văn chương chữ nghĩa nào dùng được gì cho ta đâu? Có ngờ đâu lúc đói rét 

phải chịu nhận lòng thương của người ….. 

Chú thích: 
Đây là bài thơ đã mất đi 4 câu của Nguyễn Du. Cho đến nay vẫn chưa có tư liệu nào đề 

cập về 4 câu còn lại này. 

嶒崚 
tằng 

lăng: 

có khi viết đảo lại là “lăng tằng” chỉ ngọn núi cao chất ngất, cao vút; 

cũng có khi mượn để chỉ sự ngạo nghễ, kiêu hãnh cao ngút trời. 

倚  ỷ: dựa vào. 

輾轉  
triển 

chuyển: 
lăn qua lộn lại, trằn trọc không ngủ được. 

泥塗 nê đồ:  đất bùn tanh dơ. 

不覺 bất giác: bất chợt, chẳng ngờ, không ngờ. 

 

Bài 11: QUỲNH HẢI NGUYÊN TIÊU 

瓊海元宵 

Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên, 元夜空庭月滿天 

Y y bất cải cựu thiền quyên. 依依不改舊嬋娟 

Nhất thiên xuân hứng, thuỳ gia lạc, 一天春興誰家落 

Vạn lý Quỳnh Châu thử dạ viên. 萬里瓊州此夜圓 

Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán, 鴻嶺無家兄弟散 

Bạch đầu đa hận tuế thời thiên. 白頭多恨歲時遷 

Cùng đồ lân nhữ dao tương kiến, 窮途憐汝遙相見 

Hải giác thiên nhai tam thập niên. 海角天涯三十年 

Dịch thơ:  

ĐÊM RẰM THÁNG GIÊNG Ở QUỲNH HẢI 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-11-12.htm
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 30 Nguyễn Du -Thanh Hiên Thi Tập         Dương Anh Sơn                       www.vietnamvanhien.net 

 

Rằm giêng sân vắng đầy trăng, 

Dáng xưa xinh đẹp dịu dàng chẳng thay! 

Một trời xuân hứng nhà ai, 

Quỳnh Châu tròn vẹn đêm nay dặm ngàn? 

Anh em Hồng Lĩnh nhà tan, 

Bạc đầu lắm hận tháng năm đổi dời. 

Cùng đường thương gặp xa xôi, 

Chân trời, góc biển ba mươi tuổi đời. 

Dịch nghĩa: 

Đêm rằm tháng giêng, ngoài sân vắng vẻ, đầy trời là vầng trăng tỏa sáng, vầng trăng vẫn 

mềm mại, dịu dàng như người con gái đẹp xưa không thay đổi gì. Một bầu trời xuân hứng khởi 

chẳng biết ở mái nhà nào của ai trong đêm nay ở vùng Quỳnh Châu xa muôn dặm? Mái đầu đã 

trắng bạc, giận thay năm tháng cứ đổi dời. Giữa chốn đường cùng nơi xa xôi được gặp lại vầng 

trăng thương mến! Nơi chân trời góc biển, ta đã ba mươi tuổi đời. 

Chú thích: 

瓊海 
Quỳnh 

Hải: 

thuộc xã Hải An, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình là quê vợ của 

Nguyễn Du. 

空庭 
không 

đình: 
sân nhà vắng vẻ. 

依依 y y: dáng mềm mại dịu dàng. 

改  cải: thay đổi, sửa đổi. 

落  lạc: rơi rụng, lá rụng, mái nhà, chỗ đông đúc, bỏ phế 

歲時遷  
tuế thời 

thiên: 
(thiên là sự biến dời, thay đổi) năm tháng dời đổi thay nhau. 

憐汝 lân nhữ: 
thương cho bạn, thương mày. Đây chỉ lòng thương đối với vầng trăng 

sáng. 

 

Bài 12: XUÂN NHẬT NGẪU HỨNG 

春日偶興 

Hoạn khí kinh thì hộ bất khai, 患氣經時戶不開 

Thuân tuần hàn thử cố tương thôi. 逡巡寒暑故相催 

Tha hương nhân dữ khứ niên biệt, 他鄉人與去年別 

Quỳnh Hải xuân tòng hà xứ lai ? 瓊海春從何處來 
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Nam phố thương tâm khan lục thảo, 南浦傷心看綠草 

Đông hoàng sinh ý lậu hàn mai. 東皇生意漏寒梅 

Lân ông bôn tẩu thôn tiền miếu, 鄰翁奔走村前廟 

Đẩu tửu song cam tuý bất hồi. 斗酒雙柑醉不回 

Dịch thơ: 

CẢM HỨNG BẤT CHỢT NGÀY XUÂN 

Xấu trời khép cửa đã lâu, 

Quẩn quanh nóng lạnh thúc nhau đổi dời. 

Tiễn năm cùng với quê người, 

Xuân Quỳnh Hải đến từ nơi xứ nào? 

Bến nam nhìn cỏ lòng đau, 

Chúa xuân ý sống lạnh vào nhành mai 

Cụ già trước miếu chạy bay, 

Cặp cam, bầu rượu khướt say chẳng về. 

Dịch nghĩa: 

Cửa nhà không mở đã lâu vì khí trời gây hại không tốt. Chần chừ, quanh quẩn, cái nóng 

cái lạnh thôi thúc nhau. Người cùng tiễn biệt năm cũ nơi đất khách. Mùa xuân ở Quỳnh Hải đến 

từ nơi nào? Lòng khách thương đau nhìn đám cỏ xanh ở bờ sông phía nam. Chúa xuân với sức 

sống nẩy nở từ những cành mai thấm đẫm sự lạnh giá. Ông già hàng xóm chạy vội vàng trước 

ngôi miếu của thôn làng với hai trái cam và bình rượu say khướt không quay về. 

Chú thích: 

患氣 
hoạn 

khí: 
khí xấu, gây hại. Đây chỉ thời tiết, khí trời không tốt. 

逡巡 
thuân 

tuần: 
chần chừ, do dự, quẩn quanh, không dám tiến tới. 

相催 
tương 

thôi: 
cùng thúc đẩy nhau, thúc hối nhau. 

去年別  
khứ niên 

biệt: 
tiễn đưa năm cũ. 

東皇  
đông 

hoàng: 
chúa tể mùa xuân, cũng như ta gọi “đông phong” là gió xuân. 

生意  sinh ý: sinh sôi nẩy nở, ý chí sinh tồn. 

漏 lậu:  thấm đẫm, tiết ra, để sót, xó nhà, đồng hồ tính giờ ngày xưa. 

奔走 bôn tẩu: chạy vội vàng, chạy nhanh, chạy vạy. 
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斗 đẩu: 
đơn vị đong ngày xưa mười thăng bằng một đẩu (có khi gọi là đấu). 

Chỉ đồ chứa rượu, nước. 

 

Bài 13: XUÂN DẠ 

春夜 

Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm? 黑夜韶光何處尋 

Tiểu song khai xứ liễu âm âm. 小窗開處柳陰陰 

Giang hồ bệnh đáo kinh thời cửu, 江湖病到經時久 

Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm. 風雨春隨一夜深 

Ky lữ đa niên đăng hạ lệ, 羈旅多年燈下淚 

Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm. 家鄉千里月中心 

Nam Đài thôn ngoại Long Giang thủy, 南臺村外龍江水 

Nhất phiến hàn thanh tống cổ câm (kim).一片寒聲送古今 

Dịch thơ: 

ĐÊM XUÂN 

Đêm đen nào thấy ánh xuân? 

Mở ra dáng liễu tối sầm qua song. 

Bệnh hoài, từng trải hồ sông, 

Xuân theo mưa gió chập chùng thâu đêm. 

Trọ lâu, tuôn lệ bên đèn, 

Quê nhà ngàn dặm trăng lên giữa lòng! 

Nam Đài ngoài xóm dòng Long, 

Một vầng đưa tiễn lạnh lùng xưa nay. 

Dịch nghĩa: 

Đêm tối đen, nào tìm thấy đâu ánh sáng mùa xuân tươi đẹp qua khung cửa sổ nhỏ mở ra chỉ thấy 

bóng dáng cây liễu tối mờ. Bước đường sông hồ, phải trải qua những cơn bệnh lâu ngày. Gió 

mưa xuân theo nhau trong đêm sâu hút. Trọ nơi đất khách đã nhiều năm rơi lệ dưới ánh đèn. Từ 

trong tâm khảm vẫn thấy vầng trăng ở quê hương ngàn dặm. Nơi đây có Long Giang ở ngoài 

thôn Nam Đài. Một mảnh (trăng) mỏng và âm thanh (dòng sông) buốt lạnh đưa tiễn xưa và nay. 
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Chú thích: 

韶光 
thiều 

quang: 
ánh sáng tươi đẹp, ánh sáng mùa xuân. 

陰陰  âm âm: u ám, tối tăm. 

久 cửu: lâu ngày, dân gian có câu “lâu ngày chày tháng đến hồi tràn lu”. 

江湖  
giang 

hồ: 

sông hồ, chỉ những bước đường phiêu bạt, lăn lộn khổ cực trong cuộc 

sống; người ở ẩn không ra làm quan. 

羈旅 ky lữ: sống nhờ nơi đất khách hay nhà trọ. 

龍江  
Long 

Giang: 

tức dòng sông Lam ở Hà Tĩnh, quê Nguyễn Du, còn có tên là Thanh 

Long Giang. 

中心 
trung 

tâm: 
ở giữa, trong tâm hồn, trong lòng. 

 

Bài 14: THU CHÍ 

秋至 

Tứ thì hảo cảnh vô đa nhật, 四時好景無多日 

Phao trịch như thoa hoán bất hồi. 拋擲如梭喚不回 

Thiên lý xích thân vi khách cửu, 千里赤身為客久 

Nhất đình hoàng diệp tống thu lai. 一庭黃葉送秋來 

Liêm thuỳ tiểu các tây phong động, 簾垂小閣西風動 

Tuyết ám cùng thôn hiểu giác ai! 雪暗窮村曉角哀 

Trù trướng lưu quang thôi bạch phát, 惆悵流光催白髮 

Nhất sinh u tứ vị tằng khai. 一生幽思未曾開 

Dịch thơ: 

THU ĐẾN 

Ít ngày cảnh đẹp bốn mùa, 

Chẳng quay trở lại, thoi đưa đi rồi! 

Thân chày ngàn dặm quê người, 

Một sân thu tiễn vàng tươi lá bày. 

Gió tây, góc nhỏ rèm lay, 

Não nề còi sớm, tuyết bay mịt mờ. 

Ngày trôi, buồn tóc bạc phơ, 

Một đời ngẫm nghĩ bao giờ gỡ ra? 
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Dịch nghĩa: 

Bốn mùa trong năm những cảnh sắc đẹp đẽ không được nhiều ngày. Chẳng quay trở lại, (thời 

gian) như con thoi đã ném xuống đi rồi! Nơi xa ngàn dặm, tấm thân trơ trọi làm khách (quê 

người) đã lâu rồi. Một sân đưa tiễn lá vàng cho mùa thu đến. Gió tây làm lay động bức rèm nơi 

gác nhỏ. Tuyết rơi mù mịt nơi thôn xóm nghèo nàn, tiếng còi lúc trời sớm sao não nề. Buồn bã 

thấy thời gian như nước chảy thôi thúc tóc bạc phơ. Nghĩ lại một đời người mối u sầu chưa từng 

được gỡ ra. 

Chú thích: 

拋擲 
phao 

trịch: 
ném xuống, ném bỏ đi. 

梭 thoa: con thoi dệt vải. 

赤身 
xích 

thân: 
thân trơ trọi, đơn độc. 

簾垂  
liêm 

thùy: 
rèm buông rủ xuống. 

窮村  
cùng 

thôn: 
thôn nghèo, xóm vắng. 

角 giác: sừng trâu hoặc bò dùng làm tù và, làm còi để thổi. 

惆悵  
trù 

trướng: 
buồn rầu. 

流光 
lưu 

quang: 
thời gian như nước chảy. 

幽思 u tứ: nghĩ ngợi thâm trầm, suy nghĩ sâu. 

 

Bài 15: THU DẠ (Bài 1) 

秋夜 （一) 

Phồn tinh lịch lịch lộ như ngân, 繁星歷歷露如銀 

Đông bích hàn trùng bi cánh tân. 東壁寒虫悲更辛 

Vạn lý thu thanh thôi lạc diệp, 萬里秋聲催落葉 

Nhất thiên hàn sắc tảo phù vân. 一天寒色掃浮雲 

Lão lai bạch phát khả liên nhữ, 老來白髮可憐汝 

Trú cửu thanh sơn vị yếm nhân. 住久青山未厭人 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-15-16.htm
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Tối thị thiên nhai quyện du khách, 最是天涯倦遊客 

Cùng niên ngọa bệnh Tuế Giang tân. 窮年卧病歲江津 

Dịch thơ: 

ĐÊM THU 

Sao đầy ánh bạc móc sương, 

Tường đông trời lạnh đau thương thêm buồn. 

Tiếng thu rụng lá muôn trùng, 

Một trời dáng lạnh xua tầng mây trôi. 

Thương mình tóc bạc già rồi! 

Non xanh ở mãi chưa thôi chán người. 

Khách xa mệt mỏi góc trời, 

Suốt năm bến Tuế bệnh thôi nằm hoài. 

Dịch nghĩa: 

Sao trời dày đặc, sương móc khắp nơi óng ánh như bạc. Vách tường phía đông, loài côn trùng 

lạnh lẽo, tiếng đau thương thêm nhiều hơn. Tiếng thu từ muôn trùng thôi thúc lá cây rơi rụng. 

Một bầu trời dáng vẻ lạnh ngắt xua đi đám mây trôi nổi. Tuổi già đã đến, tóc bạc trắng nên khá 

thương cho mình. Ở chốn núi xanh đã lâu ngày mà núi vẫn chưa chán chê người ở! Mệt nhất là 

kẻ làm khách trọ nơi xa xôi ở góc trời, suốt cả năm nằm bệnh mãi bên bờ sông Tuế. 

Chú thích: 

繁星 
phồn 

tinh: 
sao đầy khắp nơi. 

更辛  
cánh 

tân: 
lại thêm đau thương, khổ sở. 

寒色 hàn sắc:  vẻ lạnh lẽo; đây dáng vẻ của bầu trời thu trong vắt và buốt lạnh. 

掃  tảo: xua đi, phủi, quét dọn, gom lại. 

汝  nhữ:  
mày, người, anh; có khi dùng để nói với chính mình như là một đối 

tượng. 

厭  yếm: chán chê, chán nản. 

倦遊客 

quyện 

du 

khách: 

người ở nơi đất khách quê người xa xôi với tâm trạng mệt mỏi. 

 

Bài 16: THU DẠ (Bài 2) 

秋夜（二） 
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Bạch lộ vi sương thu khí thâm, 白露爲霜秋氣深 

Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm. 江城草木共蕭森 

Tiễn đăng độc chiếu sơ trường dạ, 剪燈獨照初長夜 

Ác phát kinh hoài mạt nhật tâm. 握髮驚懷末日心 

Thiên lý giang sơn tần trướng vọng, 千里江山頻悵望 

Tứ thời yên cảnh độc trầm ngâm. 四時煙景獨沉吟 

Tảo hàn dĩ giác vô y khổ, 早寒已覺無衣苦 

Hà xứ không khuê thôi mộ châm. 何處空閨催暮砧 

 

 

 

Dịch thơ: 

ĐÊM THU 

Hơi thu móc trắng làm sương, 

Cây thành xơ xác, cỏ sông úa tàn. 

Soi đèn, khêu bấc đêm sang, 

Ngày tàn búi tóc miên man trong lòng. 

Buồn trông ngàn dặm non sông, 

Một mình đắm cảnh khói dâng bốn mùa. 

Lạnh về không áo khổ chưa! 

Cô nàng đập vải chiều khua chốn nào. 

Dịch nghĩa: 

Những hạt móc trắng đã làm thành làn sương; hơi hướng mùa thu rất sâu lắng. Cỏ cây bên sông 

và thành quách đều chung nhau sự vắng vẻ tàn úa. Một mình khêu ngọn đèn khi đêm dài bắt đầu. 

Búi làn tóc lại, thường vẫn lo nghĩ trong lòng về ngày tháng tàn phai. Buồn bã nhìn ngàn dặm 

non sông. Một mình chìm đắm trước cảnh khói mây bốn mùa. Trời mới chớm lạnh đã thấy rằng 

không có áo là khổ. Ở nơi nào trong buổi chiều tà có tiếng đập vải của người con gái phòng the? 

共  cộng: cùng nhau, gộp lại, cộng lại. 

蕭森  tiêu sâm: vắng lặng, tàn úa, xơ xác, phai tàn. 

初長夜 sơ trường dạ: bắt đầu đêm dài. 
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握髮  ác phát: búi lại tóc, cột lại tóc. 

驚懷  kinh hoài: thường vẫn lo nghĩ, nhớ lại. 

末日 mạt nhật: ngày đã hết, ngày tàn, cuối ngày. 

沉吟 trầm ngâm: chìm đắm, mê mải, miên man không dứt ra được. 

空閨 không khuê: 
người thiếu nữ chưa chồng hay còn gọi là những cô 

gái phòng the. 

 

Bài 17:  

TỐNG NGUYỄN SĨ HỮU NAM QUY 

送阮士有南歸 

Nam Sơn hữu điểu hàm tinh hoa, 南山有鳥含精華 

Phi khứ phi lai khinh võng la. 飛去飛來輕網羅 

Hồng Lĩnh hữu nhân lai tố chủ 鴻嶺有人來做主 

Bạch đầu vô lại bất hoàn gia. 白頭無賴不還家 

Sinh bình văn thái tàn lung phượng, 生平文彩殘籠鳳 

Phù thế công danh tẩu hác xà. 浮世功名走壑蛇 

Quy khứ cố hương hảo phong nguyệt, 歸去故鄉好風月 

Ngọ song vô mộng đáo thiên nha (nhai).午窗無夢到天涯 

Dịch thơ: 

ĐƯA TIỄN NGUYỄN SĨ HỮU VỀ NAM 

Tinh hoa chim ngậm núi Nam, 

Bay đi, bay lại lưới giăng coi thường. 

Có người làm chủ núi Hồng, 

Ra chi đầu bạc vẫn không về nhà. 

Dáng văn lồng phượng phôi pha, 

Rắn vào hang trốn những là danh suông. 

Gió lành trăng đẹp quê hương, 

Giữa trưa chẳng mộng bên song góc trời. 

Dịch nghĩa: 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-17-18.htm
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-17-18.htm
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Núi Nam có loài chim ngậm trong miệng những chất tinh túy đẹp đẽ cứ bay đi, bay lại xem 

thường lưới võng giăng mắc. Dãy núi Hồng Lĩnh đã có người đến làm chủ. Đầu đã bạc phơ, 

chẳng ra sao cả mà (ta) vẫn chưa trở về nhà. Dáng vẻ văn chương rực rỡ trong cuộc đời (ta) tàn 

phai như con chim phượng bị nhốt trong chiếc lồng tre. Chuyện công danh bèo nổi trong đời như 

con rắn trốn chạy vào trong hang hốc. Trở về chốn quê hương xưa, (anh) được sống với gió mát 

trăng thanh tốt lành. Giấc trưa bên cửa sổ, không còn mơ mộng đến những chân trời xa tít. 

Chú thích: 

Nguyễn Du tiễn bạn được về quê hương có lẽ trấn nhậm vùng Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) (Câu 1, 2, 3 

và 7,8). Nhìn lại mình, ông thấy tài văn chương của mình phải tàn phai theo năm tháng với mái 

tóc nhuốm bạc (Câu 4, 5 và 6).  

Chú thích: 

精華 tinh hoa: cái cốt lõi được chắt lọc tốt đẹp nhất. 

網羅 võng la: bẫy bằng lưới để giăng bắt chim trời. 

做主 tố chủ: làm chủ một công việc nào đó. 

無賴  vô lại: 
chẳng ra sao, không ra gì; cuộc sống không ổn định không được tốt 

lắm. 

文彩  văn thái:  dáng vẻ văn chương đẹp đẽ, tươi sáng. 

籠  lung: chiếc lồng để nhốt chim làm bằng tre. 

天涯  
thiên 

nha:  
xem chú thích bài 1 (U Cư). 

 

Bài 18:  

HỌA HẢI ÔNG ĐOÀN NGUYỄN TUẤN 

“GIÁP DẦN PHỤNG MỆNH NHẬP PHÚ XUÂN KINH 

ĐĂNG TRÌNH LƯU BIỆT BẮC THÀNH CHƯ HỮU” CHI TÁC 

和海翁段阮俊「甲寅奉命入富春京登程留別北城諸友」之作 

Hoành Sơn sơn ngoại lĩnh nam trình, 橫山山外嶺南程 

Cầm kiếm tương tuỳ thướng ngọc kinh. 琴劍相隨上玉京 

Thố tuỷ vị hoàn tân đại dược, 兔髓未完新大藥 

Báo bì nhưng lụy cựu phù danh. 豹皮仍累舊浮名 

Thương minh thuỷ dẫn bôi trung lục, 滄溟水引杯中綠 

Cố quốc thiềm tuỳ mã hậu minh. 故國蟾隨馬後明 
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Thử khứ gia huynh như kiến vấn, 此去家兄如見問 

Cùng đồ bạch phát chí tinh tinh. 窮途白髮正星星 

(Trích Hải Ông Thi Tập) （摘海翁詩集） 

Dịch thơ: 

HỌA BÀI THƠ “NĂM GIÁP DẦN VÂNG LỆNH VÀO KINH ĐÔ PHÚ XUÂN, LÀM 

LÚC CHIA TAY VỚI BẠN BÈ Ở BẮC THÀNH” CỦA HẢI ÔNG ĐOÀN NGUYỄN 

TUẤN 

Hoành Sơn ngoài ấy vào Nam, 

Kinh đô hướng đến gươm đàn theo bên. 

Chưa xong tủy thỏ thuốc tiên! 

Danh suông, da báo lụy phiền mãi thôi. 

Biển xanh chén ánh biếc vời, 

Quê xưa theo ngựa sáng ngời ánh trăng 

Anh nhà gặp gỡ hỏi thăm, 

Đường cùng từng sợi bạc phăng mái đầu. 

(Trích từ Hải Ông Thi Tập) 

Dịch nghĩa: 

Bên ngoài dãy Hoành Sơn, lên đường hướng vào kinh thành mang theo cây đàn và thanh gươm. 

Lấy tủy thỏ để làm thuốc thần mới vẫn chưa xong, (ông) đã phải chịu lụy danh suông như con 

báo bị lụy vì tấm da. Nước biển xanh ánh vào chiếc chén rượu màu xanh biếc. Vầng trăng ở quê 

cũ đi theo sau vó ngựa. Ra đi lần này, anh tôi có gặp và thăm hỏi, (hãy nói) tôi đang bước đường 

cùng, mái tóc trên đầu từng sợi đã thêm bạc trắng. 

Chú thích:  

Đoàn Nguyễn Tuấn đỗ Hương Cống đời Lê, là anh vợ của Nguyễn Du, ra giúp Tây Sơn, 

làm đến chức Tả Thị Lang Bộ Lại, tước Hải Phái Hầu, có tập thơ để lại là “Hải Ông Thi 

Tập”. 

橫山 
Hoành 

Sơn: 

dãy núi dài độ 50 km chắn ngang dãy Trường Sơn, nằm ở phía nam 

Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Bình, thông thương bởi đèo Ngang. 

完 hoàn: làm xong, hoàn tất, trọn vẹn, vững chắc. 

大藥  
đại 

dược:  

thuốc có hiệu quả lớn, có khả năng điều trị tốt mà dân gian gọi là thần 

dược. 

仍 nhưng: vẫn như cũ, mãi luôn, nhân vì. 
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浮名 
phù 

danh:  

danh tiếng suông, không thiết thực, danh lợi ở đời nổi trôi không có gì 

bền vững. 

滄溟  
thương 

minh: 
tựa như “thương hải” 滄海 . 

豹皮 báo bì:  
Vương Ngạn Chương thời Ngũ Đại T.H có câu: “Báo tử lưu bì, nhân 

tử lưu danh” (Báo chết để da, người chết để tiếng). 

蟾  thiềm: 

con thiềm thừ, con cóc; theo điển xưa vợ Hậu Nghệ đánh cắp thuốc 

tiên của chồng bay lên cung trăng biến thành con cóc. Đây chỉ mặt 

trăng. 

星星  
tinh 

tinh:  
từng giọt, từng cái, từng sợi. 

 

Bài 19:  

LƯU BIỆT NGUYỄN ĐẠI LANG 

留別阮大郎 

Tây phong tiêu táp phất cao lâm, 西風蕭颯拂高林 

Khuynh tận ly bôi thoại dạ thâm. 傾盡離杯話夜深 

Loạn thế nam nhi tu đối kiếm, 亂世男兒羞對劍 

Tha hương bằng hữu trọng phân khâm. 他鄉朋友重分襟 

Cao sơn lưu thủy vô nhân thức, 高山流水無人識 

Hải giác thiên nhai hà xứ tầm? 海角天涯何處尋 

Lưu thủ giang nam nhất phiến nguyệt, 留取江南一片月 

Dạ lai thường chiếu lưỡng nhân tâm. 夜來常照兩人心 

Dịch thơ: 

THƠ GIỮ LẠI KHI CHIA TAY  

VỚI ANH BẠN HỌ NGUYỄN 

Rừng cao hiu quạnh gió tây, 

Chuyện trò chén cạn chia tay đêm trường. 

Kiếm gươm trai loạn thẹn thùng, 

Quê người xa bạn tình nồng xiết bao! 

Không còn người hiểu “núi cao …”, 

Chân trời, góc bể nơi nào tìm đây? 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-19-20.htm
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Bờ nam còn mảnh trăng gầy, 

Đêm về soi tấm lòng này đôi ta. 

Dịch nghĩa: 

Gió tây buồn bã quét thổi qua rừng cây cao. Nghiêng chén uống cạn ly rượu để chuyện trò thâu 

đêm. Trai thời loạn lạc đứng trước thanh kiếm mà thẹn thùng! Chia tay bè bạn nơi đất khách quê 

người tình cảm thắm thiết trong lòng. “Núi cao, nước chảy” không còn người để hiểu. Nơi góc 

biển chân trời biết chốn nào để tìm? Chỉ giữ lại mảnh trăng ở phía nam con sông. Đêm đến, vẫn 

thường soi chiếu tấm lòng của hai chúng ta. 

Chú thích: 

蕭颯  tiêu táp: gió thổi vi vu buồn thảm. 

離杯  ly bôi: chén dùng uống rượu lúc chia tay nhau. 

重分襟  

trọng 

phân 

khâm: 

nặng tình cảm thắm thiết khi chia rời nhau (khâm: vạt áo để gạt nước 

mắt). 

高山流水  

cao sơn 

lưu 

thủy:  

Bá Nha và Chung Tử Kỳ (đời nhà Chu T.H) kết bạn tri kỷ (hiểu lòng 

nhau) thông qua tiếng đàn. Mỗi khi Bá Nha đàn diễn tả “nước chảy 

non cao”, Chung Tử Kỳ đều nghe mà hiểu cái chí của bạn (tri âm). Về 

sau Chung Tử Kỳ mất, Bá Nha đập đàn không chơi nữa vì cho rằng 

không còn ai “tri âm, tri kỷ” hiểu được lòng mình qua tiếng đàn. 

海角天涯  

hải giác 

thiên 

nhai:  

góc bể chân trời, chỉ nơi xa xôi. 

留取  lưu thủ:  giữ, cái còn lại phải giữ lấy. 

 

Bài 20: 

BÁT MUỘN 

撥悶 

Thập tải trần ai ám ngọc trừ, 十載塵埃暗玉除 

Bách niên thành phủ bán hoang khư. 百年城府半荒墟 

Yêu ma trùng điểu cao phi tận, 么麼虫鳥高飛盡 

Trữ uế càn khôn huyết chiến dư. 滓濊乾坤血戰餘 

Tang tử binh tiền thiên lý lệ, 桑梓兵前千里淚 

Thân bằng đăng hạ sổ hàng thư. 親朋燈下數行書 
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Ngư long lãnh lạc nhàn thu dạ, 魚龍冷落閒秋夜 

Bách chủng u hoài vị nhất sư. 百種幽懷未一攄 

Dịch thơ: 

XUA ĐI MUỘN PHIỀN 

Mười năm thềm ngọc bụi che, 

Trăm năm thành, phủ nửa bề gò hoang. 

Chim sâu bay vút ngút ngàn, 

Đánh nhau đẫm máu bẩn lan đất trời. 

Quê xa binh lửa lệ rơi, 

Bà con, bè bạn đèn khơi mấy hàng. 

Cá, rồng đêm vắng thu nhàn, 

Muộn phiền trăm thứ chưa tan chút nào. 

Dịch nghĩa: 

Mười năm rồi bui bặm đã che khuất thềm ngọc. Thành trì và các phủ đệ có cả trăm năm nay, giờ 

một nửa đã thành gò hoang lớn. Các loài chim sâu nhỏ bé đều bay cao mất hết. Đất trời sau cuộc 

chiến đẫm máu trở nên cặn bẩn dơ dáy. Ở xa ngàn dặm nhìn về quê nhà trong cơn binh lửa mà 

rơi lệ. Người thân, bạn bè chỉ là mấy hàng thư dưới ánh đèn. Đêm mùa thu thong thả, cá và rồng 

lặng lẽ, trăm nỗi mong nhớ sâu kín chưa thoát đi được. 

 

Chú thích: 

Bài thơ này có lẽ Nguyễn Du làm khi ở quê vợ tại Thái Bình vào khoảng 1796 tức mười năm sau 

khi Lê Chiêu Thống bỏ cung điện chạy sang Tàu theo tàn quân Thanh khi Nguyễn Huệ dẫn quân 

Tây Sơn đánh dẹp (1786). Đồng thời, cũng là lúc ông hay tin Nguyễn Quýnh là anh cùng cha 

khác mẹ bị giết (khoảng 1791) do âm mưu chống quân Tây Sơn và cả làng Tiên Điền, quê ông ở 

Hà Tĩnh, bị đốt phá. 

Chú thích: 

暗玉除 
ám ngọc 

trừ: 
thềm ngọc nơi cung điện vua bị che lấp (ám). 

墟  khư:  gò đất lớn. 

么麼  yêu ma: bé nhỏ. 

虫鳥  
trùng 

điểu: 
con chim sâu. 
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滓濊 trử uế: cặn bẩn dơ dáy. 

桑梓 tang tử: 

thơ Liễu Tông Nguyên (người Hà Đông,Vĩnh Tế,Sơn Tây,TH.Làm 

quan ba đời :Đường Đức Tông,Thuận Tông và Hiến Tông) 令我生心

憶桑梓linh ngã sinh tâm ức tang tử (khiến nẩy sinh lòng nhớ quê 

nhà). Đây chỉ quê hương. 

冷落  lãnh lạc: vắng vẻ, lặng lẽ. 

百種 
bách 

chủng: 
trăm loại, trăm thứ, trăm mối. 

攄  sư:  bày tỏ, nhảy vọt lên, thư thả, hả cơn. 

 

Bài 21:  

TRỆ KHÁCH 

滯客 

 

Trệ khách yêm lưu Nam Hải trung,  滯客淹留南海中 

Tịch liêu lương dạ dữ thuỳ đồng?  寂寥良夜與誰同 

Quy hồng bi động thiên hà thuỷ,  歸鴻悲動天河水 

Thú cổ hàn xâm hạ dạ phong.  戍鼓寒侵夏夜風 

Nhân đáo cùng đồ vô hảo mộng,  人到窮途無好夢 

Thiên hồi khổ hải xúc phù tung.  天回苦海促浮蹤 

Phong trần đội lý lưu bì cốt,  風塵隊裡留皮骨 

Khách chẩm tiêu tiêu lưỡng mấn bồng. 客枕蕭蕭兩鬢蓬 

Dịch thơ: 

 

NGƯỜI KHÁCH Ở LÂU 

 

Biển nam khách mãi ở lâu, 

Đêm lành vắng vẻ ai nào cùng chung. 

Hồng về ai oán dòng Ngân, 

Trống đồn đêm hạ gió vần lạnh sao. 

Cùng đường mộng đẹp có đâu! 

http://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=%E6%86%B6&action=edit&redlink=1
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-21-22.htm


 

 44 Nguyễn Du -Thanh Hiên Thi Tập         Dương Anh Sơn                       www.vietnamvanhien.net 

 

Trời xoay biển khổ giục vào dấu chân. 

Da xương giữa đám phong trần, 

Gối đầu đất khách rối bồng tóc mai. 

Dịch nghĩa: 

 

Người khách ở lâu vẫn còn ngâm giữa vùng biển phía nam. Đêm trong lành vắng vẻ 

biết cùng ai chia sẻ? Con chim Hồng bay trở về, kêu ai oán rúng động dòng sông 

Ngân. Tiếng trống nơi đồn canh lính thú dần dần đưa lạnh lẽo vào ngọn gió đêm 

mùa hè. Con người đến bước đường cùng chẳng có được giấc mộng tốt đẹp. Ông 

trời đem biển khổ giục theo dấu chân trôi nổi. Trong đám người phong trần gió bụi, 

ta chỉ còn giữ được da bọc xương. Nằm gối đầu nơi đất khách, gió thổi vù vù làm rối 

bồng hai mái tóc mai. 

 

Chú thích: 

滯  trệ:  trì trệ, đọng lại, ở một chỗ lâu ngày. 

淹  yêm:   đắm chìm, để lâu. Yêm lưu: ngâm nước rất lâu. 

寂寥  tịch liêu:   lặng lẽ, vắng vẻ. 

天河  
 thiên 

hà:  

 dãy sao rộng lớn làm thành một dải bạc dài hay còn gọi là 

sông Ngân vẫn thường thấy ở bầu trời đêm. 

戍鼓  thú cổ:  tiếng trống sang canh của đồn lính đóng tại biên giới. 

侵   xâm: thấm vào dần, ăn vào. 

回   hồi:  xoay lại, quay về. 

促 xúc:  thúc dục, tiến đến. 

蹤  tung:   đi theo dấu chân, dấu vết. 

風塵隊 
 phong 

trần đội:  

(đội: đám người, đội quân). Đây chỉ đám người gió bụi nghĩa là có 

cuộc sống không ổn định. 

枕  chẩm:  gối để nằm gối đầu, xương chẩm. 

蕭蕭  
 tiêu 

tiêu:  
 gió thổi vù vù, tiếng ngựa hí. 

蓬  bồng: cỏ bồng nhẹ, rối tung lên như cỏ bồng. 

   

 

Bài 22: 

ĐẠI NHÂN HÝ BÚT 

代人戲筆 
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Thác lạc nhân gia Nhị Thuỷ tân,  錯落人家珥水新 

Cư nhiên biệt chiếm nhất thành xuân. 居然別占一城春 

Đông tây kiều các kiêm thiên khởi,  東西橋閣兼天起 

Hồ Hán y quan đặc địa phân.  胡漢衣冠特地分 

Mục túc thu kiêu kim lặc mã,  苜蓿秋驕金勒馬 

Bồ đào xuân tuý ngọc lâu nhân.  葡萄春醉玉樓人 

Niên niên tự đắc phồn hoa thắng,  年年自得繁華勝 

Bất quản Nam minh kỷ độ trần.  不管南溟幾度塵 

Dịch thơ: 

 

VIẾT ĐÙA THAY NGƯỜI 

 

Lô nhô bãi Nhị nhà dân, 

Một thành riêng chiếm an nhàn cảnh xuân. 

Ngất trời cầu, gác tây đông, 

Chia riêng áo mũ, đất phân Hán, Hồ. 

Dàm vàng ngựa gặm cỏ thu, 

Ngày xuân lầu ngọc rượu bồ đào say. 

Phồn hoa hưởng cảnh tháng ngày, 

Bao lần chẳng kể bụi bày biển nam. 

 

 

Dịch nghĩa: 

 

Lô nhô bên bờ sông Nhị là nhà cửa dân chúng đang sống an nhàn chiếm riêng cảnh 

mùa xuân của một thành. Phía đông và tây, cầu và lầu gác cao vút tận trời! Áo mũ 

đặc biệt và vùng đất đã phân chia rõ người Hán và người Hồ. Vào thu, ngựa có dàm 

vàng kiêu hãnh ăn cỏ. Những ngày xuân trong lầu ngọc, người ta uống rượu bồ đào 

say mèm, chẳng kể chi biển Nam bao phen dấy bụi. 
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Chú thích: 

戲筆  hý bút: dùng việc viết lách để đùa cợt người khác hoặc tự trào, tự cười mình. 

錯落  thác lạc:  lô nhô, không đều. 

新   tân:  bờ sông, bến bãi. 

居然  cư nhiên: sống an cư, không lo lắng gì cả. 

兼  kiêm:  bao gồm hết, chiếm lấy. 

特地  đặc địa:   đất đai riêng biệt, hơn hẳn xung quanh. 

苜蓿  mục túc:  cỏ linh lăng, cỏ nuôi trồng cho gia súc. 

驕  kiêu:   kiêu hãnh, kiêu ngạo, mạnh mẽ, nhanh nhẹn. 

勒   lặc:  cái dàm ngựa ngậm ngay hàm để điều khiển ngựa chạy. 

幾度塵 kỷ độ trần: 
mấy phen bụi bặm dấy lên: chỉ sự đổi thay gây ra những mất mát, 

xáo trộn. 

 

Bài 23:  

VỊ HOÀNG DOANH 

渭潢營 

Vị Hoàng giang thượng Vị Hoàng doanh, 渭潢江上渭潢營 

Lâu lỗ sâm si tiếp thái thanh. 樓櫓參差接太青 

Cổ độ tà dương khan ẩm mã, 古渡斜陽看飲馬 

Hoang giao tĩnh dạ loạn phi huỳnh. 荒郊靜夜亂飛螢 

Cổ kim vị kiến thiên niên quốc, 古今未見千年國 

Hình thế không lưu bách chiến danh. 形勢空留百戰名 

Mạc hướng Thanh Hoa thôn khẩu vọng, 莫向清華村口望 

Điệp Sơn bất cải cựu thì thanh. 疊山不改舊時青 

Dịch thơ: 

DOANH TRẠI VỊ HOÀNG 

Bên sông doanh trại Vị Hoàng, 

Nhấp nhô chòi gác nối tầng trời không. 

Chiều xem ngựa uống bến sông, 

Đồng hoang đêm vắng chập chùng đốm bay. 

Nước chưa ngàn tuổi xưa nay! 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-23-24.htm
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-23-24.htm
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Tiếng trăm trận đánh còn đây bóng hình. 

Thanh Hoa cổng xóm chớ nhìn, 

Màu xanh núi Điệp như in thủa nào! 

Dịch nghĩa: 

 

Ở trên bờ sông Vị Hoàng có doanh trại Vị Hoàng. Các chòi canh gác cao nhấp nhô nối tiếp với 

bầu trời trong vắt rộng lớn. Vào buổi chiều tà, nơi bến thuyền xưa nhìn xem lũ ngựa uống nước. 

Khi đêm thanh vắng, nơi cánh đồng hoang gần thành trì, đàn đóm bay chập chùng, loạn xạ. Nước 

ngàn năm tuổi chưa hề thấy từ xưa đến nay. Chỉ còn giữ lại bóng hình và tiếng tăm của trăm trận 

chiến. Chớ trông về cửa ngõ của thôn Thanh Hoa nữa, dãy núi Điệp vẫn còn như in, không thay 

đổi màu xanh thủa nào. 

Chú thích: 

渭潢江 

Vị 

Hoàng 

Giang: 

sông nằm ở trấn Sơn Nam (Nam Định). Trên bờ sông có doanh trại 

đóng quân nhằm ngăn chặn quân địch từ đàng trong ra đàng ngoài và 

ngược lại. Năm 1776, quân Tây Sơn do Nguyễn Hữu Chỉnh đi từ cửa 

biển ngược dòng sông tiến chiếm doanh trại. Bài thơ này ra đời trong 

hoàn cảnh đó cùng với tâm trạng của Tố Như chứng kiến sự đổi thay. 

樓櫓 lâu lỗ: chòi canh gác của các đồn quân. 

參差  sâm si:  lô xô, lố nhố, nhấp nhô. 

接  tiếp: kết nối, tiếp nối, nối liền. 

太青 
thái 

thanh: 
bầu trời trống không trong vắt. 

古渡  cổ độ:  bến đò, bến xưa. 

荒郊  
hoang 

giao: 

(giao: là cánh đồng hoặc vùng gần thành) cánh đồng hoang gần thành 

trì. 

形勢  hình thế: dáng vẻ cao thấp, xa gần. 

不改 bất cải:  không thay đổi. 

 

Bài 24: 

ĐỘ PHÚ NÔNG GIANG CẢM TÁC 

渡富農江感作 

Nông thuỷ đông lưu khứ, 農水東流去 

Thao thao cánh bất hồi. 滔滔更不回 

Thanh sơn thương vãng sự, 青山傷往事 
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Bạch phát phục trùng lai. 白髮復重來 

Xuân nhật thương thuyền hợp, 春日商船合 

Tây phong cổ lũy khai. 西風古壘開 

Du nhân vô hạn cảm, 遊人無限感 

Phương thảo biến thiên nhai. 芳草遍天涯 

Dịch thơ: 

CẢM TÁC KHI QUA SÔNG PHÚ NÔNG 

Phú Nông nước chảy về đông, 

Xuôi dòng cuồn cuộn mênh mông chẳng về! 

Non xanh chuyện cũ tái tê, 

Chừ quay trở lại tóc thì bạc phau. 

Thuyền buôn xuân họp cùng nhau, 

Lũy xưa cửa mở thổi vào gió tây. 

Người đi thương cảm chất đầy, 

Chân trời khắp chốn cỏ bày thơm tho. 

Dịch nghĩa: 

Nước sông Phú Nông chảy xuôi về hướng đông. Nước sông mênh mông chảy cuồn cuộn không 

quay trở về. Ngọn núi xanh kia khiến ta thương cảm nghĩ đến chuyện cũ. Bây giờ mái đầu đã bạc 

phơ lại quay trở về nơi đây. Ngày xuân các thuyền buôn họp đông đảo. Lũy thành xưa cửa mở, 

gió tây thổi vào. Người đi xa lòng thương cảm không nguôi. Khắp chân trời, cỏ thơm bày nơi 

nơi. 

Chú thích: 

富農江 

Phú 

Nông 

Giang: 

thường gọi là sông Nông hoặc sông Luộc nằm giữa hai tỉnh Thái Bình 

và Hải Hưng. 

滔滔  
thao 

thao: 
nước cuồn cuộn chảy, nước mênh mông. 

往  thương: đau thương, xót xa, thương cảm, đau tái tê. 

合  hợp: tập hợp, họp nhau lại, tập trung đông đảo. 

無限感  
vô hạn 

cảm: 
cảm thương không nguôi. 

遍 biến: khắp nơi, dàn trải. 
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Bài 25:  

TÁI DU TAM ĐIỆP SƠN 

再踰三疊山 

Vân tế sơn Tam Điệp, 雲際山三疊 

Thiên nhai khách tái du. 天涯客再踰 

Nhãn trung thu đại địa, 眼中收大地 

Hải ngoại kiến ngư chu. 海外見漁舟 

Chướng tĩnh phong loan sấu, 瘴靜峰巒瘦 

Thiên hàn thảo mộc thu. 天寒草木秋 

Hành nhân hồi thủ xứ, 行人回首處 

Vô na cố hương sầu. 無那故鄉愁 

Dịch thơ: 

LẠI VƯỢT NÚI TAM ĐIỆP 

Gặp nhau núi Điệp mây ngàn, 

Chân trời khách lại thêm lần đi qua. 

Đất thâu tầm mắt bao la, 

Thấy thuyền đánh cá xa xa biển ngoài. 

Lắng trong khí chướng núi gầy, 

Mùa thu lạnh ngắt cỏ cây giữa trời. 

Người đi chốn ấy ngoảnh lui, 

Sầu thương quê cũ ngậm ngùi xiết bao! 

Dịch nghĩa: 

Mây và núi Tam Điệp gặp nhau. Bên góc trời, người khách lại thêm lần vượt qua ngọn núi này. 

Tầm mắt như thâu vào cả mặt đất bao la. Ngoài khơi xa, nhìn thấy các thuyền đánh cá. Khí độc 

của núi rừng đã lắng đọng, hình dáng các đỉnh núi nhọn ốm gầy. Cây cỏ vào mùa thu giữa trời 

lạnh lẽo. Người đi quay lại nhìn chốn này với nỗi sầu nhớ quê hương khôn xiết. 

Chú thích: 

際  tế: 
chỗ gặp nhau, chỗ giao tiếp. Đây chỉ sự cao ngất ngưỡng của núi Tam 

Điệp giáp với tầng mây bay cao. 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-25-26.htm
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踰  du: vượt qua, trèo qua. 

瘴 chướng: khí núi rừng, nhiều thán khí rất độc. 

峰巒  
phong 

loan: 
núi có đỉnh cao và nhọn. 

無那 vô na: không chịu được, không nguôi được. 

 

 

Bài 26: 

HOÀNG MAI KIỀU VÃN THIẾU 

黃梅橋晚眺 

Hoàng Mai kiều thượng, tịch dương hồng, 黃梅橋上夕陽紅 

Hoàng Mai kiều hạ, thuỷ lưu đông. 黃梅橋下水流東 

Nguyên khí phù trầm thương hải ngoại, 元氣浮沉滄海外 

Tình lam thôn thổ loạn lưu trung. 晴嵐吞吐亂流中 

Đoản soa ngư chẩm cô chu nguyệt, 短蓑漁枕孤舟月 

Trường địch đồng xuy cổ kính phong. 長笛童吹古徑風 

Đại địa văn chương tuỳ xứ kiến, 大地文章隨處見 

Quân tâm hà sự thái thông thông. 君心何事太匆匆 

Dịch thơ: 

NGẮM CẢNH CHIỀU Ở CẦU HOÀNG MAI 

Cầu Hoàng Mai ửng chiều hồng, 

Dưới cầu nước chảy xuôi dòng về đông. 

Ngoài khơi chìm nổi hơi trong, 

Tạnh trời khí núi giữa sông rối bời. 

Thuyền trăng chài gối áo tơi, 

Đường mòn bé thổi gió vời sáo vang. 

Ngắm bao vẻ đẹp đất bằng, 

Vội chi lòng bạn, việc vàng nào đâu! 

Dịch nghĩa: 



 

 51 Nguyễn Du -Thanh Hiên Thi Tập         Dương Anh Sơn                       www.vietnamvanhien.net 

 

Trên cầu Hoàng Mai, chiều xuống ửng hồng. Dưới cầu Hoàng Mai, dòng nước xuôi về phía 

đông. Ngoài biển xanh xa xa, khí trong suốt nổi lại chìm. Lúc trời mưa tạnh khí rừng núi như 

nuốt vào lại nhả ra rối bời giữa dòng sông. Ông chài gối đầu lên chiếc áo tơi nơi chiếc thuyền lẻ 

loi. Trên con đường mòn cũ, cháu bé thổi sáo vang trong làn gió. Đất bằng rộng lớn nơi đâu cũng 

có những vẻ đẹp lộng lẫy để ngắm nhìn. Có việc nào đâu để lòng anh phải quá đỗi vội vàng?! 

Chú thích: 

眺 thiếu: ngắm từ xa, lườm mắt. 

夕陽  
tịch 

dương:  
lúc mặt trời lặn, chiều tối. 

元氣  
nguyên 

khí: 
khí trong suốt, tinh khí của người ta. 

晴嵐  
tình 

lam: 
khí của núi rừng tỏa ra khi trời tạnh mưa. 

吞  thôn: nuốt vào, chiếm (nuốt) nước khác. 

吐 thổ: nhổ ra, thôn thổ: nửa vời, lửng lơ, chập chờn. 

短蓑  
đoản 

soa:  
áo tơi đi mưa ngắn. 

漁 ngư: bắt cá, chiếm đoạt, người làm việc đánh bắt, kẻ chài lưới. 

大地  đại địa: đất bằng rộng lớn, đất trải dài rộng khắp. 

文章  
văn 

chương: 

văn là vẻ đẹp, chương là vẻ sáng. Chỉ những điều sáng đẹp, hoặc cảnh 

đẹp. Cũng chỉ văn thơ chất chứa điều hay lẽ phải có những sự tốt đẹp. 

太匆匆  
thái 

thông 

thông: 

quá đỗi vội vàng. 

 

Bài 27:  

DAO VỌNG CÀN HẢI TỪ 

遙望乾海祠 

Mang mang hải thuỷ tiếp thiên xu, 茫茫海水接天樞 

Ẩn ước cô từ xuất tiểu chu (châu). 隱約孤祠出小洲 

Cổ mộc hàn liên phù chử mộ, 古木寒連鳧渚暮 

Tình yên thanh dẫn hải môn thu. 晴煙青引海門秋 

Hào thiên tướng tướng đan tâm tận, 號天相將丹心盡 

Phủ địa Quỳnh Nhai khối nhục vô. 撫地瓊崖塊肉無 
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Tiếu nhĩ Minh Phi trường xuất tái, 笑爾明妃長出塞 

Tỳ bà bồi tửu khuyến Thiền Vu. 琵琶杯酒勸單于 

Dịch thơ: 

TỪ XA NHÌN ĐỀN CÀN HẢI 

Mênh mông biển nối chân trời, 

Đền nghèo khuất giấu bãi bồi lẻ loi. 

Cây chiều nối bãi vịt trời, 

Biển thu mưa tạnh cửa khơi khói tràn. 

Hết lòng các tướng kêu than, 

Đất Quỳnh dòng họ vùi tan còn gì! 

Nực cười ra ải Minh phi, 

Nghe theo chuốc rượu đàn tỳ Thiền Vu. 

Dịch nghĩa: 

Nước biển mênh mông tiếp nối chân trời. Thấp thoáng đền thờ lẻ loi giữa bãi cồn nhỏ. Trời 

chiều, cây xưa lạnh lẽo nối liền với bãi cát giữa sông có nhiều loài vịt trời. Cửa biển lúc tạnh 

mưa hơi khói xanh lan tỏa giữa mùa thu. Các tướng võ tướng văn kêu than dù đã dốc hết tấm 

lòng son. Thương xót thay đất Quỳnh Nhai đã lấy mất đi dòng họ nối dõi. Nực cười cho bà Minh 

phi phải đưa ra ngoài chốn biên tái để nghe theo bọn Thiền vu chuốc rượu, gảy đàn tỳ bà cho họ. 

 

Chú thích:  

Đền Càn Hải hay còn gọi là đền Cồn nằm trên bãi cát ở Cửa Cồn ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 

Tĩnh thờ Dương Thái Hậu vợ vua Tống Độ Tông đi lánh nạn quân Nguyên bị đắm tàu chết dạt 

vào Cửa Cồn được dân chúng lập đền thờ. 

Chú thích: 

天樞 thiên xu: chòm sao nằm trong chòm Bắc Đẩu. Đây chỉ chân trời xa. 

約 ước: thô sơ, sơ sài, quanh co. 

鳧  phù: con le le, vịt trời. 

渚 chử: bãi bồi ở giữa sông. 

號  hào: khóc than. 

相  tướng: tướng văn, đứng trên trăm quan như tể tướng. 

將  tướng:  tướng soái chỉ huy các đội quân. 

丹心 đan tâm: tấm lòng son, lòng chung thủy. 
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撫地 phủ địa: đất che phủ. 

塊肉 
khối 

nhục: 

chỉ dòng dõi. Dương Thái Hậu đời Tống khi nghe con là Đế Bính bị 

chết dùng từ “khối thịt” để nói về việc dòng họ không còn người nối 

dõi. 

明妃 
Minh 

Phi: 

tức Dương Chiêu Quân là cung nữ của Hán Nguyên Đế thời Tấn bị 

chọn để đem cống giặc Thiền Vu phía Bắc để cho yên ổn nước nhà. 

瓊崖  
Quỳnh 

Nhai: 

tên đất ở Quảng Đông (TH) là nơi tướng văn là Lục Tú Phu và tướng 

võ là Trương Thế Kiệt đem Dương Thái Hậu và Đế Bính trốn chạy 

quân Nguyên, đường cùng phải nhảy xuống biển tự vẫn. 

 

Bài 28: 

GIANG ĐÌNH HỮU CẢM 

江亭有感 

Ức tích ngô ông tạ lão thì, 憶昔吾翁謝老時 

Phiêu phiêu bồ tứ thử giang my. 飄飄蒲駟此江湄 

Tiên chu kích thuỷ thần long đẩu, 仙舟激水神龍斗 

Bảo cái phù không thụy hạc phi. 寶蓋浮空瑞鶴飛 

Nhất tự y thường vô mịch xứ, 一自衣裳無覓處 

Lưỡng đê yên thảo bất thăng bi. 兩堤煙草不勝悲 

Bách niên đa thiểu thương tâm sự, 百年多少傷心事 

Cận nhật Trường An đại dĩ phi. 近日長安大已非 

Dịch thơ: 

CẢM XÚC Ở BẾN GIANG ĐÌNH 

Nhớ khi cáo lão cha về, 

Nhẹ nhàng xe ngựa đưa kề bến sông, 

Thuyền tiên lướt nước như rồng, 

Hạc bay, lọng quí trên không báo lành. 

Từ khi xiêm áo vắng tanh, 

Đôi bờ khói cỏ chẳng đành sầu dâng. 

Trăm năm nhiều chuyện thương tâm, 

Trường An khác lắm bội phần gần đây! 

Dịch nghĩa: 
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Nhớ khi xưa, lúc cha của ta cáo lão về, xe bốn ngựa quấn cỏ bồ quanh bánh đưa đến bến sông 

này trông thanh thản nhẹ nhàng! Thuyền tiên gối nước lướt như rồng thần cao to như núi. Tàn 

lọng quí phái bay bổng trên không như chim hạc báo điềm tốt lành. Một lần từ lúc xiêm áo vắng 

tanh không còn nữa, hai bờ sông với những làn khói và đám cỏ sầu buồn không nguôi! Trăm 

năm trong đời xảy ra biết bao chuyện đau lòng. Những ngày gần đây ở Trường An cũng đổi khác 

rất nhiều! 

Chú thích: 

Giang Đình: đình làm ở gần bến sông của dòng Lam ở quê Nguyễn Du tức làng Tiên Điền, 

huyện Nghi Xuân nên gọi là Giang Đình. Bến sông này là nơi các quan về hưu hoặc các sĩ tử đậu 

đạt đều ghé qua chỗ này. Năm 1771, cha Nguyễn Du là Nguyễn Nghiễm xin về nghỉ được chúa 

Trịnh cho thuyền lớn đưa về. Năm 1774, chúa lại vời ông ra Thăng Long nhận chức tể tướng. 

Năm ấy, Nguyễn Nghiễm đưa quân đi đánh chúa Nguyễn ở phía nam bị đau nặng về nhà thì mất 

(1775). 

Chú thích: 

飄飄  
phiêu 

phiêu: 
gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng. 

激水 
kích 

thủy:  
vượt trên nước, lướt trên dòng chảy. 

鬥  đẩu: 
sao đẩu trong nhị thập bát tú, núi cao to, thình lình, cái đấu để đo 

lường (đong lúa, đong rượu). 

寶蓋  bảo cái: tàn lọng che làm bằng lụa quý. 

瑞  thụy:  điềm lành, ngọc dùng làm tin. 

無覓處  
vô mịch 

xứ: 
không tìm kiếm được nơi đâu. 

大已非 
đại dĩ 

phi:  
sự đổi khác, sự khác biệt lớn lao. 

 

Bài 29:  

ỨC GIA HUYNH 

憶家兄 

Lục Tháp thành nam hệ nhất quan, 六塔城南繫一官 

Hải Vân dạ độ thạch toàn ngoan. 海雲夜渡石巑岏 

Cùng tưu lam chướng tam niên thú, 窮陬嵐瘴三年戍 
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Cố quốc yên hoa nhị nguyệt hàn. 故國煙花二月寒 

Nhất biệt bất tri hà xứ trú? 一別不知何處住 

Trùng phùng đương tác tái sinh khan. 重逢當作再生看 

Hải thiên mang diểu thiên dư lý, 海天茫渺千餘里 

Thần phách tương cầu mộng diệc nan! 神魄相求夢亦難 

Dịch thơ: 

NHỚ ANH 

Thành nam Lục Tháp chức quan, 

Nhấp nhô đêm vượt đá tràn Hải Vân. 

Xó cùng khí chướng ba năm, 

Tháng hai hoa khói lạnh giăng quê nhà. 

Chốn nào từ độ chia xa? 

Kiếp sau chắc sẽ được là thấy nhau. 

Biển trời ngàn dặm rộng sao 

Khó tìm trong mộng cùng nhau phách hồn! 

Dịch nghĩa: 

Một chức quan đã trói buộc (anh) ở thành Lục Tháp phía nam. Vượt qua đèo Hải Vân ban đêm 

đá núi nhấp nhô lởm chởm. Ba năm ròng (anh) đồn trú nơi xó cùng hẻo lánh khí núi độc hại. Tiết 

tháng hai trời lạnh giá (chắc hẳn anh nhớ) quê nhà hoa khói tỏa dâng. Từ độ chia tay, chẳng hay 

biết (anh) ở nơi chốn nào? Việc gặp nhau chắc phải đến kiếp sau! Biển cả và bầu trời rộng lớn xa 

xăm hơn ngàn dặm. Khó làm sao để hồn và phách tìm nhau trong giấc mộng! 

 

Chú thích: 

Bài thơ này Tố Như làm khi nhớ đến người anh là Nguyễn Nễ, hơn ông 5 tuổi từng làm quan cho 

nhà Lê. Khi Quang Trung lên ngôi năm 1789, có người đề cử, ông ra làm quan với triều Tây Sơn 

được cử làm phó sứ đi tuế cống nhà Thanh. Về nước, Nguyễn Nễ được phong Đông Các Đại 

Học Sĩ tước Nghi Thành Hầu. Năm 1794 thăng Tả Phụng Nghi Bộ Binh vào thành Quy Nhơn 

làm Hiệp Tán Nhung Vụ. Thành Quy Nhơn có 5 cửa và sáu tháp canh nên gọi là thành LụcTháp 

hay còn gọi là thành Hoàng Đế khi Nguyễn Nhạc xưng Trung ương Hoàng Đế tại nơi đây. 
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Chú thích: 

繫  hệ: trói buộc, liên hệ, ràng buộc. 

巑岏 
toàn 

ngoan: 
đá núi nhấp nhô, lởm chởm. 

陬 tưu: xó cùng, nơi hẻo lánh. 

茫渺 
mang 

diểu: 
mênh mông và xa thẳm. 

神魄 
thần 

phách: 
chỉ phần tinh thần làm chủ mọi hành vi của con người. 

 

Bài 30: 

KÝ MỘNG 

記夢 

Thệ thuỷ nhật dạ lưu, 逝水日夜流 

Du tử hành vị quy. 遊子行未歸 

Kinh niên bất tương kiến, 經年不相見 

Hà dĩ úy tương ti (tư). 何以慰相思 

Mộng trung phân minh kiến, 夢中分明見 

Tầm ngã giang chi mi. 尋我江之湄 

Nhan sắc thị trù tích, 顏色是疇昔 

Y sức đa sâm si. 衣飭多參差 

Thỉ ngôn khổ bệnh hoạn, 始言苦病患 

Kế ngôn cửu biệt ly. 繼言久別離 

Đái khấp bất chung ngữ, 帶泣不終語 

Phảng phất như cách duy. 彷彿如隔帷 

Bình sinh bất thức lộ, 平生不識路 

Mộng hồn hoàn thị phi ? 夢魂還是非 

Điệp sơn đa hổ ty, 疊山多虎虒 

Lam thuỷ đa giao ly. 藍水多蛟螭 

Đạo lộ hiểm thả ác, 道路險且惡 
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Nhược chất tương hà y ? 弱質將何依 

Mộng lai cô đăng thanh, 夢來孤燈清 

Mộng khứ hàn phong xuy. 夢去寒風吹 

Mỹ nhân bất tương kiến, 美人不相見 

Nhu tình loạn như ti. 柔情亂如絲 

Không ốc lậu tà nguyệt, 空屋漏斜月 

Chiếu ngã đan thường y. 照我單裳衣 

Dịch thơ: 

GHI LẠI GIẤC MỘNG 

Chảy xuôi dòng nước đêm ngày 

Người đi xa mãi chưa quay trở về. 

Bao năm gặp mặt chẳng hề, 

Niềm mong nỗi nhớ lấy gì làm khuây! 

Rõ ràng trong giấc mộng đây, 

Thấy như ở bến sông này tìm ta. 

Vẻ người xưa trước vẫn là, 

Điểm trang, quần áo xem ra rối nhàu. 

Thoạt đầu kể khổ bệnh đau, 

Nỗi niềm xa cách bấy lâu tiếp lời. 

Nói không hết, chỉ sụt sùi, 

Chừng như thấp thoáng khơi vơi cách màn. 

Vốn không biết được đâu đàng! 

Thật hư, phải trái hoang mang mộng hồn.  

Cọp beo Tam Điệp lắm con, 

Nhiều rồng cùng với thuồng luồng dòng Lam. 

Đường đi ác hiểm vô vàng, 

Làm sao nhờ cậy tấm thân yếu mềm! 

Lẻ loi mộng đến chong đèn, 

Mộng đi gió thổi cài thêm lạnh vào. 

Chẳng cùng người đẹp thấy nhau, 
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Tình ta mềm yếu rối nhàu như tơ! 

Góc nhà trống vắng trăng mờ, 

Soi ta quần áo đơn sơ tầm thường. 

Dịch nghĩa: 

Suốt ngày đêm, nước chảy đi không trở lại. Người đi xa cũng chưa quay trở về. Đã nhiều năm 

không hề gặp nhau; làm thế nào để khuây khỏa nỗi nhung nhớ đây? Trong giấc mộng rõ ràng 

thấy tìm ta nơi bến sông. Vẻ mặt vẫn như xưa; quần áo và trang sức lôi thôi rối nhàu. Thoạt đầu 

kể nỗi khổ vì bệnh đau. Tiếp theo nói về nỗi chia xa lâu ngày. Khóc sụt sùi không nói hết được. 

Thấy thấp thoáng như cách chia bởi bức màn. Vốn trong đời không biết về đường sá; mộng và 

hồn hư thực, có không chẳng rõ. Núi Tam Điệp nhiều hổ, lắm beo, còn dòng sông Lam nhiều 

thuồng luồng, lắm rồng! Con đường đi hung hiểm, khó khăn mà tấm thân lại yếu đuối làm sao 

cậy nhờ cùng. Lúc mộng đến chong đèn lên lẻ loi một mình; khi mộng đi, cơn gió thổi lạnh lùng. 

Người đẹp không trông thấy nhau, tình ta yếu mềm rối nhàu như tơ! Nơi góc nhà vắng vẻ, trống 

trải ánh trăng mờ soi chiếu ta với quần áo đơn sơ, tầm thường! 

Chú thích:  

Đây là bài thơ làm để tưởng nhớ người vợ đã mất (là em gái của nhà nho Đoàn Nguyễn Tuấn) 

khi về quê nhà ở Hà Tĩnh nằm mộng thấy người vợ xinh đẹp xưa. 

Chú thích: 

逝水 
thệ 

thủy:  
nước chảy đi mãi không trở lại. 

經年 
kinh 

niên: 
trải qua nhiều năm. 

慰  úy: an ủi, vỗ về để cho lòng được khuây khỏa. 

疇昔 trù tích: ngày xưa, trước đây. 

衣飭 y sức: quần áo và trang điểm. 

參差 sâm si: nhấp nhô, so le, lôi thôi. 

帶泣 
đái 

khấp: 
khóc tỉ tê, khóc sụt sùi. 

帷  duy: màn che, đồ để vây che lại. 

是非 
thị 

phi: 
đúng sai, phải trái, hư thực. 

虎 ty:  con beo hoặc loài tương tự loài hổ. 

蛟  giao: 
con thuồng luồng, còn có tên là giao long hoặc có khi 

dùng chỉ con cá mập lớn. 
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螭  ly: 
loài rồng màu vàng không có sừng (giao ly: đều chỉ 

chung loài thủy quái hung hãn). 

弱質 
nhược 

chất: 
thể chất yếu đuối, suy nhược. 

柔情 
nhu 

tình: 
tình cảm yếu đuối. 

屋漏  ốc lậu: góc nhà, xó nhà. 

 

Bài 31:  

MI TRUNG MẠN HỨNG 

縻中漫興 

Chung Tử viên cầm tháo nam âm, 鐘子援琴操南音 

Trang Tích bệnh trung do Việt ngâm. 莊錫病中猶越吟 

Tứ hải phong trần gia quốc lệ, 四海風塵家國淚 

Thập tuần lao ngục tử sinh tâm. 十旬牢獄死生心 

Bình Chương di hận hà thì liễu, 平章遺恨何時了 

Cô Trúc cao phong bất khả tầm. 孤竹高風不可尋 

Ngã hữu thốn tâm vô ngữ dữ, 我有寸心無與語 

Hồng Sơn sơn hạ Quế Giang thâm. 鴻山山下桂江深 

Dịch thơ: 

CẢM HỨNG TRONG CHỖ GIAM GIỮ 

Điệu nam Chung Tử kéo đàn, 

Ốm đau tiếng Việt họ Trang ngâm ào. 

Nước nhà gió bụi lệ trào, 

Mười tuần sống chết ngục lao bận lòng! 

Bình Chương hận vẫn chưa xong, 

Tìm đâu Cô Trúc vẹn lòng thanh cao. 

Tấc lòng ta tỏ ai nào? 

Quế Giang dưới núi Hồng sâu lắm kìa! 

Dịch nghĩa: 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-31-32.htm
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Chung Tử kéo đàn theo điệu phương nam; Trang Tích lúc ốm đau vẫn ngâm nga tiếng 

Việt. Khắp bốn biển gió bụi nổi lên khiến lệ trào dâng về chuyện nước nhà. Mười tuần nơi chốn 

lao tù, chuyện sống chết, khiến phải bận lòng. Bao giờ hận Bình Chương mới hết đây! Không thể 

tìm thấy vẻ thanh cao của nước Cô Trúc. Ta có một tấc lòng không cùng ai để tỏ lời. Bên dưới 

chân núi Hồng, Quế Giang vẫn là một dòng sông sâu thẳm. 

 

Chú thích: 

Chú thích: 

縻  mi:  

vòng cổ trâu bò, sự trói buộc, nơi giam giữ. Đây chỉ việc Nguyễn Du 

dự định vào Gia Định giúp Nguyễn Ánh vào năm Bính Thìn (1796) 

nhưng bại lộ và bị tướng Tây Sơn, Ngyễn Thận giam giữ. Nhờ 

Nguyễn Nễ là anh ông quen thân với tướng Tây Sơn và quý tài năng 

của ông nên được thả ra. 

鐘子 
Chung 

Tử: 

tức Chung Nghi người nước Sở bị quân Tần bắt. Lúc gảy đàn, họ 

Chung chỉ đàn những bài hát phương Nam của nước Sở. Người Tần 

cảm phục và khen cho lòng thương nhớ quê hương của Chung Nghi. 

莊錫 
Trang 

Tích: 
người nước Việt sống và làm quan bên nước Sở. Khi ốm đau thường 

ngâm nga tiếng Việt để tỏ lòng thương nhớ quê nhà. 

平章 
Bình 

Chương: 

Trương Thế Kiệt tướng giỏi nhà Tống giúp Đế Bính chống Nguyên 

thất bại lên thuyền chạy xuống đến núi Bình Chương bị bão làm đắm 

thuyền. Nhà Tống mất sau đó vào tay nhà Nguyên của quân Mông Cổ. 

Nguyễn Du ôm mối hận mất nước vào tay Tây Sơn như Trương Thế 

Kiệt. 

孤竹: 
Cô 

Trúc: 

nhà Ân (TQ) mất về tay Chu Vũ Vương, Bá Di, Thúc Tề con vua Cô 

Trúc một nước nhỏ thời nhà Ân không chịu phục lên ẩn lánh ở núi 

Thú Dương ăn rau qua ngày thề không ăn thóc nhà Chu. Cả hai bị 

chết đói ở núi này. 

 

Bài 32: 

KÝ HUYỀN HƯ TỬ 

寄玄虛子 

Thiên Thai sơn tiền độc bế môn, 天台山前獨閉門 

Tây phong trần cấu mãn trung nguyên. 西風塵垢滿中原 

Điền gia bất trị Nam Sơn đậu, 田家不治南山豆 

Bần hộ thường không Bắc Hải tôn. 貧戶常空北海樽 

Dã hạc phù vân thì nhất kiến, 野鶴浮雲時一見 
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Thanh phong minh nguyệt dạ vô ngôn. 清風明月夜無言 

Viễn lai chí thủ tương tầm lộ, 遠來誌取相尋路 

Gia tại Hồng Sơn đệ nhất thôn. 家在鴻山第一村 

Dịch thơ: 

GỬI THẦY HUYỀN-HƯ 

Cài then trước núi Thiên Thai, 

Gió tây giữa cánh đồng đầy bụi tung. 

Nam Sơn chẳng soạn đậu trồng, 

Nhà nghèo Bắc Hải vò không vẫn thường. 

Gặp nhau: mây nổi, hạc đồng, 

Đêm đêm trăng sáng gió trong không lời. 

Tìm đường xa đến nhớ thôi: 

Thôn đầu tiên ấy,nhà nơi núi Hồng ! 

Dịch nghĩa: 

Nhà cửa ở lẻ loi trước ngọn Thiên Thai vẫn thường then cài cửa đóng. Trận gió từ phía 

tây tung bụi bặm đầy khắp cánh đồng. Làm kẻ trồng vườn, không soạn sửa để trồng đậu Nam 

Sơn; nhà rất nghèo, chén rượu Bắc Hải thường không có. Mấy lúc được gặp thầy như là hạc nội, 

mây trôi. Đêm có gió mát và vầng trăng sáng nhưng không có người để chuyện trò. Thầy ở xa 

đến khi tìm đường hãy nhớ cho: nhà tôi ở thôn đầu tiên của ngọn núi Hồng. 

 

Chú thích: 

Chú thích: 

玄虛子 
Huyền 

Hư Tử: 

đạo hiệu của người bạn Nguyễn Du tu theo phép đạo Lão; tên tuổi 

không rõ, có lẽ cùng là người đi ở ẩn như Nguyễn Du. Chữ “tử” (thầy) 

dùng để chỉ người đáng kính. 

西風  
tây 

phong: 

ngọn gió thổi từ phía tây. Đây có lẽ ám chỉ nhà Tây Sơn nổi lên bắt 

đầu cho một thời kỳ gió tung bụi bặm, đao binh loạn lạc. 

南山豆  
Nam 

Sơn đậu: 

đậu trồng ở Nam Sơn. Lấy ý từ một bài thơ của Dương Vận đời Hán 

nói về việc trồng đậu không kết quả; cây trái héo khô ví như việc vua 

Hán bỏ rơi mình. 

北海樽  
Bắc Hải 

tôn:  

chén rượu Bắc Hải chỉ việc Khổng Dung (TQ) làm thái thú Bắc Hải 

lúc nào cũng có đầy rượu để đãi khách. Nguyễn Du muốn nói mình 

tuy ở ẩn ở Hồng Lĩnh nhưng nhà nghèo không trồng gì và cũng không 

có rượu để tiếp bạn. 
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誌 chí:  âm của “thức” (nhận biết, hiểu ra) có nghĩa là ghi nhớ, dấu hiệu. 

 

Bài 33:  

KÝ GIANG BẮC HUYỀN HƯ TỬ 

寄江北玄虛子 

Trường An khứ bất tức, 長安去不息 

Hương tứ tại thiên nha. 鄉思在天涯 

Thiên nha bất khả kiến, 天涯不可見 

Đãn kiến trần dữ sa. 但見塵與沙 

Tây phong thoát mộc diệp, 西風脫木葉 

Bạch lộ tổn hoàng hoa. 白露損黃花 

Trân trọng hảo tự ái, 珍重好自愛 

Thu cao, sương lộ đa. 秋高霜露多 

Dịch thơ: 

GỬI THẦY HUYỀN HƯ  

Ở PHÍA BẮC DÒNG SÔNG 

Trường An đến chẳng hơi tăm! 

Quê hương vẫn nhớ xa xăm góc trời. 

Góc trời chẳng thấy mù khơi, 

Thấy là cát bụi ngời ngời chốn đây! 

Gió tây lá rụng rời cây, 

Hoa vàng móc trắng giăng bày xác xơ. 

Giữ mình tốt đẹp nhớ cho, 

Vào thu móc tỏa, sương mờ nhiều hơn. 

Dịch nghĩa: 

Trường An đi đến nơi đây không hơi tăm gì cả. Nhưng có lẻ (thầy) vẫn nhớ quê hương ở 

xa tít chân trời! Chân trời không thể thấy được; chỉ thấy bụi mù cùng với cát mà thôi. Cơn gió từ 

phía tây làm cho lá phải xa rời cây; sương móc trắng làm tổn hại hoa (cúc) vàng. Xin anh giữ 

gìn, bảo trọng mình cho được đẹp đẽ vì càng vào thu, sương và móc sương càng nhiều.  

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-33-34.htm
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-33-34.htm
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Chú thích: 

Chú thích: 

子 tử 
tiếng tôn xưng gọi thầy là tử. Ví dụ: 孟子 Mạnh Tử, 莊子Trang Tử, 

老子 Lão Tử; học trò cũng gọi là tử … (xem bài 32)  

鄉思 
hương 

tứ: 
nghĩ ngợi, nhớ nghĩ về quê hương. 

西風  
tây 

phong: 

(xem bài 32) có lẽ Nguyễn Du muốn nói đến việc nhà Tây Sơn nổi lên 

đã gây nên một trận gió bụi làm đổi thay mọi thứ và khiến cho nhiều 

nhà nho phải “thoát mộc diệp”, phải “rời bỏ cây” để tìm nơi ẩn lánh. 

Câu 6 cũng tiếp ý cho câu 5 này. 

Hai câu cuối (câu kết): là lời nhắn nhủ và nhắc nhở bạn mình khi về 

chốn Thăng Long (tức Trường An) phải giữ gìn vì còn có nhiều khó 

khăn đang chờ đón (sương lộ đa). 

 

 

 

 

Bài 34:  

KÝ HỮU (Bài 1) 

寄友 （一） 

Mạc mạc trần ai mãn thái không, 漠漠塵埃滿太空 

Bế môn cao chẩm ngoạ kỳ trung. 閉門高枕臥其中 

Nhất thiên minh nguyệt giao tình tại, 一天明月交情在 

Bách lý Hồng Sơn chính khí đồng. 百里鴻山正氣同 

Nhãn để phù vân khan thế sự, 眼底浮雲看世事 

Yêu gian trường kiếm quải thu phong. 腰間長劍掛秋風 

Vô ngôn độc đối đình tiền trúc, 無言獨對庭前竹 

Sương tuyết tiêu thời hợp hoá long. 霜雪消時合化龍 

Dịch thơ: 

GỬI BẠN 
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Bầu trời bụi khắp mờ tăm, 

Cài then cửa đóng trong nằm gối cao. 

Một trời trăng sáng tình trao, 

Non Hồng trăm dặm khí hào cùng chung. 

Chuyện đời mây nổi mắt trông, 

Gió thu thổi lướt trên lưng kiếm dài. 

Lặng xem sân trúc riêng ai, 

Sương tan, tuyết chảy họp đây thành rồng. 

Dịch nghĩa: 

 

Bầu trời rộng lớn đầy bụi cát mịt mờ. Cài then đóng cửa nằm gối cao trong nhà. Một trời trăng 

tỏa sáng, mối giao tình với bạn bè đằm thắm. Cả trăm dặm dài của núi Hồng cùng chung nhau 

hào khí mạnh mẽ. Dưới đáy mắt xem việc đời như mây nổi! Ngang thắt lưng mang cây kiếm dài 

gánh làn gió thu. Một mình lặng im nhìn khóm trúc trước sân; một khi sương tuyết tan đi hết rồi 

nó sẽ họp nhau hóa thành rồng. 

 

Chú thích: 

Đây là bài thơ mang tâm sự hoài vọng của những người đang ẩn dật chờ thời như Nguyễn Du và 

các bạn bè cùng chí hướng. Dù trong thời buổi tao loạn, họ vẫn giữ được tiết khí của mình như 

trúc, như ánh trăng sáng – là những biểu tượng của người quân tử xưa kia – để một ngày nào đó 

hóa thành rồng giúp người. 

Chú thích: 

漠漠  
mạc 

mạc: 
mây mù mịt mờ. 

太空 
thái 

không: 
chỉ bầu trời cao rộng. 

高枕  
cao 

chẩm: 

(nẳm) gối cao. Đây là cách nói về hành vi của người ở 

ẩn sống thanh nhàn, xa lánh những bộn bề, bụi bặm trong 

cuộc đời 

交情  
giao 

tình: 
tình cảm trao nhau chan hòa. 

正氣 
chính 

khí: 

tinh thần mạnh mẽ của trời đất ban cho con người hay còn 

gọi là “hạo nhiên chi khí”. 
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眼底 
nhãn 

để: 
dưới mắt, trong đáy mắt. 

 

Bài 35:  

TẶNG THỰC ĐÌNH 

贈實亭 

Thiên hạc đàm ngư hà xứ tầm? 天鶴潭魚何處尋 

La Thành nhất biệt thập niên thâm. 羅城一別十年深 

Đồng niên đối diện cách thiên nhưỡng 同年對面隔千壤,  

Vãng sự hồi đầu thành cổ câm (kim). 往事回頭成古今 

Bạch phát tiêu ma bần sĩ khí, 白髮消磨貧士氣 

Đề bào trân trọng cố nhân tâm. 綈袍珍重故人心 

Mạc sầu tịch địa vô giai khách, 莫愁僻地無佳客 

Lam Thuỷ Hồng Sơn túc vịnh ngâm. 藍水鴻山足詠吟 

Dịch thơ: 

TẶNG THỰC ĐÌNH 

Tìm đâu cá nước hạc trời, 

La Thành giã biệt đã mười năm qua. 

Đất trời bạn lứa cách xa, 

Chuyện qua ngoảnh lại đã là xưa nay. 

Tấm lòng bạn cũ áo dày, 

Bạc đầu sĩ khí còn đây héo mòn. 

Vắng tanh không khách chớ buồn, 

Ngâm nga Lam Thủy, Hồng Sơn đủ rồi! 

Dịch nghĩa: 

Chim hạc trên trời, con cá trong đầm làm sao mà tìm? Một lần giã biệt La Thành đã hơn mười 

năm rồi! Những bạn bè cùng trang lứa cách mặt nhau như trời và đất. Bao chuyện cũ quay đầu 

nhìn lại đã thành ra chuyện “kim cổ” xưa nay. Mái tóc của kẻ sĩ nghèo đã bạc làm tiêu tan và cùn 

mòn ý chí đi. Rất trân trọng và quý mến tấm lòng của người bạn cũ đã tặng chiếc áo lụa dày. Chớ 
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buồn vì ở nơi vắng vẻ không có khách quý; dòng sông Lam và dãy núi Hồng cũng đủ để ngâm 

vịnh. 

Chú thích: 

Chú thích: 

贈實  
Thực 

Đình: 
tên hiệu của người bạn Tố Như, không rõ tên họ. 

羅城  
La 

Thành: 

tức thành Nghệ An xây gần nơi sông Lam và sông La gặp 

nhau và còn có các tên như Lam Thành, Nghĩa Liệt Thành, 

Triều Khẩu Thành. 

同年  
đồng 

niên:  
người cùng tuổi, bạn cùng thời hoặc cùng trang lứa. 

壤  nhưỡng: chỉ chung về đất đai, đất mềm hoặc đất trồng. 

磨  ma:  mài mòn, cùn mòn. 

消 tiêu: tan chảy đi hết, mất tan. 

綈袍 
đề 

bào: 
áo làm bằng lụa dày giữ được mát và hơi ấm. 

佳客 
giai 

khách: 
khách quý. 

 

 

 

 

 

Bài 36:  

PHÚC THỰC ĐÌNH 

復實亭 

Đông hàn hạ thử cố xâm tầm, 冬寒夏暑故侵尋 

Lão đại đầu lô tuế nguyệt lâm. 老大頭顱歲月深 

Kinh quốc oanh hoa thiên lý ngoại, 京國鶯花千里外 

Giang hồ toa lạp thập niên câm (kim). 江湖簑笠十年今 

Tụ đầu nan đắc thường thanh mục, 聚頭難得常青目 

Lý phát đương tri vị bạch tâm. 理髮當知未白心 
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Lam thuỷ Hồng sơn vô hạn thắng, 藍水鴻山無限勝 

Bằng quân thu thập trợ thanh ngâm. 憑君收拾助清吟 

Dịch thơ: 

ĐÁP LỜI THỰC ĐÌNH 

Qua dần đông lạnh hè nồng, 

Đầu trơ năm tháng chất chồng già nua. 

Kinh thành ngàn dặm chim hoa, 

Sông hồ tơi nón nay đà mười năm. 

Mắt xanh tụ họp khó khăn, 

Lòng chưa trang trắng, sửa sang mái đầu! 

Lam, Hồng cảnh đẹp biết bao, 

Bạn ơi nhặt nhạnh dựa vào vịnh ngâm. 

Dịch nghĩa: 

Mùa đông lạnh lẽo, mùa hạ oai nồng dần dần trôi qua. Tháng năm chồng chất già nua trên chiếc 

đầu lông lốc. Chốn kinh kỳ với chim và hoa thong dong đã xa ngoài vạn dặm. Đã mười năm nay 

sống sông hồ với áo tơi và chiếc nón lá. Những người bạn “mắt xanh” cũng thường khó tụ họp 

lại với nhau. Lúc soạn sửa mái tóc mới hay lòng mình chưa được trang trắng, thanh thản. Bạn 

hãy dựa vào cảnh đẹp vô vàng của núi Hồng, sông Lam để ngâm vịnh cho được thanh nhàn. 

Chú thích: 

Chú thích: 

侵尋 
xâm 

tầm:  
dần dần qua, sắp qua. 

頭顱 đầu lô: đầu lâu, sọ đầu, đầu trơ lốc… 

câu 3: 
 

chỉ cảnh thanh nhàn êm đẹp tại chốn kinh thành. 

簑笠  toa lạp: chiếc áo tơi và cái nón lá; chỉ sự nghèo nàn thiếu thốn và vất vả. 

青目 
thanh 

mục:  

mắt xanh; chỉ những người có tài năng, có hiểu biết (như trong Kiều 

đoạn Từ Hải nói với Thúy Kiều: “mắt xanh chẳng để ai vào có 

không?” 

理髮  lý phát: sửa sang lại đầu tóc. 

白心  
bạch 

tâm: 

lòng thanh thản, trong trắng không vương bận (Nguyễn Công Trứ: 

“nợ tang bồng trong trắng vỗ tay reo”). 

憑  bằng:  dựa vào, nương dựa. 
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Bài 37:  

BIỆT NGUYỄN ĐẠI LANG (Bài 1) 

別阮大郎（一） 

Ngã thả phù giang khứ, 我且浮江去  

Tống quân quy cố khâu. 送君歸故丘 

Càn khôn dư thảo ốc, 乾坤餘草屋 

Phong vũ túc cô chu. 風雨宿孤舟 

Thu dạ ngư long trập, 秋夜魚龍縶 

Thâm sơn mi lộc du. 深山麋鹿遊 

Hưu kỳ bất thậm viễn, 休其不甚遠 

Tương kiến tại trung châu. 相見在中州 

Dịch thơ: 

CHIA TAY ANH NGUYỄN 

Dòng sông tôi sắp đi qua, 

Tiễn anh trở lại quê nhà chốn xưa. 

Lều tranh trời đất có dư, 

Mái thuyền riêng nghỉ khi mưa gió tràn. 

Đêm thu rồng cá họp đàn, 

Hươu nai, núi thẳm non ngàn rong chơi. 

Chẳng còn xa lắm ngày vui, 

Trung châu gặp mặt ở nơi chốn này. 

Dịch nghĩa: 

Tôi sắp sửa đi qua sông để đưa tiễn anh về quê cũ. Đất trời rộng lớn vẫn còn thừa đủ mái lều cỏ; 

những lúc gió mưa về, nghỉ ngơi trong chiếc thuyền lẻ loi. Đêm thu rồng cá họp đàn. Chốn non 

ngàn núi thẳm hươu nai rong chơi nhởn nhơ. Không còn xa lắm ngày vui tốt lành. Rồi sẽ gặp mặt 

nhau ở vùng trung châu. 

Chú thích: 

Chú thích: 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-37-38.htm
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阮大郎 
Nguyễn 

đại lang:  
người bạn họ Nguyễn, thân với Nguyễn Du không rõ tên là gì. 

且  thả: sắp sửa, vừa làm cái này, vừa làm cái kia, huống chi… 

浮  phù: trôi nổi, đi qua. 

故丘  cố khâu:  nơi quê hương đồng ruộng xưa cũ. 

餘  dư: dư thừa, no đủ, đủ đầy. 

宿 túc:  nghỉ ngơi, rảnh rỗi. 

縶  trập: họp thành từng bầy đàn, tụ tập đông đảo. 

休其 hưu kỳ: lúc nghỉ ngơi, lúc dừng lại, rảnh rang; lúc có sự vui mừng tốt lành. 

中州 
trung 

châu: 
vùng đất lớn nằm giữa cao nguyên và đồng bằng 

 

Bài 38:  

BIỆT NGUYỄN ĐẠI LANG (Bài 2) 

別阮大郎（二） 

Tống quân quy cố khâu, 送君歸故丘 

Ngã diệc phù Giang Hán. 我亦浮江漢 

Thiên lý bất tương văn, 千里不相聞 

Nhất tâm vị thường gián. 一心未嘗間 

Dạ hắc sài hổ kiêu, 夜黑豺虎驕 

Nguyệt minh hồng nhạn tán. 月明鴻雁散 

Lưỡng địa các tương vọng, 兩地各相望 

Phù vân ưng bất đoạn. 浮雲應不斷 

Dịch thơ: 

CHIA TAY ANH NGUYỄN 

Tiễn anh về chốn quê xưa,  

Dòng Ngân tôi cũng lại vừa qua sông. 

Tin truyền ngàn dặm chẳng cùng, 

Một lòng một dạ chưa từng cách ngăn.  

Đêm đen sói hổ kêu căng, 

Nhạn hồng tản mát vầng trăng sáng ngời. 

Ngóng nhau xa cách đôi nơi, 
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Những mong rằng đám mây trôi chẳng dừng. 

Dịch nghĩa: 

Đưa tiễn anh về chốn quê cũ, tôi cũng lại vừa qua sông (dưới dòng sông ngân trên bầu trời). 

Ngàn dặm chia cách chẳng nghe được tin nhau. Tấm lòng chưa từng cách ngăn. Đêm đen tăm 

tối, những loài sói hổ kiêu căng ngạo nghễ. Đàn nhạn hồng phải tản mát dưới vầng trăng sáng. 

Đôi ta vẫn ngóng trông nhau dù cách đôi nơi. Những mong sao đám mây trôi trên trời vẫn không 

hề đứt đoạn, dừng lại. 

 

Chú thích: 

Chú thích: 

亦 diệc: lại lần nữa, chẳng những… 

江漢  
Giang 

Hán: 

tức dòng sông Ngân hay dãy Ngân hà trên bầu trời; cũng chỉ sông 

Hán bên Thiểm Tây (TQ). 

聞  văn:  hiểu biết, nghe truyền tin tức, nghe tiếng… 

嘗  thường:  nếm mùi, từng trải, đi qua… 

câu 5+6:  
 

Nguyễn Du muốn nói đến thời cuộc đổi thay, giặc giã nổi lên khiến 

những kẻ sĩ phải tản mát khắp nơi. 

各 các:  đều, cách xa, phân ra. 

間 gián:  chia tách, cách biệt, rời nhau. 

應  ưng:  nên như thế, mong sao, ước mong… 

Bài 39:  

BIỆT NGUYỄN ĐẠI LANG (Bài 3) 

別阮大郎（三） 

Quân quy ngã diệc khứ, 君歸我亦去 

Các tại loạn ly trung. 各在亂離中 

Sinh tử giao tình tại, 生子交情在 

Tồn vong khổ tiết đồng. 存忘苦節同 

Sài môn khai dạ nguyệt, 柴門開夜月 

Tàn lạp tẩu thu phong. 殘笠走秋風 

Thiên lý bất tương kiến, 千里不相見 

Phù vân mê thái không. 浮雲迷太空 

Dịch thơ: 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-39-40.htm
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-39-40.htm
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CHIA TAY ANH NGUYỄN 

Anh về tôi lại ra đi, 

Đều trong thời buổi loạn ly thế này! 

Tình thân sống chết còn đây, 

Mất còn dẫu khổ thẳng ngay vẫn cùng. 

Cửa phên đêm mở trăng lồng, 

Mùa thu nón rách về trong gió ào. 

Dặm ngàn chẳng thấy mặt nhau, 

Mịt mờ mây nổi giăng bầu trời cao. 

Dịch nghĩa: 

Anh quay trở về, còn tôi lại ra đi. Cũng đều phải sống trong thời buổi loạn ly; dẫu sống hay chết 

tình bạn thân thiết vẫn còn đó. Chuyện mất hay còn trước khổ đau vẫn cùng nhau giữ tiết khí 

thẳng ngay. Đêm vẫn mở cửa phên tre để ánh trăng soi vào. Anh đi về trong cơn gió thu với 

chiếc nón tơi tả. Ngàn dặm chẳng trông thấy nhau; trên bầu trời cao rộng chỉ thấy đám mây nổi 

mịt mờ trôi. 

Chú thích: 

Chú thích: 

交情 
giao 

tình: 
tình cảm qua lại thân thiết. 

節 tiết: 
đốt tre, tiết khí con người. Tre tượng trưng cho kẻ sĩ có khí tiết, biết 

kiềm chế và ngay thẳng. 

柴門 sài môn: cửa làm bằng tre hoặc củi chỉ nơi ở của hàn sĩ hoặc người ở ẩn. 

笠  lạp:  nón làm bằng tre để đội che mưa nắng. 

迷  mê: mịt mờ, tăm tối. 

太空  
thái 

không:  
bầu trời cao rộng. 

 

Bài 40:  

HÀNH LẠC TỪ (Bài 1) 

行樂詞（一） 

Tuấn khuyển hoàng bạch mao, 俊犬黃白毛 

Kim linh hệ tú cảnh. 金鈴繫秀頸 
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Khinh sam thiếu niên lang, 輕衫少年郎 

Khiên hướng nam sơn lĩnh. 牽向南山嶺 

Nam sơn đa hương my, 南山多香麋 

Huyết nhục cam thả phì. 血肉甘且肥 

Kim dao thiết ngọc soạn, 金刀切玉饌 

Mỹ tửu luỹ bách chi. 美酒累百梔 

Nhân sinh vô bách tải, 人生無百載 

Hành lạc đương cập kỳ. 行樂當及時 

Vô vi thủ bần tiện, 無為守貧賤 

Cùng niên bất khai mi. 窮年不開眉 

Di, Tề vô đại danh, 夷齊無大名 

Chích, Cược vô đại lợi. 跖蹻無大利 

Trung thọ chỉ bát thập, 中壽只八十 

Hà sự thiên niên kế? 何事千年計 

Hữu khuyển thả tu sát, 有犬且須殺 

Hữu tửu thả tu khuynh. 有酒且須傾 

Nhãn tiền đắc táng dĩ nan nhận, 眼前得喪已難認 

Hà sự mang mang thân hậu danh? 何事茫茫身後名 

Dịch thơ: 

BÀI TỪ VỀ THÚ VUI 

Chó vàng đốm trắng giỏi hay, 

Buộc vào trên cổ đẹp thay chuông vàng. 

Trẻ trai áo mỏng có chàng, 

Dắt về hướng núi phía nam dãy này. 

Cầy hương, hươu cũng lắm đây, 

Thịt ngon béo ngậy, huyết bày ngọt sao! 

Dao vàng bàn ngọc dọn nào, 

Rượu ngon trăm chén rót ào cạn thôi. 

Có đâu trăm tuổi đời người, 
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Vui chơi thật gấp cho rồi mau đi. 

Giữ nghèo tằn tiện mà chi, 

Suốt năm chẳng mở mắt kia được nào! 

Di, Tề danh chẳng lớn lao, 

Kìa như Chích, Cược nào giàu có đâu! 

Tám mươi tuổi thọ dãi dầu, 

Đâu cần tính kế ngàn sau làm gì! 

Hãy mau có chó giết đi, 

Rượu bầu có được dốc kỳ hết thôi! 

Mắt xem được, mất khó rồi, 

Danh kia khi chết xa vời mai sau. 

Dịch nghĩa: 

Con chó lông vàng đốm trắng hay và giỏi có chiếc cổ đẹp lạ thường đeo chiếc chuông vàng. Còn 

chàng trai trẻ mặc chiếc áo mỏng dắt theo đi về phía nam của dãy núi. Núi nam có lắm cầy 

hương và hươu nai huyết ngon ngọt, thịt béo ngậy. Dùng chiếc dao vàng xẻ món bày tiệc ăn 

ngon. 

Rượu thơm ngon uống hàng trăm chén. Đời người không sống được trăm tuổi nên hãy mau vui 

chơi. Giữ gìn cái nghèo khó làm chi suốt cả một năm không mở mắt mở mày ra được. Bá Di, 

Thúc Tề tiếng tăm chẳng lớn lao; còn Đạo Chích, Trang Cược cũng không giàu có. Sống thọ tám 

mươi tuổi là được rồi cớ chi tính kế ngàn năm làm gì! 

Có chó hãy cứ giết phăng; có rượu hãy cứ nghiêng bầu uống cho cạn hết. Trước mắt, chuyện 

được hay mất khó nhận biết được; cái danh xa vời sau khi mất đâu cần lo lắng làm gì! 

 

Chú thích: 

Chú thích: 

詞 từ: 

từ là thể thơ cổ có từ đời Đường bên Trung Hoa, gốc từ nhạc phủ sau 

biến tấu thành “khúc” với lối rải câu không đều. Vì là “khúc” nên có 

thể để hát như bài ca. 

秀 tú: đẹp lạ thường, rất đẹp. 

衫  sam:  áo đơn, áo mỏng, áo lót. 

香 hương: 
mùi thơm, đây chỉ con chồn hương hay cầy hương thường có túi tỏa 

mùi thơm. 

夷齊  Di, Tề:  tức Bá Di và Thúc Tề là con vua nước Cổ Trúc chư hầu nhà Ân. Khi 
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Chu Vũ Vương thôn tín nhà Ân, hai người đã ẩn ở núi Thú Dương 

không chịu ăn thóc nhà Chu, chỉ kiếm rau cỏ để qua ngày. Về sau chết 

vì chịu đói. 

跖蹻  
Chích, 

Cược: 

tức Đạo Chích là em Liễu Hạ Huệ và Trang Cược là em Sở Trang 

Vương thường nhóm họp đàn em đi trộm cướp nhà giàu có. Về sau 

cũng chẳng giàu có hơn ai mà mang tiếng ngàn đời. 

認  nhận: nhận biết, xem xét, nhận rõ, chấp nhận. 

茫茫  
mang 

mang: 
mênh mông, rộng lớn, xa xôi. 

 

Bài 41:  

HÀNH LẠC TỪ (Bài 2) 

行樂詞（二） 

Sơn thượng hữu đào hoa, 山上有桃花 

Xước ước như hồng ỷ. 綽約如紅綺 

Thanh thần lộng xuân nghiên, 清神弄春妍 

Nhật mộ trước nê trĩ. 日暮著泥涬 

Hảo hoa vô bách nhật, 好花無百日 

Nhân thọ vô bách tuế. 人壽無百歲 

Thế sự đa suy di, 世事多推移 

Phù sinh hành lạc sự. 浮生行樂事 

Tịch thượng hữu kỹ kiều như hoa, 席上有妓嬌如花 

Hồ trung hữu tửu như kim ba. 壺中有酒如金波 

Thuý quản ngọc tiêu hoãn cánh cấp, 翠管玉簫緩更急 

Đắc cao ca xứ thả cao ca. 得高歌處且高歌 

Quân bất kiến: 君不見 

Vương Nhung nha trù thủ tự tróc, 王戎牙籌手自捉 

Nhật nhật cối kế thường bất túc. 日日會計常不足 

Tam công đài khuynh hảo lý tử, 三公臺傾好李死 
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Kim tiền tán tác tha nhân phúc. 金錢散作他人福 

Hựu bất kiến: 又不見 

Phùng Đạo vãn niên xưng cực quý, 馮道晚年稱極貴 

Lịch triều bất ly khanh tướng vị. 歷朝不離卿相位 

Chung minh đỉnh thực cánh hoàn không, 鐘鳴鼎食更還空 

Thiên tải đồ lưu "Trường lạc tự". 千載徒留長樂敘 

Nhãn tiền phú quý như phù vân, 眼前富貴如浮雲 

Lãng đắc kim nhân tiếu cổ nhân. 浪得今人笑古人 

Cổ nhân phần doanh dĩ luỹ luỹ, 古人墳塋已纍纍 

Kim nhân bôn tẩu hà phân phân. 今人奔走何紛紛 

Cổ kim hiền ngu nhất khâu thổ, 古今賢愚一丘土 

Sinh tử quan đầu mạc năng độ. 生死關頭莫能度 

Khuyến quân ẩm tửu thả vi hoan, 勸君飲酒且為歡 

Tây song nhật lạc thiên tương mộ. 西窗日落天將暮 

Dịch thơ: 

BÀI TỪ VỀ THÚ VUI 

Trên non kia có hoa đào, 

Lả lơi như lụa thắm màu hồng tươi. 

Sáng cùng xuân đẹp giỡn cười, 

Chiều hôm bám mãi vào nơi bùn lầy. 

Hoa xinh chẳng được trăm ngày, 

Sống lâu trăm tuổi được thay mấy người?! 

Đổi dời bao việc ở đời, 

Hãy nên vui thú đời người nổi trôi. 

Tiệc trên người đẹp xinh tươi, 

Trong vò vàng sánh, ánh ngời rượu ngon. 

Ngọc tiêu, sáo biếc nhặt khoan, 

Hát ca được dịp hát tràn ca vang! 

Sao anh chẳng thấy gì chăng? 
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Vương Nhung bàn tính tay giăng mỗi ngày. 

Tính toan thường chẳng đủ đầy, 

Mận ngon cũng chết, đổ đài tam công. 

Bạc tiền ai hưởng tiêu mòn, 

Lại sao chẳng thấy dõi trông bao người: 

Giàu sang Phùng Đạo tột đời! 

Mấy triều khanh tướng không rời chức kia. 

Miếng “chung đỉnh” cũng mất lìa, 

Ngàn năm “Trường Lạc” còn là bài đây! 

Giàu sang trước mắt: mây bay! 

Cười người xưa ấy, người nay buông tuồng! 

Người xưa mồ mã chất chồng, 

Người nay đi lại rối mòng lắm thay! 

Hiền ngu: nấm đất xưa nay, 

Cửa qua sống chết không ai vượt rồi. 

Khuyên anh uống rượu vui chơi, 

Cửa tây bóng xế chiều rồi đó anh! 

Dịch nghĩa: 

Phía trên núi có loài hoa đào lả lơi như tấm lụa hồng. Buổi sáng sớm cùng với mùa xuân tươi đẹp 

đùa giỡn, chiều hôm đã nằm bám mãi cùng với đất bùn.  

Loài hoa dù có đẹp đẽ cũng không được trăm ngày; con người sống thọ cũng không (mấy ai) 

được trăm tuổi. Chuyện đời biết bao nhiều dời đổi, kiếp người trôi nổi luôn, nên cứ việc vui chơi. 

Bàn tiệc trên có người đẹp xinh như những cành hoa; trong vò có loại rượu song sánh vàng quý 

giá. Tiếng sáo màu xanh biếc hòa cùng tiếng tiêu ngọc lúc gấp gáp, có lúc khoan. Được lúc hát 

ca vang cứ hát vang. Anh có thấy chăng: Vương Nhung tay cứ nắm mãi bàn tính, mỗi ngày tính 

toán vẫn không cho là đủ! Rồi thì đài tam công cũng đổ, cây mận ngon cũng chết queo. Vàng 

bạc, tiền tài cũng tan nát, tiêu tán cho kẻ khác được hưởng. 

Lại thấy không: Phùng Đạo lúc về già giàu sang tột cùng, trải qua mấy triều vẫn không rời chức 

khanh tướng. Rốt cùng “miếng đỉnh chung” cũng chẳng có gì, ngàn năm chỉ còn để lại bài 

“Trường Lạc”. 
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Trước mắt, hãy nhìn giàu có sang trọng như đám mây bay. Người ngày nay sống buông tuồng 

cười cợt người xưa. Còn người xưa thì mồ, mả chất chồng đầy nơi; người nay đi đi lại lại rối 

mòng rộn ràng. 

Từ xưa đến nay, kẻ hiền người ngu cũng chỉ còn lại một nấm đất. Đầu cửa sống chết, không ai 

vượt qua được. Khuyên anh cứ mặc sức uống rượu vui chơi ở cửa sổ phía tây, mặt trời đã chiều 

tà bóng xế rồi. 

Chú thích: 

Chú thích: 

綽約 
xước 

ước:  
lả lơi, ẻo lả, uốn éo. 

紅綺  hồng ỷ: lụa hồng có hoa văn, hình vẽ trang trí sáng đẹp. 

清神 
thanh 

thần: 
buổi sớm mai. 

弄  lộng: đùa giỡn, cười đùa. 

妍  nghiên: xinh đẹp, khéo léo. 

著 trước: bám vào, mặc vào, ở mãi một chỗ, manh mối. 

泥涬 nê trĩ: bùn nhão. 

推移 suy di: đưa đẩy, dời đổi. 

妓嬌  kỹ kiều: người con gái rất xinh đẹp. 

翠管 
thúy 

quản: 
cây sáo làm bằng ngọc màu biếc. 

王戎 
Vương 

Nhung: 

người giàu có đời Tấn gia sản ruộng vườn khắp nơi nhưng ngày nào 

cũng cầm bàn tính tính toán. Người lại có tính xấu khi có cây mận 

ngon bán quả dùi cho hột nát rồi mới bán vì sợ người khác lấy giống. 

牙籌  nha trù: 
bàn tính của người T.H. xưa làm bằng ngà; thẻ ngà để đếm số lượng 

nhập kho hàng. 

會計 cối kế: tính toán, quản lý tiền bạc, sổ sách. 

馮道 
Phùng 

Đạo: 

người đời Ngũ Đại, làm khanh tướng bốn triều là Đường, Tấn, Hán, 

Chu thờ 4 họ, sáu vị vua đặt tên tự là Trường Lạc lão và làm bài 

“Trường Lạc Tự” kể chuyện mình. 

浪  lãng: sống phóng túng, buông tuồng. 

纍纍 lũy lũy: chồng chất lên nhau, ngổn ngang, chuỗi dài. 

紛紛  
phân 

phân:  
rối loạn, rối ren, ào ạt. 

 

 

Bài 42:  
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LIỆP 

獵 

Y quan đạt giả chí thanh vân, 衣冠達者志青雲 

Ngô diệc lạc ngô my lộc quần. 吾亦樂吾麋鹿群 

Giải thích nhàn tình an tại hoạch, 解釋閒情安在獲 

Bính trừ dị loại bất phương nhân. 屏除異類不妨仁 

Xạ miên thiển thảo hương do thấp, 麝眠淺草香猶濕 

Khuyển độ trùng sơn phệ bất văn. 犬渡重山吠不聞 

Phù thế vi hoan các hữu đạo, 浮世為歡各有道 

Khu xa ủng cái thị hà nhân. 驅車擁蓋是何人 

Dịch thơ: 

ĐI SĂN 

Làm quan chí đạt mây xanh, 

Còn ta vui thú quanh bầy hươu nai. 

Nào ham bắt chỉ nhàn vui, 

Lòng nhân chẳng hại, trừ loài khác thôi! 

Cỏ non xa ngủ thơm vời, 

Không nghe chó sủa núi đồi vượt sang. 

Ở đời có cách vui nhàn, 

Lọng che xe ruổi phải chăng là người?! 

Dịch nghĩa: 

Những kẻ áo quần, mũ mão hiển đạt làm quan có chí ở đường mây xanh. Còn ta lại vui thú cùng 

với bầy hươu nai chỉ tìm sự nhàn nhã vui thú chứ không ham bắt được con thú. Dù có trừ bỏ đi 

loài giống khác cũng không làm tổn hại lòng nhân. Con cầy hương ngủ trên cỏ non ẩm ướt tỏa 

mùi thơm; con chó vượt đồi núi chập chùng không nghe được tiếng (sủa). Cuộc đời trôi nổi có 

nhiều cách để vui vẻ sung sướng. Ruổi rong với xe có lọng che đó là ai đây? 

 

Chú thích: 

Chú thích: 
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衣冠 y quan: áo mão phẩm phục của các quan. Chỉ việc ra làm quan. 

青雲  
thanh 

vân: 

mây xanh, chỉ con đường làm quan, thăng quan tiến chức (Nguyễn 

Công Trứ: “Đường mây rộng thênh thang cử bộ, nợ tang bồng trong 

trắng vỗ tay reo!” 

câu 3: 
 

Nguyễn Hành là cháu gọi Nguyễn Du bằng chú trong “Minh quyên 

phả” giải thích việc đi săn của Tố Như là niềm vui thanh thản của bậc 

đại nhân thong dong giữa rừng núi thiên nhiên chứ không phải là thú 

đi săn bắt cho được con mồi của phường thợ săn tầm thường. 

獲 hoạch: bắt giữ, bắt được. 

屏除 bính trừ: loại bỏ, trừ diệt. 

麝 xạ: tức con cầy hương có túi xạ chứa hương thơm. 

驅車 khu xa: rong ruổi ngựa xe, thúc xe ngựa chạy. 

擁蓋  ủng cái: dù lọng để che. 

 

Bài 43:  

SƠN THÔN 

山村 

Vạn sơn thâm xứ tuyệt phong trần, 萬山深處絕風塵 

Thác lạc sài môn bế mộ vân. 錯落柴門閉暮雲 

Trưởng giả y quan do thị Hán, 長者衣冠猶是漢 

Sơn trung giáp tí quýnh phi Tần. 山中甲子迥非秦 

Mục nhi giác chuỷ hoang giao mộ, 牧兒角搥荒郊暮 

Cấp nữ đồng liên ngọc tỉnh xuân. 汲女筒連玉井春 

Ná đắc khiêu ly phù thế ngoại, 那得跳離浮世外 

Trường tùng thụ hạ tối nghi nhân. 長松樹下最宜人 

Dịch thơ: 

XÓM NÚI 

Núi sâu gió bụi dứt ra! 

Mây chiều cổng khép phên nhà chen đan. 

Người già áo mũ Hán mang, 

Ngoài Tần lặng lẽ non ngàn tháng năm. 

Chiều hôm sừng gõ đồng hoang, 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-43-44.htm
http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-43-44.htm
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Giếng xuân kéo nước mấy nàng cùng nhau. 

Thoát đời trôi nổi mong sao! 

Làm người thích hợp biết bao dưới tùng. 

Dịch nghĩa: 

Ở trong sâu muôn ngọn núi dứt hẳn gió bụi. Mây chiều hôm đan chen với những cách cổng tre 

phên. Những người già cả vẫn mặc áo đội mũ thời nhà Hán; sáu mươi năm cuộc đời trong núi 

vắng vẻ, xa xôi ở ngoài triều Tần. Trẻ nhỏ chăn trâu gõ sừng ở cánh đồng hoang vào lúc chiếu 

tối; các cô gái cùng nhau kéo nước bằng giỏ tre nơi giếng ngọc vào mùa xuân. Mong sao được 

thoát rời ra ngoài cuộc đời trôi nổi. Để làm người đạt tâm ý thích thú ngồi dưới cội tùng. 

Chú thích: 

Tư tưởng thoát tục, sống đời “an bần lạc đạo” đã được Nguyễn Du đề cập nhiều nơi, đặc biệt bài 

này cùng ý tưởng bài “Hoàng Mai sơn thượng thôn” trong Bắc Hành Tạp Lục. 

Chú thích: 

Chú thích: 

風塵 
phong 

trần: 
gió bụi, chỉ cuộc sống nhiều hệ lụy gian khó. 

câu 3: 
 

ước mong của Tố Như là nhà Lê sẽ được khôi phục từ tay Tây Sơn (y 

như Hán Quan Vũ tiến vào Lạc Dương đánh bại giặc Vương Mãn thời 

Tây Hán). 

câu 4: 
 

Đào Tiềm trong Đào nguyên ký kể lại đời Tần cai trị tàn bạo nên có 

nhóm người rủ nhau bỏ vào núi cao tránh nhà Tần cũng như các kẻ sĩ 

như Nguyễn Du tìm vào núi rừng để ở xa lánh Tây Sơn.  

甲子 giáp tí: 
giáp: đứng đầu mười can, tí: đứng đầu mười chi. Giáp tí tương đương 

60 năm cuộc đời. 

迥  quýnh: xa xôi, vắng vẻ, lặng lẽ. 

荒郊 
hoang 

giao: 
vùng đất hoang ở ngoài kinh thành 100 dặm. 

筒  đồng: 
ống bằng tre để làm sáo thổi, cũng chỉ giỏ đan bằng tre hình ống tròn 

để múc nước. 

宜人  
nghi 

nhân:  
người đạt được tâm ý phù hợp. 

 

Bài 44:  

THÔN DẠ 

村夜 
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Thanh Thảo thôn tiền ngoạ lão ông, 青草村前臥老翁 

Giang nam dạ sắc thướng liêm lung. 江南夜色上簾櫳 

Mãn thiên minh nguyệt nhất trì thuỷ, 滿天明月一池水 

Bán bích hàn đăng vạn thụ phong. 半壁寒登萬樹風 

Lão khứ vị tri sinh kế chuyết, 老去未知生計拙 

Chướng tiêu thời giác túc tâm không. 障消時覺夙心空 

Niên niên kết đắc ngư tiều lữ, 年年結得漁樵侶 

Tiếu ngạo hồ yên dã thảo trung. 笑傲湖煙野草中 

Dịch thơ: 

XÓM ĐÊM 

Ông già nằm trước thôn Thanh, 

Bờ nam bóng tối lên mành cửa song. 

Đầy trời ao nước trăng trong, 

Nửa tường đèn lạnh gió lồng ngàn cây. 

Tuổi già kế sống vụng thay, 

Nhận ra lòng vắng, chướng này mất tăm! 

Ngư tiều kết bạn nhiều năm, 

Giữa hồ cười ngạo, khói giăng cỏ đồng. 

Dịch nghĩa: 

Có ông lão nằm phía trước thôn Thanh Thảo. Bóng tối từ bờ nam đã trùm lên bức mành che cửa 

sổ. Trăng sáng đầy trời soi xuống chiếc ao nước. Ngọn đèn lạnh lẽo nơi nửa bức vách trước làn 

gió thổi lồng muôn ngàn cây. Tuổi già đến vẫn còn vụng về chưa biết về chuyện kế sinh nhai. 

Khi nhận ra sớm tấm lòng vốn vắng lặng sẽ dứt hết những nghiệp chướng. Bao năm nay vẫn 

thường kết bạn với những ông ngư, ông tiều. Giữa đám khói nơi hồ và đồng cỏ, (ta) cười ngạo 

nghễ thỏa thích. 

 

Chú thích: 

Chú thích: 

櫳 lung: cửa sổ để có thêm ánh sáng vào nhà như cửa song 

拙  chuyết: vụng về. 
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障  chướng: 

ngăn trở, che chắn, tấm che. Trong đạo Phật dùng chữ “nghiệp 

chướng” để nói về những ngăn trở không cho chấm dứt nghiệp tức là 

chấm dứt luân hồi, đạt đến giải thoát. 

覺  giác: thấy rõ, nhận ra, hiểu rõ, biết rõ, khai sáng. 

夙 túc: sớm, cũ, có từ lâu, kính cẩn. 

心空  
tâm 

không: 

tâm vắng lặng, tâm đạt đến sự tĩnh lặng, như tâm thiền, không bị 

những tục lụy lôi cuốn, ngăn trở. 

侶  lữ: 

bạn bè; Nguyễn Du khi về ở ẩn nơi chốn núi Hồng sông Lam vẫn 

thường kết bạn với ngư chài và tiều phu. Vì thế ông còn có tên là 

“Hồng Sơn Liệp Hộ” (Phường săn bắn ở núi Hồng) và “Nam Hải 

Điếu Đồ” (Kẻ chài ở biển Nam). 

 

Bài 45: 

TẠP NGÂM (Bài 1) 

雜吟 (一) 

Thu thanh nhất dạ độ Lam hà, 秋聲一夜渡藍河 

Vô ảnh vô hình nhập ngã gia. 無影無形入我家 

Vạn lý tây phong lai bạch phát, 萬里西風來白髮 

Nhất song thu sắc tại hoàng hoa. 一窗秋色在黃花 

Bách niên ai lạc hà thời liễu? 百年哀樂何時了 

Tứ bích đồ thư bất yếm đa. 四壁圖書不厭多 

Đình thực cô tùng cao bách xích, 庭植孤松高百尺 

Bất tri Thanh Đế nại nhân hà? 不知青帝奈人何 

Dịch thơ: 

TẠP NGÂM 

Tiếng thu đêm vượt Lam Hà, 

Không hình chẳng bóng nhà ta đi vào. 

Gió tây ngàn dặm bạc đầu, 

Sắc thu bên cửa hoa màu vàng tươi. 

Trăm năm nào hết buồn vui, 

Bốn tường sách vở đầy nơi đủ dùng. 

Sân ươm trăm thước cội tùng, 
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Chúa xuân có biết người trồng nào đây? 

Dịch nghĩa: 

Một đêm, tiếng thu đã không hình cũng chẳng có bóng vượt qua sông Lam vào nhà của ta. Ngọn 

gió từ phía tây thổi đến làm cho tóc bạc trắng. Qua khung cửa sổ, sắc màu mùa thu trải trên đám 

hoa vàng. Trăm năm nỗi buồn, niềm vui đến bao giờ mới chấm dứt? Bốn bức tường sách vở, 

tranh ảnh cũng đủ dùng. Phía trước sân nhà có ươm trồng một cây tùng đã cao trăm thước. 

Không biết là chúa xuân có làm gì với người trồng cây đây! 

 

Chú thích: 

Chú thích: 

藍河 Lam Hà: hay Lam Thủy chỉ dòng sông Lam ở Hà Tĩnh. 

圖書  đồ thư:  tranh ảnh và sách vở, chỉ chung về sách vở. 

不厭多 
bất yếm 

đa: 
(yếm: đầy đủ), không được đầy đủ nhiều lắm nhưng vừa đủ dùng. 

植  thực: trồng trọt, ươm trồng, cắm vào, dựa vào… 

青帝  
Thanh 

Đế: 
tức chúa xuân. Dùng như chữ Đông Đế hoặc Đông Quân. 

 

Bài 46: 

TẠP NGÂM (Bài 2) 

雜吟 (二) 

Long Vĩ giang đầu ốc nhất gian, 龍尾江頭屋一間 

U cư sầu cực hốt tri hoan. 幽居愁極忽知歡 

Đạt nhân tâm cảnh quang như nguyệt,達人心境光如月 

Xử sĩ môn tiền thanh giả san. 處士門前青者山 

Chẩm bạn thúc thư phù bệnh cốt. 枕畔束書扶病骨 

Đăng tiền đấu tửu khởi suy nhan. 燈前斗酒起衰顏 

Táo đầu chung nhật vô yên hoả, 灶頭終日無煙火 

Song ngoại hoàng hoa tú khả xan. 窗外黃花秀可餐 

Dịch thơ:  
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TẠP NGÂM 

Đầu sông Long Vĩ một nhà, 

Quá buồn chốn vắng chốc đà hân hoan! 

“Đạt nhân” lòng sáng như trăng, 

Trước nhà “xử sĩ” giăng hàng núi xanh. 

Sách bên gối bệnh đỡ thân, 

Trước đèn nhấp rượu cho làn mặt tươi. 

Suốt ngày bếp lửa chẳng cơi, 

Cúc vàng có thể ăn rồi ngoài song. 

Dịch nghĩa: 

Ở đầu sông Long Vĩ có một gian nhà tranh. Người đang ở chốn vắng vẻ này buồn quá chợt thấy 

vui. Cõi lòng của người thông hiểu đức nhân sáng sủa như ánh trăng. Trước cửa nhà của kẻ ở ẩn 

là dãy núi xanh. Có bó sách bên cạnh gối đỡ tấm thân đang bệnh đau. Trước ánh đèn, nhắp chén 

rượu để cho làn mặt tiều tụy được tươi lên. Suốt cả ngày, bếp ăn không khơi lửa vì bên ngoài cửa 

sổ có hoa cúc vàng tươi đẹp có thể ăn được rồi. 

 

Chú thích: 

Chú thích: 

龍尾 
Long 

Vĩ: 

còn gọi là Long Giang. Đây là một nhánh sông của dòng Lam ở gần 

quê Nguyễn Du. 

幽居  u cư: nơi ở vắng vẻ, cũng là nơi của những người lánh đời, sống ẩn dật. 

達人 
đạt 

nhân: 

trong đạo Nho và đạo Lão, chỉ những người thông hiểu lẽ sống, hiểu 

rõ lý lẽ sâu xa của con người và sự vật. 

處士  xử sĩ: 
người có tri thức, hiểu biết nhưng do thời thế phải chọn con đường 

lánh đời, ở ẩn không ra làm việc bên ngoài xã hội.  

 
cơi: 

cách nói của dân gian chỉ việc khơi lửa cho bếp bùng lên (cơi lửa, cơi 

bếp…) 

秀  tú: lúa lên đông sắp chín, đẹp diễm lệ, rất đẹp. 
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Bài 47:  

TẠP NGÂM (Bài 3) 

雜吟（三） 

Mạc mạc thu quang bát nguyệt thâm, 漠漠秋光八月深 

Mang mang thiên khí bán tình âm. 茫茫天氣半晴陰 

Thu phong cao trúc minh thiên lại, 秋風高竹鳴天籟 

Linh vũ hoàng hoa bố địa câm (kim). 零雨黃花布地金 

Viễn tụ hàn xâm du tử mộng, 遠岫寒侵遊子夢 

Trừng đàm thanh cộng chủ nhân tâm. 澄潭清共主人心 

Xuất môn từ bộ khan thu sắc, 出門徐步看秋色 

Bán tại giang đầu phong thụ lâm. 半在江頭楓樹林 

Dịch thơ: 

TẠP NGÂM 

Ánh thu tháng tám xa xôi, 

Sáng mờ râm nắng bầu trời mênh mang. 

Gió thu sáo trúc cao vang, 

Mưa rơi hoa cúc trải vàng mặt sân. 

Người đi thấm mộng lạnh căm, 

Lòng người chủ lắng như đầm nước trong. 

Ngắm thu ra ngõ thong dong, 

Từ đầu sông thấy rừng phong nửa phần. 

Dịch nghĩa:  

Cuối tháng tám, ánh sáng mùa thu mang vẻ lặng lẽ và xa xăm. Khí trời mênh mông nửa trời có 

nắng, nửa sáng mờ, râm nắng. Gió thu thổi qua khóm trúc cao thành tiếng sáo trời vang vang. 

Cơn mưa rơi lác đác làm những hoa cúc vàng trải trên mặt đất như sắc vàng. Hơi lạnh từ những 

ngọn núi xa xa như thấm vào giấc mộng của người đi. Đầm nước gạn lắng, trong veo như lòng 

người chủ. Ra khỏi cửa, bước đi thong dong ngắm cảnh sắc mùa thu. Từ đầu con sông thấy một 

nửa rừng phong. 

Chú thích: 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-47-48.htm
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Chú thích: 

漠漠 
mạc 

mạc: 
xa xôi, vắng vẻ, lặng lẽ. 

茫茫 
mang 

mang: 
mênh mông, rộng lớn. 

籟  lại :  
sáo làm bằng trúc.Ở đây là tiếng gió thổi qua hàng trúc tạo nên âm 

thanh tự nhiên. 

零雨  linh vũ:  mưa lác đác, rải rác. 

黃花  
hoàng 

hoa: 
hoa vàng tức hoa cúc vàng là hoa tượng trưng cho mùa thu. 

遠岫  viễn tụ:  ngọn núi hay hang núi ở xa xa. 

澄  trừng:  gạn lắng, gạn lọc. 

徐步 từ bộ: đi thong thả, không vội vàng. 

楓樹  
phong 

thụ:  

cây phong về mùa thu lá chuyển sang màu vàng đỏ tạo nên một dáng 

sắc mùa thu. 

 

Bài 48:  

TẠP THI (Bài 1) 

雜詩 （一） 

Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên, 壯士白頭悲向天 

Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên. 雄心生計兩茫然 

Xuân lan thu cúc thành hư sự, 春蘭秋菊成虛事 

Hạ thử đông hàn đoạt thiếu niên. 夏暑冬寒奪少年 

Hoàng khuyển truy hoan Hồng Lĩnh hạ,黃犬追歡鴻嶺下 

Bạch vân ngoạ bệnh Quế Giang biên. 白雲臥病桂江邊 

Thôn cư bất yếm tần cô tửu, 村居不厭頻沽酒 

Thượng hữu nang trung tam thập tiền. 尚有囊中三十錢 

Dịch thơ: 

TẠP THI 

Bạc đầu tráng sĩ than trời, 

Chí hùng, kế sống xa vời mờ tăm. 

Ra gì thu cúc, xuân lan, 

Rét đông, hè nóng tuổi xuân đoạt rồi! 

Chó vàng Hồng Lĩnh tìm vui, 
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Quế Giang nằm bệnh mây trời trắng phau. 

Ở quê mua rượu chán đâu! 

Ba mươi đồng có trong bao hẳn còn. 

Dịch nghĩa: 

 

Kẻ sĩ mạnh mẽ mái đầu đã bạc lòng bi phẩn hướng lên trời. Tấm lòng mạnh mẽ, uy dũng cùng 

với kế sinh nhai cả hai đều xa xăm mịt mờ. Hoa lan mùa xuân hay hoa cúc mùa thu giờ đã thành 

chuyện chẳng ra gì. Mùa đông rét mướt, mùa hè oi bức đã đoạt mất tuổi trẻ trai. Với chú chó 

vàng đi tìm vui dưới chân dãy Hồng Lĩnh. Bên dòng sông Quế, nằm bệnh nhìn đám mây trắng. Ở 

nơi thôn xóm, chẳng bao giờ chán việc mua rượu luôn, vẫn có trong bao ba mươi đồng tiền. 

Chú thích: 

Chú thích: 

壯士 tráng sĩ: người có chí khí mạnh mẽ mong làm điều lớn lao. 

雄心` 
hùng 

tâm:  
lòng mạnh mẽ, ý chí cứng cỏi. 

茫然  
mang 

nhiên: 
xa xôi, mờ mịt. 

虛事 hư sự: chẳng ra sao cả, không ích gì, chuyện hảo. 

厭  yếm: chán chê, chán ghét. 

頻  tần:  luôn luôn, nhiều lần, nhăn mày… 

沽酒 cô tửu: mua rượu. 

囊  nang:  túi đựng đồ, bao chứa đồ. 

Bài 49:  

TẠP THI (Bài 2) 

雜詩 二） 

Hồng Sơn nhất sắc lâm bình cừ, 鴻山一色臨平渠 

Thanh tịch khả vi hàn sĩ cư. 清寂可為寒士居 

Thiên lý bạch vân sinh kỷ tịch, 千里白雲生几席 

Nhất song minh nguyệt thướng cầm thư.一窗明月上琴書 

Tiếu đề tuần tục can qua tế, 笑啼殉俗干戈際 

Giam mặc tàng sinh lão bệnh dư. 緘默藏生老病餘 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-49-50.htm
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Diệp lạc hoa khai nhãn tiền sự, 葉落花開眼前事 

Tứ thì tâm kính tự như như. 四時心鏡自如如 

Dịch thơ: 

TẠP THI 

Núi Hồng soi dáng mặt sông, 

Nhà nghèo ở chốn vắng trong sạch này. 

Chỗ nằm: ngàn dặm trắng mây, 

Sách đàn cửa sổ trăng bày sáng soi. 

Theo đời loạn lạc khóc cười! 

Bệnh già im tiếng dấu đời cho yên. 

Lá rơi, hoa rụng mắt xem, 

Gương lòng vẫn thế vẹn nguyên bốn mùa. 

Dịch nghĩa: 

Dãy núi Hồng một màu soi xuống mặt nước sông phẳng lặng. Chốn thanh vắng và trong lành có 

thể là nơi của kẻ sĩ nghèo làm chỗ ở. Biết bao nhiêu là mây trắng ngàn dặm bay trên chỗ nằm 

nghỉ ngơi. Trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ soi vào sách vở và cây đàn. Thời buổi loạn lạc, 

chuyện cười khóc phải theo thói đời khi giao tiếp. Tấm thân già yếu phải che dấu và lặng tiếng 

để được sống còn. Chuyện lá rơi hay hoa nở đang mở ra trước mắt. Trải qua bốn mùa, tấm gương 

lòng vẫn luôn nguyên vẹn, không hề thay đổi. 

Chú thích: 

Chú thích: 

渠  cừ: dòng nước, dòng sông, dòng kênh, ngòi rạch. 

清寂  
thanh 

tịch:  
trong lành và vắng lặng. 

寒士 hàn sĩ: 

kẻ sĩ nghèo. Sĩ là người hiểu biết, có tri thức để đảm đương các việc 

trong nhà và ngoài xã hội thường là các nhà nho, học theo sách vở của 

Khổng Mạnh thời xưa 

几 kỷ: bao nhiêu, câu hỏi về số nhiều hay ít (chữ giản thể ). 

席  tịch: chỗ nằm nghỉ ngơi, chiếu hoặc giường nằm nghỉ. 

啼 đề: kêu gào, kêu lên, than khóc. 

殉俗 tuần tục: thuận theo thói đời (tục: thói quen). 

際  tế:  tiếp xúc, giao tiếp, gặp gỡ. 

緘默 
giam 

mặc: 
khép kín và im tiếng. 
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藏生 
tàng 

sinh:  
sống che dấu. 

如如 
như 

như: 

chữ nhà Phật ,chỉ chân tính hay sự nguyên vẹn thuở ban đầu của bản 

tính. 

 

Bài 50:  

MẠN HỨNG 

漫興 

Long Vĩ châu biên đa bạch âu, 龍尾洲邊多白鷗 

Lam Giang đường thượng hữu hàn nho. 藍江堂上有寒儒 

Nhất sinh từ phú tri vô ích, 一生詞賦知無益 

Mãn giá cầm thư đồ tự ngu. 滿架琴書徒自愚 

Bách tuế vi nhân bi thuấn tức, 百歲為人悲瞬息 

Mộ niên hành lạc tích tu du. 暮年行樂惜須臾 

Ninh tri dị nhật tây lăng hạ, 寧知異日西陵下 

Năng ẩm trùng dương nhất trích vô? 能飲重陽一滴無 

Dịch thơ: 

CẢM HỨNG TẢN MẠN 

Bên cồn Long Vĩ bầy âu, 

Nho nghèo nhà ở phía đầu dòng Lam. 

Biết đời chẳng ích thơ văn,  

Mình ngu dẫu giá sách đàn đầy nơi. 

Buồn thay chóng vánh làm người, 

Tuổi già vui thú tiếc đời qua mau. 

Dưới gò tây biết ngày nao, 

Trùng dương uống được giọt nào hay không? 

Dịch nghĩa: 

 

Phía bên cồn Long Vĩ có nhiều con chim âu trắng. Trên đầu dòng sông Lam có nhà của nhà nho 

nghèo. Một đời người với tài phú, thơ văn, biết là chẳng ích gì! Tự mình làm cho mình ngu dẫu 
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trên giá đầy sách vở và cây đàn. Buồn cho phận làm người cuộc đời trăm năm chỉ như nháy mắt. 

Đến khi tuổi đã già, niềm vui thú cũng tiếc là quá ngắn ngủi. Có thể biết là ngày nằm xuống dưới 

gò đất phía tây đến tiết trùng dương có được giọt (rượu) nào hay không? 

 

Chú thích: 

Chú thích: 

漫  mạn: 
lan man, tản mác, tùy tiện, tùy ý, vô ích, dài dằng dặc, tràn đầy, sông 

lớn… 

堂上 
đường 

thượng: 
nhà ở đầu mé trên. 

架  giá: chỗ để đựng đồ, cái kệ để đồ vật. 

徒  đồ: đi bộ, những chỉ, đám đông… 

瞬息  
thuấn 

tức: 
chóng vánh, nhanh chóng như hơi thở. 

惜  tích:  đau xót, tiếc thương, tham lam, keo kiệt. 

須臾  tu du:  thời gian ngắn ngủi, chốc lát. 

陵  lăng:  gò mả, nơi chôn người. 

重陽  
trùng 

dương: 

tức tiết trùng cửu mồng 9 tháng 9 âm lịch là ngày đi lên núi hái thuốc 

theo tục lệ xưa của người Trung Hoa.  

 

Bài 51:  

DẠ HÀNH 

夜行 

Lão nạp an miên Hồng Lĩnh vân, 老納安眠鴻嶺雲 

Phù âu tĩnh túc noãn sa tân. 浮鷗靜宿煖沙津 

Nam minh tàn nguyệt phù thiên lý, 南溟殘月浮千里 

Cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân. 古陌寒風共一人 

Hắc dạ hà kỳ mê thất hiểu, 黑夜何其迷失曉 

Bạch đầu vô lại chuyết tàng thân. 白頭無賴拙藏身 

Bất sầu cửu lộ triêm y mệ, 不愁久露霑衣袂 

Thả hỉ tu mi bất nhiễm trần. 且喜鬚眉不染塵 

Dịch thơ: 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-51-52.htm
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ĐI ĐÊM 

Sư già êm ngủ mây Hồng, 

Đàn âu cát ấm, bến sông yên nằm. 

Biển nam ngàn dặm trăng tàn, 

Lối xưa gió lạnh dồn sang một người. 

Tối mù đêm chẳng sáng trời, 

Bạc đầu vụng náu không nơi nương nhờ. 

Áo dầm sương chẳng âu lo, 

Hãy mừng bụi chẳng nhuốm vô râu mày. 

Dịch nghĩa: 

Nhà sư già ngủ yên giấc trong làn mây của Hồng Lĩnh. Đàn chim âu cũng yên nằm nơi 

bãi cát ấm cạnh bến sông. Vầng trăng tàn lấp ló ngàn ngàn dặm xa ở biển nam. Cơn gió lạnh thổi 

trên lối đi xưa cũ dồn vào một người. Đêm đen mờ mịt cớ sao vẫn chưa sáng . Mái đầu đã bạc 

không nơi nương nhờ lại vụng về chuyện che dấu tấm thân. Không sầu lo về chuyện ống tay áo 

thấm ướt vì đi lâu trong màn sương. Mừng thay râu mày (của ta) không bị nhuốm bụi bặm. 

 

Chú thích: 

Chú thích: 

納  nạp: áo tăng sĩ, vá áo, người đi tu theo đạo Phật. 

浮  phù:  trôi nổi, chập chờn, lấp ló… 

津  tân:  bến sông, chỗ để vượt sông. 

陌  mạch: lối đi, lối mòn, đường đi trong ruộng, đường chợ… 

迷  mê: mờ mịt, mê mờ, lầm lạc. 

曉  hiểu: trời bắt đầu sáng. 

賴 lại: nhờ cậy, nương tựa. 

霑  triêm: ngấm vào, đẫm ướt… 

袂 mệ:  ống tay áo, vạt áo (duệ: tay áo). 
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Bài 52:  

ĐẠO Ý 

道意 

Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh, 明月照古井 

Tỉnh thuỷ vô ba đào. 井水無波濤 

Bất bị nhân khiên xả, 不被人牽扯 

Thử tâm chung bất dao. 此心終不搖 

Túng bị nhân khiên xả, 縱被人牽扯 

Nhất dao hoàn phục chỉ. 一搖還復止 

Trạm trạm nhất phiến tâm, 湛湛一片心 

Minh nguyệt cổ tỉnh thuỷ. 明月古井水 

Dịch thơ: 

NÓI Ý MÌNH 

Sáng soi giếng cổ ánh trăng, 

Giếng không dợn nước chẳng dâng sóng trào. 

Không người dẫn dắt buộc vào, 

Rốt cùng chẳng chút lao xao lòng này. 

Dẫu ai dắt dẫn trói bày, 

Lao xao một lúc lắng ngay lại rồi. 

Sâu xa một tấm lòng thôi. 

Giếng xưa sáng tỏ trăng soi một vầng. 

Dịch nghĩa: 

Giếng xưa có ánh trăng sáng tỏ soi vào. Nước giếng không gợn song; không để bị người dẫn dắt, 

ràng buộc. Rốt cùng lòng này không hề dao động, lao xao một lúc lại trở về yên lắng. Sâu dày 

một tấm lòng như vầng trăng sáng ngời soi chiếu vào giếng nước xưa. 

 

Chú thích: 
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Đây là bài thơ mang âm hưởng Thiền Tông chủ yếu lấy “Định” làm nền tảng để tu tập sao cho 

TÂM luôn trong lắng trước mọi ưu phiền, cám dỗ từ cuộc sống. Để từ đó “minh tâm kiến tánh” 

làm cho tâm trong sáng hầu thấy “TÍNH” và “KIẾN TÍNH” tức là thấy được “Bản lai diện mục” 

(gương mặt thuở nào) qua hình ảnh “cổ tỉnh” (giếng nước xưa). Cuộc đời của Tố Như cho thấy 

ông là người thường vào ĐỊNH và nghiên cứu kinh điển Thiền Tông (xem bài “Lương Chiêu 

Minh thái tử Phân kinh Thạch đài-Bắc hành Thi tập”) đặc biệt là Kinh Kim Cương Bát Nhã ba la 

mật. 

Chú thích: 

被 bị: chịu, bị, đến, mang vác, vỏ bên ngoài… 

牽扯 
khiên 

xả: 
trói buộc, dẫn dắt, ép theo. 

終  chung:  rốt cùng, kết thúc, sau hết… 

搖  dao: xao động, không làm chủ mình, lay động… 

止  chỉ:  yên lắng, dừng lại, đến, ngăn cấm, sự yên ổn của tâm (Phật giáo). 

湛湛  
trạm 

trạm: 
sâu xa, dày dặn, đầy sương móc… 

 

Bài 53:  

NGỌA BỆNH (Bài 1) 

臥病  

Đa bệnh đa sầu khí bất thư, 多病多愁氣不舒 

Thập tuần khốn ngoạ Quế giang cư. 十旬困臥桂江居 

Lệ thần nhập thất thôn nhân phách, 癘神入室吞人魄 

Cơ thử duyên sàng khiết ngã thư. 饑鼠緣床喫我書 

Vị hữu văn chương sinh nghiệt chướng, 未有文章生孽障 

Bất dung trần cấu tạp thanh hư. 不容塵垢雜清虛 

Tam lan song hạ ngâm thanh tuyệt, 三蘭窗下吟聲絕 

Điểm điểm tinh thần du thái sơ. 點點精神遊太初 

Dịch thơ: 

NẰM BỆNH 

Bệnh nhiều sầu lắm chẳng ngơi, 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-53-54.htm
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Quế giang nằm bẹp tả tơi mười tuần. 

Vào nhà thần dịch nuốt thần, 

Sách ta chuột đói leo ăn nơi giường. 

Chưa hề phiền lụy văn chương, 

Cõi không trong lắng chẳng vương bụi đời. 

Bên lan bặt tiếng ngâm rồi, 

Tinh thần dẫn đến cõi trời ban sơ. 

Dịch nghĩa: 

Lắm sầu lại nhiều bệnh nên tinh thần không được thư thái thong dong. Đã mười tuần phải nằm 

bẹp mệt nhoài ở bờ đông sông Quế. Thần ôn dịch vào nhà nuốt chửng thần phách, hồn vía của 

người. Chuột đói leo lên giường nhai sách của ta. Chưa hề có việc văn chương gây ra những 

phiền lụy. Không được để cho bụi bẩn lẫn vào chốn trong sạch, lắng lòng. Ba khóm lan bên dưới 

song cửa và tiếng ngân nga giờ đã bặt. Tinh thần dẫn đi về cõi ban sơ. 

 

Chú thích: 

Chú thích: 

氣 khí: tinh thần, tinh khí, hơi thở, thói tính, thời tiết… 

困  khốn: mệt mỏi, bỏ phế, trốn chạy, quẻ khốn (Kinh Dịch). 

癘  lệ:  ôn dịch, bệnh nặng, vết thương nặng… 

吞  thôn:  nuốt xuống. 

魄  phách: thần phách, hồn vía, phần tinh thần của con người. 

緣  duyên:  leo lên, nhờ cậy, nhân duyên… 

喫  khiết:  gặm nhắm, ăn uống. 

孽障  
nghiệt 

chướng:  
những phiền lo, hệ lụy ràng buộc con người trong cuộc sống. 

不容  
bất 

dung:  
không được, không nên, không thể. 

雜  tạp: lẫn lộn, xen vào, hợp vào, tạp nhạp. 

清虛  
thanh 

hư: 
chốn hư không thanh tịnh, trong lắng. 

點點  
điểm 

điểm:  
từng giọt rơi, dần dần. 

太初  thái sơ:  thuở ban sơ, lúc ban đầu, cõi hư không. 

 

Bài 54:  
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NGỌA BỆNH (Bài 2) 

臥病 （二） 

Xuân hàn hạ thử cố tương xâm, 春寒夏暑故相侵 

Nhất ngọa Hồng Sơn tuế nguyệt thâm. 一臥鴻山歲月深 

Minh kính hiểu hàn khai lão sấu, 明鏡曉寒開老瘦 

Sài phi dạ tĩnh bế thân ngâm. 柴扉夜靜閉呻吟 

Thập niên túc tật vô nhân vấn, 十年夙疾無人問 

Cửu chuyển hoàn đan hà xứ tầm? 九轉還丹何處尋 

An đắc huyền quan minh nguyệt hiện, 安得玄關明月見 

Dương quang hạ chiếu phá quần âm. 陽光下照破群陰 

Dịch thơ: 

NẰM BỆNH 

Lấn nhau xuân lạnh hè nồng, 

Hồng Sơn nằm đã chốc mòng mấy năm. 

Soi gương sáng lạnh già tăm, 

Cài phên bệnh cũ rên nằm đêm thanh. 

Mười năm không kẻ hỏi thăm, 

Nơi nào thuốc luyện chín lần tìm đây? 

Mong trăng cửa đạo sáng bày, 

Ánh dương chiếu xuống tan ngay mịt mờ. 

Dịch nghĩa: 

Mùa xuân lạnh giá và mùa hè oi bức cứ lấn lướt nhau. Một lần về nằm ở núi Hồng đã trải qua 

mấy năm rồi. Soi gương vào buổi sáng lạnh lẽo thấy (mình) già và gầy ốm. Tiếng rên rỉ bệnh đau 

trong đêm yên vắng, cánh cửa cổng bằng tre củi đã đóng lại. Bệnh cũ đã mười năm không có ai 

thăm hỏi. Thuốc luyện chín lần biết tìm nơi đâu? Mong được ánh trăng sáng chiếu vào bày ra rõ 

ràng cánh cửa sâu xa của lẽ đạo và ánh mặt trời tỏa xuống làm tan đi bao tối tăm mịt mờ. 

 

Chú thích: 

Chú thích: 
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侵  xâm: lấn ra, giành từ từ, tiến dần. 

瘦  sấu: ốm gầy, xấu xí. 

柴扉  sài phi: 
cánh cửa cổng bên ngoài nhà người ẩn dật hoặc nhà dân dã ở vùng núi 

rừng thôn quê làm bằng phên tre hoặc đan kết bằng các thanh củi nhỏ. 

呻吟 
thân 

ngâm:  
rên rỉ do đau bệnh. 

夙疾  túc tật: 

tật bệnh có từ trước, bệnh cũ; cũng có ý kiến cho rằng “túc tật” chỉ chí 

phục quốc của Tố Như đã mười năm chống lại Tây Sơn nhưng không 

thành. 

九轉還丹 

cửu 

chuyển 

hoàn 

đan: 

những người theo đạo thần tiên truyền nhau là uống thuốc chín lần 

luyện sẽ “trường sinh bất tử”. 

玄關  
huyền 

quan: 

chữ nhà Phật chỉ cửa vào chốn sâu xa của lẽ đạo mà ai vượt qua được 

cửa huyền là thấy đạo. (tương tự chữ huyền môn chỉ pháp môn huyền 

diệu) 

見  hiện: âm từ chữ “kiến” (thấy) nghĩa là bày rõ ra, lộ hẳn ra. 

Bài 55:  

ĐỐI TỬU 

對酒 

Phu toạ nhàn song tuý nhãn khai, 趺坐閒窗醉眼開 

Lạc hoa vô số há thương đài. 落花無數下蒼苔 

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu, 生前不盡樽中酒 

Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi? 死後誰澆墓上杯 

Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ, 春色漸遷黃鳥去 

Niên quang ám trục bạch đầu lai. 年光暗逐白頭來 

Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý, 百期但得終朝醉 

Thế sự phù vân chân khả ai. 世事浮雲真可哀 

Dịch thơ: 

TRƯỚC CHÉN RƯỢU 

Ngồi nhàn bên cửa mờ say, 

Rêu xanh hoa rụng rải đầy nhiều nơi. 

Sống không uống chén rượu vơi, 

Chết rồi trên mộ ai người rót đây? 

Sắc xuân dần đổi, oanh bay, 
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Tháng năm ngầm thúc đầu này bạc phơi. 

Trăm năm suốt buổi say vùi, 

Thật buồn mây nổi chuyện đời biết bao! 

Dịch nghĩa: 

Ngồi xếp chân trước cửa sổ, mắt bị hơi rượu làm cho mờ khi nhìn. Có rất nhiều cánh hoa rơi 

rụng xuống đám rêu xanh. Những khi còn sống không uống cho cạn chén rượu để khi chết rồi lấy 

ai là kẻ tưới chén rượu lên mồ cho đây? Cảnh sắc mùa xuân thay đổi dần, loài chim oanh đã bay 

đi. Tháng năm ngầm thôi thúc, đuổi theo mái đầu bạc trắng. Trăm năm trong đời chỉ mong được 

suốt cả ngày say vùi. Chuyện đời như đám mây trôi nổi, thật đáng buồn thương. 

 

Chú thích: 

趺坐  phu tọa: ngồi xếp chân lại như kiểu kiết già, ngồi khoanh chân. 

醉眼開  
túy nhãn 

khai:  
mắt mở ra khi say chỉ thấy lờ mờ. 

澆  kiêu:  rót, tưới. 

漸遷  
tiệm 

thiên:  
thay đổi dần dà. 

黃鳥  
hoàng 

điểu: 
chim vàng anh, ta quen gọi là chim oanh. 

終朝  
chung 

triêu: 
từ sáng đến tối, suốt ngày. 

可哀  khả ai: đáng buồn thương, đáng thương xót. 

 

Bài 56:  

KHAI SONG 

開窗 

Môn tiền yên cảnh cận như hà? 門前煙景近如何 

Nhàn nhật khai song sinh ý đa. 閒日開窗生意多 

Lục nguyệt bồi phong bằng tỉ địa, 六月培風鵬徙地 

Nhất đình tích vũ nghĩ di oa. 一庭積雨蟻移窩 

Thanh chiên cựu vật khổ trân tích, 青氈舊物苦珍惜 

Bạch phát hùng tâm không đốt ta. 白髮雄心空咄嗟 
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Tái bệnh thượng tu điều nhiếp lực, 再病尚須調攝力 

Bất tri thu tứ đáo thuỳ gia? 不知秋思到誰家 

Dịch thơ: 

MỞ CỬA SỔ 

Trước nhà cảnh đẹp thế nào? 

Mở ra niềm sống nhiều sao ngày nhàn, 

Nửa năm đạp gió: chim bằng, 

Sân mưa nước đọng kiến hang chuyển dời. 

Nệm xanh vật quý tiếc thôi! 

Tấm lòng mạnh mẽ than ôi bạc đầu. 

Chữa lành bệnh trở lại đau,  

Ý thu chẳng biết nhà nào ghé đây!? 

Dịch nghĩa: 

Trước cửa nhà, cảnh sắc tươi đẹp gần đây ra sao rồi? Ngày nhàn rỗi, mở cửa sổ thấy niềm sống 

tràn trề. Suốt sáu tháng, chim bằng đạp gió di chuyển khắp mặt đất. Một sân đọng nước mưa 

khiến loài kiến phải dời hang đi. Chiếc nệm xanh là vật cũ quý giá phải lo giữ. Tấm lòng hăng 

hái mạnh mẽ chỉ còn là tiếng than thở suông khi đầu tóc đã bạc. Bệnh cũ trở lại lo chữa trị cho có 

sức lực. Không biết là ý tứ mùa thu đã đến nhà của ai đây? 

 

Chú thích: 

煙景 
yên 

cảnh: 
cảnh sắc đẹp đẽ, tháng ngày tươi đẹp. 

生意  sinh ý: niềm sống, sức sống. 

培風 
bồi 

phong: 
hay còn đọc là” bằng phong” nghĩa là đạp lên, chồng lên, cưỡi lên gió. 

鵬 bằng: loài chim lớn, sải cánh rộng có thể bay xa nghìn trùng.  

徙地 tỉ địa: dời vùng ở, di chuyển khắp mặt đất. 

青氈  
thanh 

chiên: 

nệm xanh. Do tích Vương Kiến Chi, một nhà nho đời Tấn bị kẻ trộm 

vào nhà lấy cắp. Ông ta bảo: “Lấy gì thì lấy đừng lấy cái nệm (đệm) 

xanh của ta”. Đây chỉ cốt cách nhà nho thanh bạch. 

咄嗟 đốt ta: tiếng than thở: chao ôi, than ôi, trời ơi… 

珍惜 
trân 

tích: 
tiếc nuối đồ quý giá. 
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調攝 
điều 

nhiếp: 
điều hòa, nuôi dưỡng, điều dưỡng. 

Bài 57:  

LAM GIANG 

藍江 

Thanh thần vọng Lam Giang, 清晨望藍江 

Lam Giang trướng thu thuỷ. 藍江漲秋水 

Ngư miết du khâu lăng, 魚鱉遊丘陵 

Ngưu mã mê nhai sĩ. 牛馬迷涯涘 

Dĩ ngạn băng bạo lôi, 圮岸崩暴雷 

Hồng đào kiến kỳ quỷ. 鴻濤見奇鬼 

Nguy hiểm thắng nhân tâm, 危險勝人心 

Khuynh phúc diệc thiên ý. 傾覆亦天意 

Ngã vọng Lam Giang đầu. 我望藍江頭 

Thốn tâm thường chuý chuý. 寸心常惴惴 

Thường khủng nhất thất túc, 常恐一失足 

Cốt một vô để chỉ. 汨沒無底止 

Như hà thế giai nhân, 如何世間人 

Thừa hiểm bất tri uý ? 乘險不知畏 

Khứ giả hà thoa thao! 去者何滔滔 

Lai giả thượng vị dĩ. 來者尚未已 

Đế đức bản hiếu sinh, 帝德本好生 

Ná đắc trường như thị ? 那得長如是 

Nghĩ khu Thiên Nhận sơn, 擬驅千仞山 

Điền bình ngũ bách lý. 填平五百里 

Dịch thơ: 

SÔNG LAM 

Sông Lam sáng sớm vời trông, 

Thu sông Lam nước lớn ròng chảy xuôi. 
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Mả gò cá giải lượn bơi, 

Bến về lạc lối mất rồi ngựa trâu. 

Bờ sông sạt lở sấm ào, 

Sóng to như thấy quỷ sao lạ đời! 

Hiểm nguy hơn cả lòng người, 

Lật nghiêng sạt lở ý trời cả thôi! 

Đầu sông Lam ngóng trông vời, 

Ta đây lo lắng hãi nơi tấc lòng. 

Sợ rằng sơ sẩy bước chân, 

Chìm sâu xuống đáy chẳng dừng được thay! 

Thế sao người ở đời này, 

Cưỡi trên hung hiểm chẳng hay sợ nào! 

Sao người đi cứ ào ào, 

Chưa dừng đi lại biết bao nhiêu người?! 

Ông trời vốn rất thương đời, 

Cớ chi cứ để mãi thôi vậy này? 

Núi Thiên Nhận muốn xô ngay! 

Lấp năm trăm dặm cho đầy mới thôi! 

Dịch nghĩa: 

Buổi sáng sớm nhìn về dòng sông Lam. Vào mùa thu nước sông Lam dâng lớn. Con cá giải bơi 

lượn trên các gò đất; trâu ngựa lạc lối về bến sông. Bờ sông bị sạt lở vang ầm như tiếng sấm. 

Cơn sóng lớn trông như lũ quỷ kỳ lạ và hiểm nguy hơn cả lòng dạ con người! Việc sạt lở đều do 

ý của ông trời. Ta nhìn về đầu dòng sông Lam mà tấc lòng vẫn thường lo lắng hãi sợ. Sợ nhất sẩy 

chân phải chìm xuống tận đáy sông! Thế sao người đời cứ cưỡi trên những hung hiểm chẳng biết 

sợ gì! Vì sao họ cứ đi mãi không ngừng nghỉ? Còn kẻ đi đến cũng chưa thôi! Ông trời vốn 

thương các loài trong đời cớ sao cứ để kéo dài mãi như thế này? Muốn xô đẩy núi Thiên Nhận để 

lấp bằng năm trăm dặm (dòng sông Lam). 

Chú thích: 

清晨 
thanh 

thần:  
buổi sớm mai, sáng sớm. 

魚鱉 ngư miết: cá giải, một loại cá ở sông. 
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涯涘  nhai sĩ: bến sông, bờ nước. 

崩 băng: sạt lở 

鴻濤  hồng đào: cơn sóng to lớn, mạnh mẽ (hồng: mạnh, to, loài chim hồng lớn). 

傾覆 
khuynh 

phúc: 
lật nghiêng, đảo lại. 

惴惴 
chúy 

chúy: 
lo lắng, sợ hãi. 

汨沒  cốt một: chìm mất tăm, chìm đắm. 

擬驅 nghĩ khu:  muốn xua đuổi, muốn xô đẩy. 

填平  điền bình: lấp cho bằng phẳng, lấp bằng. 

千仞山  
Thiên 

Nhận Sơn: 

dãy núi nằm giữa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) Và huyện Thanh 

Chương (Nghệ An) ngăn sông Phố và sông Lam. 

 

Bài 58:  

ĐỘ LONG VĨ GIANG 

渡龍尾江 

Cố quốc hồi đầu lệ, 故國回頭淚 

Tây phong nhất lộ trần. 西風一路塵 

Tài quá Long Vĩ thuỷ, 纔過龍尾水 

Tiện thị dị hương nhân. 便是異鄕人 

Bạch phát sa trung hiện, 白髮沙中見 

Ly hồng hải thượng văn. 離鴻海上聞 

Thân bằng tân khẩu vọng, 親朋津口望 

Vị ngã nhất triêm cân. 為我一沾巾 

Dịch thơ: 

QUA SÔNG LONG VĨ 

Quê nhà rơi lệ ngoảnh trông, 

Một con đường bụi gió lồng phía tây. 

Vừa qua Long Vĩ sông này, 

Đã là khách lạ chốn đây quê người. 

Tóc bày bãi cát bạc phơi, 

Lìa đàn nghe vọng ngoài khơi tiếng hồng. 

Người thân cửa bến ngóng trông, 
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Vì ta mắt ướt lưng tròng đẫm khăn! 

Dịch nghĩa: 

Ngoảnh lại nhìn về quê nhà nước mắt lưng tròng. Gió tây nổi lên thổi vào con đường đi dấy bụi 

bặm. Vừa đi qua sông Vĩ đã trở thành khách nơi quê người. Giữa bãi cát phơi bày mái tóc đã 

bạc. Nghe tiếng chim hồng lìa đàn trên biển khơi. Những bạn bè thân thích ngóng trông theo từ 

cửa bến sông, khăn lau đẫm lệ rơi vì ta. 

 

Chú thích: 

Câu 2: 
 

trong bài thơ này và nhiều bài thơ trước, Nguyễn Du vẫn thường đề 

cập hình tượng “gió tây” có lẽ để ám chỉ sự trổi dậy của triều Tây Sơn 

làm thay đổi và ảnh hưởng đến bao người trong đó có đại gia đình Tố 

Như. 

纔  tài: vừa qua, vừa rồi, mới vừa xong. 

龍尾 
Long 

Vĩ: 

tên khúc sông của nhánh Lam Giang gần quê Nguyễn Du nằm từ 

nguồn đến Ngã Ba phủ Hưng Nguyên gọi là Long Vĩ Giang. 

見 hiện: âm của “kiến”, chỉ sự phơi bày, lộ rõ ra, hiện ra. 

津口 
tân 

khẩu: 
cửa sông, cửa bến. 

Bài 59:  

ĐIẾU LA THÀNH CA GIẢ 

吊羅城歌者 

Nhất chi nùng diễm há bồng doanh, 一枝濃艷下蓬瀛 

Xuân sắc yên nhiên động lục thành. 春色嫣然動六城 

Thiên hạ hà nhân liên bạc mệnh ? 天下何人憐薄命 

Trủng trung ưng tự hối phù sinh. 塚中應自悔浮生 

Yên chi bất tẩy sinh tiền chướng, 胭脂不洗生前障 

Phong nguyệt không lưu tử hậu danh. 風月空留死後名 

Tưởng thị nhân gian vô thức thú, 想是人間無識趣 

Cửu tuyền khứ bạn Liễu Kỳ Khanh. 九泉去伴柳耆卿 

Dịch thơ: 

VIẾNG NGƯỜI CA NỮ Ở LA THÀNH 

Cõi bồng thắm đẹp một cành, 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-59-60.htm
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Vẻ xuân cười nụ sáu thành ngất ngây! 

Ai thương kẻ mệnh bạc này,  

Dưới mồ tiếc nuối lắm thay kiếp người. 

Phấn son chẳng rửa nợ đời, 

Tiếng tăm để lại chết rồi: gió trăng! 

Người đời ai hiểu thấu chăng, 

Về nơi chín suối bạn chàng Kỳ Khanh. 

Dịch nghĩa: 

Một cành hoa xinh đẹp thắm nồng từ chốn thần tiên xuống đây. Sắc đẹp mơn mởn như mùa xuân 

với nụ cười chúm chím làm lay động cả sáu thành. Trong đời, ai là người thương xót cho kẻ 

mệnh bạc, số phận long đong? Dưới mồ, chắc (nàng) cũng nuối tiếc vì cuộc đời trôi nổi. Son 

phấn không tẩy rửa những nghiệp chướng từ tiền kiếp. Khi mất đi, chỉ để lại tiếng tăm là kẻ trăng 

gió mà thôi. Cứ nghĩ rằng người đời không theo để hiểu được (mình). Vì thế nơi chín suối sẽ làm 

bạn với ông Liễu Kỳ Khanh. 

 

Chú thích: 

羅城  La Thành:  tức thành Nghệ An còn gọi là Lam Thành. 

濃艷  
nùng 

diễm: 
đẹp xinh xắn thắm nồng gợi cảm. 

蓬瀛 
bồng 

doanh: 

theo truyền thuyết cổ Trung Hoa, ngoài biển có ba ngọn núi Bồng 

Lai, Phương Trượng và Doanh Châu, là nơi các vị thần tiên cư ngụ.  

嫣然 yên nhiên: cười nụ, cười chúm chím, cười nhẹ tênh. 

薄命 bạc mệnh: số phận bạc bẻo, mong manh. 

胭脂  yên chi: son phấn để trang điểm. 

前障  
tiền 

chướng: 

những chướng nghiệp, oan trái từ kiếp trước tác động lên số mệnh 

của kiếp này (Phật). 

柳耆卿 
Liễu Kỳ 

Khanh: 

tức Liễu Vĩnh, người đời Tống (897-1053) đậu Tiến sĩ lúc đã già. 

Ông thường lui tới các ca lâu nên hiểu rõ cuộc sống của những kỹ nữ 

và làm các bài từ thay họ nói lên mơ ước và lòng cảm thông. 

 

Bài 60:  

NINH CÔNG THÀNH 

寧公城 

Độc thướng cao sơn nhãn giới tân, 獨上高山眼界新 
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Anh hùng vãng sự quải giang tân. 英雄往事掛江津 

Nhất thành thượng hạ tận kiều mộc, 一城上下盡喬木 

Thập lý uy phong kiến cổ nhân. 十里威風見古人 

Thử địa bắc nam quy nhất trục, 此地北南歸一軸 

Đương thì tỉnh táo trú tam quân. 當時井燥駐三軍 

Thập niên vị tiết nam nhi hận, 十年未泄男兒恨 

Đàn kiếm trường ca đối bạch vân. 彈劍長歌對白雲 

Dịch thơ: 

THÀNH ÔNG NINH 

Lên non tầm mắt mới hơn, 

Bến sông treo truyện anh hùng thuở nao. 

Trên thành, dưới đất cây cao, 

Người xưa mười dặm thấy oai phong bày. 

Trục nam bắc nối từ đây, 

Bấy giờ giếng bếp chốn này đóng quân. 

Hận trai chưa tỏ mười năm, 

Trước làn mây trắng hát tràn vỗ gươm. 

Dịch nghĩa: 

 

Một mình leo lên núi cao, tầm mắt nhìn khắp như mới mẻ hơn. Câu chuyện cũ về những người 

anh hùng vẫn được treo nơi bến sông (như những bức tranh vẽ treo lên). Một thành trì có nhiều 

cây cao to ở trên thành cũng như dưới chân thành. Vẫn còn thấy vẻ oai phong của người xưa từ 

mười dặm xa. Nơi đây là trục nối từ bắc vào nam. Một thuở nào đấy cũng từng là nơi đóng quân 

có giếng ăn, bếp nấu. Mười năm rồi, hận là chưa bày tỏ được chí nam nhi. Trước làn mây trắng 

bay, ta vỗ gươm và hát vang thôi. 

Chú thích: 

寧公城 
Ninh 

Công 

Thành:  

Thành Ông Ninh do Trịnh Ninh, còn có tên là Trịnh Toàn làm Trấn 

Thủ Nghệ An xây dựng. Có lẽ, Nguyễn Du đề cập đến thành gần sông 

Lam, trên núi Dũng Quyết nơi xảy ra các trận đánh giữa quân đàng 

trong và quân đàng ngoài (quân chúa Trịnh và quân nhà Nguyễn) vì 
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Trịnh Ninh đã cho xây rất nhiều thành trì ở Nghệ An để chống lại các 

thế lực phía nam. 

眼界  
nhãn 

giới:  
tầm nhìn, giới hạn nhìn. 

掛  quải: treo lên. 

喬木  
kiều 

mộc:  
cây rất cao và to lớn. 

軸 trục:  
tức trục cốt của bánh xe; chỉ sự cốt yếu, cốt lõi hoặc người giữ trách 

nhiệm quan yếu. 

泄  tiết:  tỏ lộ, bày rõ ràng, chảy ra, tiết ra, tinh thông. 

十年  
thập 

niên: 

có lẽ mười năm Nguyễn Du phải đi lánh nạn và ở nhờ quê vợ tại Thái 

Bình (1786-1796). 

 

 

 

 

 

BƯỚC ĐẦU RA LÀM QUAN NHÀ NGUYỄN  

Ở BẮC HÀ (1802-1804)  

(Từ bài 61 đến bài 78) 

Ba trăm năm nữa biết chăng, 

Người đời ai sẽ khóc thầm Tố Như?  

 

Bài 61:  

KÝ HỮU (Bài 2) 

寄友 （二）  

Hồng Sơn sơn nguyệt nhất luân minh, 鴻山山月一輪明 

Thiên lý Trường An thử dạ tình. 千里長安此夜情 

Thái phác bất toàn chân diện mục, 太璞不全眞面目 

Nhất châu hà sự tiểu công danh. 一州何事小功名 

Hữu sinh bất đái công hầu cốt, 有生不帶公侯骨 

Vô tử chung tầm thỉ lộc minh. 無死終尋豕鹿盟 

Tiễn sát bắc song cao ngoạ giả, 羨殺北窗高臥者 

Bình cư vô sự đáo hư linh. 平居無事到虛靈 
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Dịch thơ: 

GỬI BẠN 

Hồng sơn trăng sáng tròn đầy,  

Trường An ngàn dặm đêm nay bao tình. 

Ngọc nguyên khó giữ mặt mình, 

Công danh nho nhỏ sao đành một châu. 

Sinh ra chẳng cốt công hầu, 

Nếu mà chưa chết bạn bầu hươu nai. 

Mong ngồi cửa bắc như ai, 

Sống yên chẳng bận miệt mài sâu xa. 

Dịch nghĩa: 

Trên núi Hồng, vầng trăng sáng tròn đầy. Nơi Trường An ngàn dặm xa xôi, với những tình cảm 

dâng trào trong đêm nay. Viên ngọc còn nguyên sơ, chưa mài gọt không giữ được gương mặt 

đích thực của mình. Cớ gì vì chút công danh nhỏ bé ở một châu? Vốn sinh ra không mang dáng 

dấp của một kẻ (chức tước) công hầu. Nếu mà không chết sẽ tìm làm bạn với hươu nai. Mong 

muốn như ai kia ngồi cao nơi cửa sổ phía bắc một cách bình yên không bận bịu việc gì để đến 

với cõi sâu xa kỳ diệu. 

Chú thích: 

長安  
Trường 

An: 

các cụ xưa theo cách gọi của người Trung Hoa đời Tống, đời Đường 

gọi kinh đô là Trường An tức thành Thăng Long. 

太璞 thái phác: 

ngọc còn nguyên đục đẻo từ đá ra chưa được mài dũa. Nhan Xúc thời 

Chiến Quốc bên Trung Hoa xưa được vua Tề mời gặp để trọng dụng 

nhưng từ chối sợ rằng mình ví như viên ngọc lấy từ núi ra sẽ không 

giữ được sự nguyên sơ, vẹn toàn vốn có của nó. 

眞面目  
chân diện 

mục: 

chữ nhà Phật chỉ gương mặt đích thật của bản ngã (Bản lai diện mục) 

tức chân tánh và thấy được chân tánh tức là giác ngộ. 

公侯  công hầu: 

hai tước đứng đầu trong năm tước được phong (Công, Hầu, Bá, Tử, 

Nam). Đây chỉ chức quan Tri huyện Phù Dung mà Nguyễn Du đảm 

nhận khi làm quan với nhà Nguyễn thuộc phủ Khoái Châu, trấn Sơn 

Nam (Hưng Yên). 

北窗高

臥 

bắc song 

cao ngọa: 

hình tượng chỉ thái độ nhàn nhã của các ẩn sĩ lánh xa việc đời mà 

điển hình là Đào Tiềm đời Tấn với việc treo ấn từ quan về ở ẩn. 

虛靈 hư linh:  cõi sâu xa, sự biến ảo, kỳ diệu. 
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Bài 62:  

SƠ NGUYỆT 

初月 

Hấp đắc dương quang tài thướng thiên, 吸得陽光纔上天  

Sơ tam sơ tứ vị đoàn viên. 初三初四未團圓 

Thường Nga trang kính vi khai hạp, 嫦娥妝鏡微開匣 

Tráng sĩ loan cung bất thướng huyền. 壯士彎弓不上弦 

Thiên lý quan sơn vô cải sắc, 千里關山無改色 

Nhất đình sương lộ cộng sầu miên. 一庭霜露共愁眠 

Bồi hồi chính ức Hồng sơn dạ, 徘徊正憶鴻山夜 

Khước tại La Phù giang thủy biên. 卻在羅浮江水邊 

Dịch thơ: 

TRĂNG THUỞ ĐẦU 

Ánh dương vừa hé hút vào, 

Mồng ba, mồng bốn chưa sao tròn là. 

Gương Hằng chưa mở hộp ra! 

Giương cung tráng sĩ không tra dây rồi. 

Sắc màu ngàn dặm không dời, 

Một sân sương móc ngủ vùi sầu chung. 

Nhớ đêm Hồng Lĩnh vấn vương, 

Giờ lui về ở ven sông La Phù. 

Dịch nghĩa: 

Ánh dương vừa mới nhú lên đã được (mặt trăng) hút vào. Mồng ba, mồng bốn (trăng) vẫn chưa 

tròn đầy. Chị Hằng Nga vẫn chưa mở hộp trang điểm ra. Chàng tráng sĩ giương cung lên mà 

không tra dây cung. Chốn ải non ngàn dặm xa xôi, (trăng) vẫn không hề thay màu đổi sắc. Một 

sân sương móc ta (và vầng trăng) vùi ngủ với nỗi sầu buồn. Lòng còn vương vấn bồi hồi nhớ 

đêm nào còn ở dãy núi Hồng Lĩnh mà giờ đây đã lui về dòng sông La Phù rồi! 

 

Chú thích: 



 

 108 Nguyễn Du -Thanh Hiên Thi Tập         Dương Anh Sơn                       www.vietnamvanhien.net 

 

初月 
sơ 

nguyệt: 

trăng non, trăng mới nhú ban đầu. Đây là mùa trăng đầu tiên của 

Nguyễn Du khi làm quan với nhà Nguyễn với chức danh Tri huyện 

Phù Dung, trấn Sơn Nam có sông La Phù chảy qua. 

團圓  
đoàn 

viên:  

họp mặt trọn vẹn đầy đủ. Đây chỉ sự tròn trịa, đầy đặn của vầng trăng 

khi đến ngày rằm mỗi tháng. 

妝鏡 
trang 

kính: 
kính dùng để trang điểm. 

匣  lạp: hộp chứa đồ loại nhỏ. 

彎弓 
loan 

cung: 
giương cung để bắn. 

關山  
quan 

sơn: 
quan ải và núi non, chỉ nơi xa xôi hiểm trở. 

改 cải:  thay đổi, biến đổi. 

徘徊 bồi hồi:  vương vấn, quẩn quanh không dứt ra được. 

卻  khước:  lui về, bỏ đi, từ chối, lại lần nữa 

 

Bài 63:  

LA PHÙ GIANG THỦY CÁC ĐỘC TỌA 

羅浮江水閣獨坐 

Thuỷ các các hạ, giang thuỷ thâm, 水閣閣下江水深 

Thuỷ các các thượng, nhân trầm ngâm. 水閣閣上人沉吟 

Du du vân ảnh biến thần tịch, 悠悠雲影變晨夕 

Cổn cổn lãng hoa phù cổ câm (kim). 滾滾浪花浮古今 

Trần thế bách niên khai nhãn mộng, 塵世百年開眼夢 

Hồng sơn thiên lý ỷ lan tâm. 鴻山千里倚欄心 

Bồi hồi đối ảnh độc vô ngữ, 徘徊對影獨無語 

Bạch phát sổ hành thuỳ ngã khâm. 白髮數莖垂我襟 

Dịch thơ: 

NGỒI THỦY CÁC MỘT MÌNH Ở SÔNG LA PHÙ 

Dưới này thủy các sông sâu, 

Người trên thủy các đắm vào trầm ngâm. 

Mây xa sớm tối đổi dần, 

Xưa nay: cuồn cuộn sóng vần cuốn trôi. 

Trăm năm mắt mở mộng đời, 



 

 109 Nguyễn Du -Thanh Hiên Thi Tập         Dương Anh Sơn                       www.vietnamvanhien.net 

 

Tựa hiên ngàn dặm nhớ nơi non Hồng. 

Lặng im nhìn bóng bâng khuâng, 

Áo ta tóc bạc rủ buông mấy hàng. 

Dịch nghĩa: 

Bên dưới thủy các dòng sông sâu thẳm; bên trên thủy các, người ngồi trầm ngâm đắm vào những 

suy nghĩ. Bóng mây xa xôi dần thay đổi lúc sáng sớm và khi chiều tối. Nước chảy cuồn cuộn với 

những bọt sóng như cuốn trôi kim cổ. Trăm năm trong cuộc đời khi mở mắt ra chỉ là giấc mộng. 

Tựa vào lan can, lòng hướng về non Hồng ngàn dặm xa xôi. Một mình lặng im bâng khuâng 

ngắm bóng mình. Mấy cọng tóc bạc buông xuống vạt áo của ta. 

 

Chú thích: 

水閣  thủy các: gác lầu làm trên mặt nước sông hồ để ngồi thưởng ngoạn. 

沉吟 
trầm 

ngâm: 
chìm đắm vào dòng suy nghĩ chưa dứt ra được. 

滾滾  cổn cổn: nước chảy cuồn cuộn, nước chảy xiết. 

浪花  lãng hoa: bọt sóng do nước chảy mạnh tạo ra. 

數莖  sổ hành:  mấy cọng, mấy hàng. 

襟  khâm:  vạt áo. 

 

Bài 64:  

NGẪU HỨNG (Bài 1) 

偶興 （一） 

Sơ canh cổ giác, ngũ canh kê, 初更鼓角五更雞 

Chung dạ bồi hồi tứ chuyển mê. 終夜徘徊思轉迷 

Minh nguyệt mãn thiên hà cố cố, 明月滿天何故故 

Tây phong xuy ngã chính thê thê. 西風吹我正凄凄 

Thương tàn vật tính bi phù hĩnh, 愓殘物性悲鳧脛 

Khắc lạc thiên chân thất mã đề. 刻雒天真失馬蹄 

Nhược ngộ sơn trung my lộc hữu, 若遇山中糜鹿友 

Yên hà cựu thoại bất kham đề. 煙霞舊話不堪提 

Dịch thơ: 
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HỨNG KHỞI TÌNH CỜ 

Cuối gà, còi trống đầu canh, 

Miên man suốt tối nghĩ quanh rối bời. 

Cớ sao trăng sáng đầy trời, 

Thổi ta buốt lạnh tơi bời gió tây. 

Hại cho tính vật thương thay, 

Ngựa đem đóng móng mất ngay tính trời. 

Bạn hươu nai gặp núi đồi, 

Lời xưa khói tỏa ráng trời chẳng kham. 

Dịch nghĩa: 

Đầu canh một nghe tiếng trống và tiếng còi tù và, qua canh năm (nghe) có tiếng gà gáy. Cả đêm 

cứ nghĩ quanh quẩn với những điều mơ hồi, không rõ ràng. Tại sao vầng trăng lại sáng tỏ đầy 

trời như thế? Gió từ phía tây thổi làm ta buốt lạnh. Làm cho tổn hại đến cái tánh của vật; thương 

xót cho cẳng chân loài vịt nước. Ngựa đem đóng móng làm mất đi cái tính trời cho. Nếu có gặp 

người bạn hươu nai trong núi non, chuyện xưa (về một chốn) có khói giăng, có ráng trời không 

còn được nhắc nhở nữa khiến ta không chịu nổi. 

Chú thích: 

徘徊 bồi hồi: xem C.T bài 62. 

思轉迷 
tứ 

chuyển 

mê:  

những ý nghĩ mơ hồ không rõ ràng. 

故故  cố cố:  cứ mãi như thế. 

凄凄 thê thê: buốt lạnh, buồn bã. 

鳧脛 
phù 

hĩnh: 

cẳng chân vịt. Sách Trang Tử cho rằng cẳng chân vịt nước ngắn 

không thể nối cho dài thêm; còn cẳng chân con hạc dài không thể cắt 

cho ngắn làm mất đi bản tính tự nhiên. 

物性  vật tính:  
tính chất, tố tính sẵn có của muôn vật; bản tính tự nhiên của các loài, 

của vật chất. 

刻雒  khắc lạc: 

trong thiên “mã đề” của sách Trang Tử có viết: “Khắc chi lạc chi” 

nghĩa khắc vào, quấn vào để đề cập đến bản tính sự vật (thiên chân) 

do trời ban phải thay đổi, trái với bản tính tự nhiên. Ở đây (c. 3+4) 

Nguyễn Du cảm thấy việc ra làm quan nhà Nguyễn sẽ làm mất đi cái 

cốt tính yêu thiên nhiên của kẻ thích ở ẩn. 

Bài 65:  

NGẪU HỨNG (Bài 2) 

偶興 （二） 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-61-62.htm
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Nhất lệ thiên nhai sái đoạn bồng, 一淚天涯灑斷蓬 

La Phù giang thượng khởi thu phong. 羅浮江上起秋風 

Hoàng vân bạch thuỷ lưỡng tương chiếu,黃雲白水兩相照 

Cấp quản bi ti vạn bất đồng. 急管悲絲萬不同 

Lục xích câu my trường dịch dịch, 六尺拘縻長役役 

Tứ thì phao trịch thái thông thông. 四時拋擲太匆匆 

Chinh hồng ảnh lý gia hà tại? 征鴻影裏家何在 

Ẩn ẩn Quỳnh vân tam lưỡng phong. 隱隱瓊雲三兩峰 

Dịch thơ: 

HỨNG KHỞI TÌNH CỜ 

Chân trời rơi lệ lìa bồng, 

Gió thu đã nổi trên giòng La Giang. 

Theo nhau nước trắng mây vàng, 

Tơ sầu, sáo nhặt chẳng cùng hòa nhau. 

Trói thân sáu thước mệt sao! 

Bốn mùa thoi mãi đưa nhau vội là. 

Bóng hồng xa lượn: đâu nhà? 

Mây Quỳnh mờ nhạt vài ba đỉnh ngàn. 

Dịch nghĩa: 

Nơi chân trời xa đã phải rơi lệ vì mình như cỏ bồng phải lìa nơi chốn cũ. Trên sông La Phù gió 

thu bắt đầu nổi lên. Đám mây màu vàng và dòng nước màu trắng vẫn theo nhau. Tiếng sáo gấp 

gáp, thổi nhặt và tiếng tơ sầu buồn vạn lần không hòa cùng nhau. Tấm thân sáu thước bị ràng 

buộc làm lụng mệt nhọc mãi. Bốn mùa qua đi như thoi đưa vội vàng. Bóng chim hồng bay đi nơi 

xa xôi, nơi đâu là nhà? Lờ mờ, thấp thoáng là đám mây Quỳnh trên vài ba ngọn núi thôi. 

Chú thích: 

灑 sái: vảy nước, tan ra, thong dong, tiêu sái. 

蓬  bồng:  xem C.T bài 8. 

照  chiếu: soi chiếu, theo nhau, dựa theo, ánh sáng mặt trời. 

急管 cấp tiếng sáo thổi gấp gáp rất nhặt, rất dồn dập liền nhau. 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-06-08.htm
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quản:  

絲 ti: tiếng tơ, tiếng dây đàn tì bà hoặc đàn tranh làm bằng dây tơ tốt. 

長役役  
trường 

dịch 

dịch: 

vất vả, khổ nhọc luôn. 

拋擲  
phao 

trịch: 

con thoi ném đi ném lại trên khung cửi, ném bỏ đi. Đây chỉ thời gian 

đi mau như con thoi. 

太匆匆  
thái 

thông 

thông:  

rất là gấp gáp, vội vàng. 

征鴻  
chinh 

hồng:  
cánh chim hồng bay đi xa. 

隱隱  ẩn ẩn: lờ mờ, mờ nhạt, thấp thoáng. 

瓊  Quỳnh: đây chỉ vùng Quỳnh Lưu là quê hương của nhà thơ. 

 

Bài 66:  

THANH MINH NGẪU HỨNG 

清明偶興 

 

Đông phong trú dạ động giang thành, 東風晝夜動江城 

Nhân tự bi thê, thảo tự thanh. 人自悲悽草自青 

Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng, 春日有身非少壯 

Thiên nhai vô tửu đối thanh minh 天涯無酒對清明 

Thôn ca sơ học tang ma ngữ, 村歌初學桑麻語 

Dã khốc thời văn chiến phạt thanh. 野哭時聞戰伐聲 

Khách xá hàm sầu dĩ vô hạn, 客舍含愁已無限 

Mạc giao mao thảo cận giai sinh. 莫敎茅草近階生 

Dịch thơ: 

HỨNG TÌNH CỜ VÀO TIẾT THANH MINH 

Gió đông sớm tối lay thành, 

Người buồn sầu thảm, cỏ xanh mãi hoài. 

Ngày xuân thân chẳng trẻ trai, 

Thanh minh không rượu lai rai góc trời.  

Đay, dâu học tiếng xóm người, 
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Ngoài đồng nghe khóc như hồi binh đao. 

Chứa sầu quán khách xiết bao! 

Chớ cho tranh cỏ mọc sao gần thềm! 

Dịch nghĩa: 

Suốt ngày đêm, cơn gió từ phía đông chuyển động thổi qua thành từ bên sông. Người thì cảm 

thấy mình buồn bã còn cây cỏ vẫn xanh tươi. Những ngày mùa xuân, thân vẫn còn có đây nhưng 

chẳng còn trai trẻ. Ở chân trời xa vào tiết thanh minh không có rượu để đối ẩm. Những bài ca nơi 

xóm thôn đã giúp ta học hỏi được tiếng nói của những người trồng đay hoặc trồng dâu tằm. 

Ngoài cánh đồng vẫn còn nghe tiếng than khóc như hồi có chiến tranh. Ở nơi quán khách, lòng 

chất chứa nỗi sầu buồn vô cùng. Đừng để cho cỏ tranh mọc ở gần thềm nhà. 

 

Chú thích: 

悲悽 bi thê: buồn da diết, buồn thảm. 

村歌  thôn ca: những bài ca nơi thôn xóm của những người làm nông. 

初學  sơ học: sự học hỏi ban đầu. 

桑麻  tang ma: dâu tằm và đay gai. Chỉ chung những người làm nghề nông 

含愁  
hàm 

sầu: 
ngậm, chất chứa nỗi sầu. 

莫敎  
mạc 

giao: 
đừng cho, đừng sai khiến, chớ để cho. 

Bài 67:  

MỘ XUÂN MẠN HỨNG 

暮春漫興 

Nhất niên xuân sắc cửu thập nhật, 一年春色九十日 

Phao trịch xuân quang thù khả liên. 拋擲春光殊可憐 

Phù thế công danh khan điểu quá, 浮世功名看鳥過 

Nhàn đình tiết tự đái oanh thiên. 閒庭節字帶鶯遷 

Trắc thân bất xuất hữu hình ngoại, 側身不出有形外 

Thiên tuế trường ưu vị tử tiền. 千歲長懮未死前 

Phù lợi vinh danh chung nhất tán, 浮利榮名終一散 

Hà như cập tảo học thần tiên? 何如及早學神仙 
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Dịch thơ: 

HỨNG KHỞI LAN MAN CUỐI XUÂN 

Mỗi năm chín chục ngày xuân, 

Cảnh xuân đi mãi trôi dần tiếc thay! 

Công danh cõi thế: chim bay, 

Theo oanh sông vắng tiết thay đổi hoài. 

Tấm thân sao thoát hình hài, 

Mãi lo, chưa chết chuyện dài ngàn năm! 

Rốt cùng danh lợi suông tan, 

Sao bằng sớm học đạo thần tiên kia. 

 

Dịch nghĩa: 

Mỗi năm, sắc xuân có chín mươi ngày. Cảnh xuân tươi sáng như con thoi ném đi thật tiếc thay! 

Công danh trôi nổi ở đời nhìn xem như cánh chim bay qua. Ở nơi sân vắng vẻ, yên tĩnh tiết trời 

tuần tự đổi thay theo con chim vàng anh. Tấm thân không ra khỏi được hình hài. Nỗi lo lắng 

ngàn năm vẫn dài mãi nếu chưa chết đi. Cái danh lợi vẻ vang nhưng không chắc chắn, rốt cùng 

sẽ tan biến thôi. Sao bằng sớm học hỏi theo đạo thần tiên. 

 

Chú thích: 

春色 
xuân 

sắc: 
cảnh sắc, sắc màu của mùa xuân. 

春光  
xuân 

quang: 
cảnh xuân tươi sáng. 

拋擲  
phao 

trịch: 
xem C.T bài 65. 

閒庭  
nhàn 

đình:  
sân nhà vắng vẻ, yên tĩnh. 

帶鶯  
đái 

oanh: 
theo con chim vàng anh (đái: theo đuổi, mang theo, dây lưng…). 

有形  
hữu 

hình: 

chỉ chung thế giới của hình hài, của vật chất. Ngược lại là “vô hình” 

tức thế giới của những gì phi vật chất hoặc thế giới không thể nắm bắt 

được như linh hồn, thần linh v.v… 

浮利  phù lợi: 
những lợi ích mà con người ra sức tìm kiếm, chiếm đoạt chỉ là những 

giá trị không chắc chắn và hão huyền mà người đời thường gọi là 
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danh lợi suông. 

神仙  
thần 

tiên:  

thế giới của những người thoát khỏi những ràng buộc vật chất để có 

được sự an lạc, thong dong. 

 

Bài 68:  

THANH QUYẾT GIANG VÃN THIẾU 

清決江晚眺 

Phù kiều tận xứ xuất bình điền, 浮橋盡處出平田 

Lịch lịch thanh sơn tại nhãn tiền. 歷歷青山在眼前 

Cổ kính tiều quy minh nguyệt đảm, 古徑樵歸明月擔 

Triều môn ngư tống tịch dương thuyền. 潮門魚送夕陽船 

Mang mang viễn thuỷ tam xuân thụ, 茫茫遠水三春樹 

Lạc lạc nhân gia lưỡng ngạn yên. 落落人家兩岸煙 

Cực mục hương quan tại hà xứ? 極目鄉關在何處 

Chinh hồng sổ điểm bạch vân biên. 征鴻數點白雲邊 

 

Dịch thơ: 

NGẮM CẢNH CHIỀU TRÊN SÔNG THANH QUYẾT 

Hết cầu nổi đến đồng bằng, 

Khắp nơi trước mắt xanh giăng non ngàn. 

Tiều về đường cũ dưới trăng, 

Ông chài chiều xuống triều dâng đẩy xuồng. 

Sông xa mờ nhạt cây xuân, 

Khói lên lớp lớp nhà dân hai bờ. 

Cố nhìn quê cũ đâu giờ? 

Cánh hồng vài chấm lượn lờ theo mây. 

 

Dịch nghĩa: 

Hết cây cầu nổi là đến cánh đồng bằng phẳng. Khắp mọi nơi trước mắt là dãy núi xanh. Trên con 

đường mòn cũ, ông tiều gánh củi về dưới ánh trăng sáng. Lúc chiều tối cửa sông nước dâng lên, 
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ông chài đẩy thuyền xuống nước. Phía xa của con sông, lờ mờ ba cây lớn trong mùa xuân. Khói 

lên từ nhà dân lớp lớp đông đúc ở hai bên bờ.Giương mắt cố nhìn về quê hương, ở chốn nào 

đây? Ven tầng mây trắng chỉ thấy vài chấm nhỏ của những con chim hồng bay xa. 

Chú thích: 

眺 thiếu:  xem C.T. bài 26. 

清決江  
Thanh 

Quyết 

giang:  

tên dòng sông Thanh Quyết ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình là một 

nhánh của sông Đáy (sông Gián Khẩu) giữa Ninh Bình và Hà Nam. 

平田  
bình 

điền: 
ruộng vườn ở chỗ bằng phẳng. 

歷歷  lịch lịch: 
(lịch: khắp nơi, vượt qua, trải qua, chọn lựa) tiếng loài thú kêu, rõ 

ràng, nơi nơi. 

擔 đảm: gánh vác, nhận lấy, mang vác. 

潮門  
triều 

môn:  
nước dâng lên ở sông hoặc cửa biển. 

茫茫  
mang 

mang:  
xa xôi, mênh mông, mờ mờ, mịt mù. 

落落  lạc lạc: sắp xếp, xếp lớp không bừa bộn, chững chạc. 

極目  
cực 

mục: 
giương mắt lớn để cố nhìn. 

Bài 69:  

ĐỒNG LƯ LỘ THƯỢNG DAO KIẾN SÀI SƠN 

同廬路上遙見柴山 

Sài Sơn sơn thượng đa phù vân, 柴山山上多浮雲 

Sài Sơn sơn hạ thạch lân lân. 柴山山下石磷磷 

Đồng Lư lộ thượng tây kiều thủ, 同廬路上西翹首 

Tú sắc thương nhiên lai chiếu nhân. 秀色蒼然來照人 

Lịch lịch lâu đài thiên ngoại kiến, 歷歷樓臺天外見 

Vi vi chung cổ nguyệt trung văn. 微微鐘古月中聞 

Thanh sam tẩu biến hồng trần lộ, 青衫走編紅塵路 

Viên hạc hà tòng nhận cựu lân? 猿鶴何從認舊鄰 

Dịch thơ: 

TRÊN ĐƯỜNG ĐỒNG LƯ NHÌN XA THẤY SÀI SƠN 

Sài Sơn trên núi mây vương, 
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Sài Sơn bên dưới nước tuôn đá bày. 

Đường Đồng Lư ngẩng nhìn tây, 

Màu xanh xinh đẹp chiếu ngay vào người. 

Gác lầu trông rõ ngời ngời. 

Giữa trăng chuông trống vẳng lơi nhẹ nhàng. 

Áo xanh bụi đỏ khắp đàng, 

Làm sao vượn hạc nhận hàng xóm xưa? 

Dịch nghĩa: 

Ở trên ngọn núi Sài Sơn có nhiều đám mây nổi. Bên dưới núi Sài, nước chảy luồn qua các khe 

đá. Trên đường Đồng Lư ngẩng nhìn về phía Tây, màu xanh tươi đẹp của núi rừng chiếu soi vào 

người. Nhìn phía trời ngoài xa nhìn thấy rõ ràng các lầu gác. Giữa ánh trắng, nghe tiếng chuông 

trống gõ nhẹ nhàng. Mặc chiếc áo màu xanh đi khắp con đường bụi hồng. Làm thế nào để vượn 

và hạc nhận ra được người hàng xóm cũ. 

Chú thích: 

Đây là bài thơ được Nguyễn Du làm ra khi đang giữ chức Tri Phủ Thường Tín, nhận lệnh triều 

đình lên trấn Nam Quan tiếp đón sứ nhà Thanh (TQ) (1803) mời qua Việt Nam để phong vương 

cho Nguyễn Gia Long. 

柴山  Sài Sơn:  tức núi Thầy ở Sơn Tây. 

磷磷  lân lân:  nước chảy qua các khe đá. 

翹首 kiều thủ: ngẩng đầu nhìn lên. 

秀色  tú sắc:  màu sắc xinh xắn, đẹp đẽ. 

歷歷  lịch lịch:  xem C.T bài 68. 

微微  vi vi:  nhẹ nhàng, mưa nhỏ. 

青衫  
thanh 

sam: 
chiếc áo màu xanh của các quan lại triều Nguyễn. 

編  biến:  khắp cả, khắp chốn.  

 

Bài 70:  

ĐỒNG LUNG GIANG 

同籠江 

Đồng Lung giang thuỷ khứ du du, 同籠江水去悠悠 

Kim cổ nhàn sầu bất trú lưu. 今古閒愁不住流 

http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-ThanhHienThiTap-VaiNetVeTHTT-Bai-67-68.htm
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Sa chuỷ tàn lô phi bạch lộ, 沙嘴殘蘆飛白鷺 

Lũng đầu lạc nguyệt ngoạ hàn ngưu. 隴頭落月臥寒牛 

Loạn sơn thuý tiếp cô thành mộ, 亂山翠接孤城暮 

Thuỷ trúc hàn sinh tiểu điếm thu. 水竹寒生小店秋 

Tiện nhĩ dã âu tuỳ thuỷ khứ, 羨爾野鷗隨水去 

Phù sinh lao lục kỷ thì hưu? 浮生勞碌幾時休 

Dịch thơ: 

SÔNG ĐỒNG LUNG 

Về xa dòng nước Đồng Lung, 

Mối sầu trôi mãi chẳng ngừng xưa nay. 

Lau tàn mõm cát cò bay, 

Tàn trăng lạnh lẽo trâu đây nằm gò. 

Thành chiều tiếp núi xanh lơ, 

Mùa thu trúc nước lạnh mờ quán con. 

Thèm như âu lượn theo dòng, 

Đời bao lâu hết bềnh bồng nhọc thân? 

Dịch nghĩa: 

Dòng sông Đồng Lung nước chảy về chốn xa xăm. Mối sầu xưa và nay trôi theo dòng nước 

chẳng ngừng nghỉ. Nơi mõm cát có những con cò trắng bay trên đám lau sậy tàn lụi. Phía đầu gò 

đất, con trâu nằm dưới ánh trăng lạnh lẽo. Dãy núi xanh biếc nhấp nhô tiếp nối tòa thành lẻ loi 

vào cuối buổi chiều. Hàng quán nhỏ vào mùa thu có đám trúc nước tỏa hơi lạnh. Thèm muốn 

như loài chim âu bay theo dòng nước. Cuộc sống bềnh bồng nhọc nhằn bao giờ mới chấm dứt 

đây? 

Chú thích: 

同籠江 
Đồng 

Lung 

giang:  

hay còn gọi là Lung giang tức sông Đồng Lung, là một nhánh của 

khúc sông Đáy nằm ở phía nam tỉnh Sơn Tây. 

嘴  chủy:  mõm sông, mõm cát, mõm chim. 

隴  lũng:  gò đất cao. 

亂山  
loạn 

sơn: 
núi nhấp nhô, lởm chởm. 
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店  điếm:  cửa hàng, quán xá. 

羨  tiện:  thèm muốn, ham thích, thừa thải, tràn đầy… 

爾  nhĩ: mày, ngươi; như thế, như vầy; hoa nở nhiều. 

勞碌  lao lục:  vất vả và bận rộn. 

Bài 71:  

LẠNG SƠN ĐẠO TRUNG 

諒山道中 

Vạn mộc sơn tiền khả bốc cư, 萬木山前可卜居 

Bạch vân tại tụ thuỷ thông cừ. 白雲在岫水通渠 

Sơn tăng đối trúc lưỡng vô dạng, 山僧對竹兩無恙 

Mục thụ kỵ ngưu nhất bất như. 牧豎騎牛一不如 

Ảnh lý tu mi khan lão hỷ, 影裏鬚眉看老矣 

Mộng trung tùng cúc ức qui dư. 夢中松菊憶歸與 

Toạ gia thôn tẩu đa nhàn sự, 坐家村叟多閒事 

Chỉ vị bình sinh bất độc thư. 只為平生不讀書 

Dịch thơ: 

GIỮA ĐƯỜNG ĐI LẠNG SƠN 

Chọn nơi ở núi muôn cây, 

Nước khe chảy suốt, đỉnh mây trắng ngần. 

Yên bình cả trúc lẫn tăng, 

Trẻ con trâu cưỡi ai bằng được đây?! 

Thấy già, soi bóng râu mày, 

Cúc tùng trong mộng nhớ quay trở về. 

Ngồi nhàn ông lão xóm quê, 

Suốt đời sách vở chẳng hề đọc chi! 

Dịch nghĩa: 

Chỗ muôn ngàn cây trước ngọn núi có thể chọn làm chỗ ở. Trên ngọn núi có đám mây trắng và 

khe nước chảy. Nhà sư ở núi và khóm trúc, cả hai đều bình thản, chẳng việc gì. Chẳng ai bằng 

đứa trẻ cưỡi trâu kia. Nhìn vào ảnh trong gương với râu mày thấy mình đã già rồi. Trong giấc mơ 
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thấy tùng và cúc nên nhớ chuyện quay trở về. Ông già xóm quê ngồi nhà sao quá nhàn hạ bởi vì 

suốt đời chẳng hề đọc sách. 

Chú thích: 

Đây là bài thơ được Nguyễn Du làm phụng mệnh triều đình lên ải Nam Quan tiếp đón sứ nhà 

Thanh sang phong vương cho vua Gia Long (1803) khi đang trên đường đi Lạng Sơn. Năm sau 

(1804) nhân bị bệnh ông đã xin cáo bệnh về nghỉ ngơi. 

可卜居 
khả bốc 

cư:  
có thể được chọn lựa làm nơi ở. 

岫  tụ:  đỉnh ngọn núi hoặc hang núi. 

渠  cừ: khe, ngòi nước, mương nước. 

無恙  vô dạng: 
không lo lắng, không đau ốm, không có việc gì, bình thản trước mọi 

thứ. 

憶歸與  
ức qui 

dư:  
nghĩ đến chuyện quay về quê cũ. 

夢中松菊  

mộng 

trung 

tùng 

cúc: 

trong giấc mơ thấy tùng và cúc, chỉ niềm mong ước được an nhàn của 

kẻ thích xa lánh công danh. 

 

Bài 72:  

QUỶ MÔN ĐẠO TRUNG 

鬼門道中 

Quỉ môn thạch kính xuất vân côn (căn), 鬼門石徑出雲根 

Chinh khách nam quy dục đoạn hồn. 征客南歸欲斷魂 

Thụ thụ đông phong xuy tống mã, 樹樹東風吹送馬 

Sơn sơn lạc nguyệt dạ đề viên. 山山落月夜啼猿 

Trung tuần lão thái phùng nhân lãn, 中旬老態逢人懶 

Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn. 一路寒威杖酒溫 

Sơn ổ hà gia đại tham thụy? 山塢何家大貪睡 

Nhật cao do tự yểm sài môn. 日高猶自掩柴門 

Dịch thơ: 

GIỮA ĐƯỜNG ĐI QUỶ MÔN 
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Quỷ môn đường đá chân mây, 

Về nam khách muốn lìa bay vía hồn! 

Hàng cây tiễn ngựa gió đông, 

Đêm nghe vượn hú dãy non trăng tà. 

Vẻ già lười gặp người ta, 

Đường đi sợ lạnh nhờ qua qua rượu nồng. 

Nhà ai say ngủ hõm non, 

Mặt trời cao tỏ cổng còn cài then. 

Dịch nghĩa: 

Con đường mòn nền đá ở Quỷ Môn đi ra từ chân mây. Khách đi xa xuôi về nam như muốn bay 

lìa hồn vía! Gió mùa đông thổi qua hàng cây có đám ngựa tiễn đưa. Trăng tàn nơi dãy núi và 

đêm nghe tiếng vượn hú. Tuổi trung niên nhưng dáng dấp có vẻ già lão không thích gặp gỡ 

người ta. Đường đi lạnh lẽo nên phải nhờ đến hơi rượu ấm nồng. Nhà ai nơi hõm núi còn ham 

ngủ say sưa? Mặt trời đã lên cao mà cánh cửa tre vẫn còn đóng lại. 

Chú thích: 

Đây là bài thơ Nguyễn Du làm khi đón sứ giả nhà Thanh từ Lạng Sơn về Thăng Long qua Quỷ 

Môn Quan là con đường núi hẹp ở phía nam ải Chi Lăng là nơi các đoàn quân xâm lược phương 

Bắc đều sợ khiếp đảm khi tiến quân qua đây. 

征客 
chinh 

khách:  

khách đi xa. Ở đây chữ “khách” có nhiều ý nghĩa: vừa chỉ đoàn khách 

sứ giả nhà Thanh và vừa đề cập đến những đoàn quân xâm lăng 

phương Bắc trong lịch sử đánh chiếm nước ta ở phương nam. 

斷魂  
đoạn 

hồn: 
hồn vía bay lìa do sự sợ hãi lớn lao. 

中旬  
trung 

tuần: 
tức tuổi trung niên, khoảng từ 40 tuổi trở đi. 

態  thái: dáng dấp, dáng vẻ, thái độ… 

懶  lãn:  lười biếng, không ham thích. 

大貪睡  
đại tham 

thụy: 
quá ham hố ngủ say. 

山塢  sơn ổ:  hõm núi, nơi có các vách núi xung quanh chỗ trũng. 

Còn tiếp 

Nguồn: http://www.ninh-hoa.com/DuongAnhSon-Index.htm 


