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VĂN HỌC NAM HÀ  
文 學 南 河 

 
(VĂN HỌC XỨ ĐÀNG TRONG)  

Nguyễn Văn Sâm 

 

Lời vào sách 

         Thực hiện quyển sách này, chúng tôi có tham vọng trình bày bộ mặt 

của văn học miền đất từ Thuận Hóa đến Hà Tiên thời gian từ khi Nguyễn 

Hoàng thật sự rời đất Bắc (Canh Tý 1600) đến lúc Nguyễn Ánh lên ngôi 

(Nhâm Tuất 1802).  

         Lúc đó vùng đất thuộc chúa Nguyễn được gọi bằng danh từ “Xứ Đàng 

Trong” hoặc “Nam Hà”; trong khoảng thời gian có xuất hiện nhà Tây Sơn, 

ta còn thấy nhắc đến tiếng “Quảng Nam quốc” ...Danh từ Nam Hà được đặt 

cho tựa sách vì tính chất gọn gàng và chính xác của những từ ngữ nầy, tuy 

rằng trong một vài trường hợp những tiếng đồng nghĩa khác vẫn được sử 

dụng.  

          Chúng tôi có vài băn khoăn khi bắt tay vào việc soạn thảo:  

          Có chăng văn học Nam Hà? Nếu có, đáng cho chúng ta khơi ra, đặt 

tên thành một nền văn học hay nên đồng hóa với những tác giả, tác phẩm 

đồng thời ở Bắc Hà để có chung một giai đoạn lịch sử văn học của Việt Nam 

thời phân tranh?  

          Giới hạn thời gian năm nào? Khi nhà Tây Sơn lên cầm quyền hay nhà 

Tây Sơn dứt nghiệp?  

          Sự băn khoăn sinh ra vì có thể có người hoặc không nắm vững vấn đề, 

hoặc ác ý cho rằng tác giả có tinh thần chia rẽ, khơi lại một cuộc phân cách, 

đố kỵ thù nghịch đã qua. Trong lịch sử có những xung đột Trịnh - Nguyễn - 

Tây Sơn nhưng đó là vấn đề quân sự, chánh trị, quyền lực, còn tác phẩm văn 

học của Việt Nam dầu viết ở đâu, Đàng Ngoài hay Đàng Trong vẫn thuộc về 

văn học Việt Nam, một phần tử của toàn thể duy nhất.  

          Chúng tôi vẫn nghĩ như vậy nhưng quan niệm rằng văn chương khó 

thể quay mặt lại với hoàn cảnh xã hội, chánh trị ở giai đoạn tạo dựng ra nó; 

văn chương, vì vậy là tiếng nói của chứng nhân đối với những biến động của 

một thời nhiều xáo trộn cách đây gần ba thế kỷ, một thời dân chúng lầm 

than, đói khổ chết chóc, mất nhân tính...  

          Những tác phẩm ở Nam Hà phản ánh được tình trạng qua phân, phe 

nhóm vì tác giả hầu hết phục vụ cho chúa Nguyễn, liên quan đến người cầm 
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quyền nên nói lên tiếng nói của những người muốn mở mang vùng đất mới. 

Trong khi đó nhà văn đất Bắc, nối tiếp truyền thống văn hóa cũ nên chưa có 

đường hướng đặc biệt. Mặt dù tác phẩm ở vùng nầy tương đối dồi dào, ta chỉ 

ghi nhận được một vài trường hợp có vẻ dấn thân (Đoàn Thị Điểm, Lê Hữu 

Trác, Hồ Xuân Hương, Ôn Như Hầu…) với những tác phẩm tả thực, nói lên 

được những thực trạng của hoàn cảnh đương thời.  

          Không chấm dứt tác phẩm khi nhà Tây Sơn nắm quyền, trái lại kéo 

dài nền văn học Nam Hà đến lúc Gia Long lên ngôi vì chúng tôi quan niệm 

văn học của những nhà văn giai đoạn Tây Sơn cầm quyền chỉ nối tiếp những 

năm trước (Đời Lê - Trịnh hoặc Nguyễn), nói cách khác, văn học Tây Sơn 

không có vì nhà văn sanh ra, lớn lên dưới triều đại trước và quan trọng nhất: 

diễn tả những gì các nhà văn lớp trước đã diễn tả. Mặt khác, thời Tây Sơn 

vẫn còn loạn lạc, chiến tranh, văn chương lúc nầy vẫn nằm trong một chiều 

hướng văn học phân tranh, tác giả ở Đàng Ngoài nói những điều đặc biệt 

thuộc về văn học Bắc Hà, nhà văn Đàng Trong trình bày những điều có sắc 

thái riêng thuộc về văn học Nam Hà.  

          Về quan điểm khảo sát, để thấu hiểu toàn bộ hệ thống tư tưởng của tác 

giả chúng tôi khảo sát một cách hòa đồng tác phẩm Hán - Nôm, không phân 

biệt hình thức văn tự. Chúng tôi chủ trương, văn tự chỉ là một trong những 

phương thức truyền thông của loài người mặc dầu sử dụng hệ thống nào, 

con người cũng chỉ diễn tả tâm tình và tư tưởng mình, cốt cách của dân tộc 

mình, hoàn cảnh trong đó tác giả sống ...Do đó hệ thống chữ viết dưới dạng 

nào cũng vậy, vấn đề quan trọng chỉ thu gọn lại ở điểm nhà văn có diễn tả 

chân thật và có kỹ thuật cao không. 

          Đại cương, các văn gia sau sẽ được đề cập đến:  

          Đào Duy Từ, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Hữu Hào, Hoàng Quang, 

Ngọc Hân Công Chúa, Ngô Thế Lân, Nhóm Chiêu Anh Các, Võ Trường 

Toản, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Văn Thành, Đặng Đức Siêu ... Những tác 

giả nầy, nhìn chung sẽ được coi như tiếng nói đặc biệt của Nam Hà mà họ là 

những thành tố cơ bản – còn một vài tác giả khác vì sự khiếm khuyết tài liệu 

chúng tôi xin được lược qua. Có thể có người cho rằng bấy nhiêu thôi thì là 

quá ít. Nhưng ít còn hơn không, bởi lý do ở ngoài tầm tay chúng ta – lý do 

chiến tranh mà đất nước đau khổ nầy phải gánh chịu gần như liên tục từ đầu 

thế kỷ XVII đến giờ. Một học giả gần đây đã nhận xét rất đúng khi viết:  

          “Xã hội Việt Nam từ khi Họ Mạc cướp ngôi (*) nhà Lê năm 1527 cho 

đến đầu thế kỷ XVII, đã trải qua một giai đoạn hãi hùng. Trong gần ba thế 

kỷ, không lúc nào chấm dứt những cuộc chiến tranh tàn sát. Vì thế, cả nhân 

tài vật lực của người Việt đều dốc vào công cuộc binh đao, còn việc học 

hành trong nước thì hầu như bị đặt vào hàng thứ yếu “ 

          Lời nhận xét nầy nhìn chung cho xã hội Việt Nam, nhưng nhìn riêng 

cho xã hội Nam Hà lại càng đúng hơn.  

          Tuy nhiên, không phải vì “việc học hành hầu như bị đặt vào hàng thứ 

yếu” mà niềm Nam không sản xuất được các bậc tài hoa, những văn nhân 
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lỗi lạc. Miền Nam vẫn có được nhiều cây bút nổi tiếng cũng như đã hiến cho 

tổ quốc lắm anh hùng tên tuổi không thể phai mờ trong tâm trí người dân. 

Trước đây, chính Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục cũng cho rằng nhân 

tài tuấn dị ở vùng Nam Hà nối tiếp không bao giờ dứt.  

          Trong một bài khảo sát về văn học miền Nam cách đây khoảng mười 

năm, một nhóm tri thức đã có lời nhận định khá khách quan sau đây:  

          “Miền Nam nước Việt có một quá khứ trọng đại, khả dĩ làm vẻ vang 

non sông, hãnh diện cho giống nòi. Miền Nam là một địa linh mà đã gọi là 

địa linh, tất nhiên phải hun đúc nhiều anh thư, hào kiệt, văn nhân, thi sĩ tài 

ba lỗi lạc chẳng kém gì các miền khác của nước Việt muôn thuở “ 

          Vì vậy, nghiên cứu về văn học Nam Hà là một cần thiết. Quyển sách 

nầy chỉ giữ được vai trò gợi ý, mở đường, do đó chưa nói được hết những 

vấn đề quan yếu vì vậy rất cần được sự phê bình, góp ý của những bậc cao 

minh.  

          Tiện đây, chúng tôi xin chân thành cảm tạ những đồng nghiệp đã tận 

tình giúp tài liệu, cho ý kiến để tác phẩm nầy được hoàn thành như giáo sư 

Lê Hữu Mục, giáo sư Nguyễn Khuê, giáo sư Huỳnh Minh Đức ...  

Saigon, ngày 10 tháng 4 năm 1972 

Nguyễn Văn Sâm  

 

Lịch Sử và Xã Hội Việt Nam Thời Phân Tranh 

Nhìn chung, giai đoạn văn học chúng ta đang khảo sát nằm trong thời đại vô cùng 

rối ren mặc dầu trước đó nước nhà đã trải qua một cuộc qua phân khá lâu dài của 

thời Lê - Mạc  

Khi họ Mạc suy yếu, nhà Lê khôi phục trở lại (tái chiếm Tây Đô năm 

1543) cũng bắt đầu từ đây những cuộc xung đột mới mở màn làm nền cho 

giai đoạn văn học của chúng ta: cuộc phân tranh Trịnh - Nguyễn rồi Tây Sơn 

- Nguyễn, Tây Sơn - Trịnh, Tây Sơn - Nguyễn Ánh ... 

Sự việc bắt đầu với chuyện Nguyễn Hoàng vào Nam. 

Năm 1558 (Mậu Ngọ), Nguyễn Hoàng nhờ chị là Ngọc Bảo xin với Trịnh 

Kiểm cho vào đóng ở phía Nam vì sợ xảy ra chuyện không hay như anh mình 

trước đây. Trịnh Kiểm tâu với vua Lê Anh Tông cho Nguyễn Hoàng vào trấn 

giữ đất Thuận Hóa.  
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Năm 1572 (Nhâm Thân) Trịnh Kiểm mất, Trịnh Cối và Trịnh Tùng tranh 

ngôi Chúa nên xung đột nhau; lợi dụng cơ hội, họ Mạc đem quân đánh Thanh 

Hóa đồng thời sai Lập Bạo, một tùy tướng giỏi đem chiến thuyền vào đánh 

Nguyễn Hoàng, nhưng Lập Bạo bị Nguyễn Hoàng dùng mưu giết đi. 

Năm 1592 (Nhâm Thìn) Nguyễn Hoàng phải trở ra Bắc giúp vua Lê tiêu 

diệt họ Mạc, ông cùng Trịnh Tùng lập được nhiều chiến công. 

Năm 1593 (Quí Tỵ) Trịnh Tùng lấy lại được kinh đô, nhưng vẫn không 

thuận để Nguyễn Hoàng về lại Thuận Hóa vì ngại sự bành trướng thế lực của 

ông nầy ở miền Nam. 

Năm 1600 (Canh Tý) khi có loạn Phan Ngạn, Bùi Văn Khuê, Ngô Đình 

Nga ở Nam Định, Nguyễn Hoàng xin đi đánh dẹp, nhân cơ hội, theo đường 

biển lén trở về vùng chiếm giữ của mình. 

Từ đây họ Trịnh gần như mất hết ảnh hưởng từ Thuận Hóa trở xuống, 

vùng đất bây giờ thật sự là của Nguyễn Hoàng. Hai họ Trịnh Nguyễn tuy 

ngoài mặt hòa thuận (Ngọc Tú, con gái út của Nguyễn Hoàng được gả cho 

Trịnh Tráng, con trai của Trịnh Tùng) nhưng mỗi bên vẫn luôn củng cố lực 

lượng; phòng bị để chờ ngày tiêu diệt phe nghịch. 

Năm 1613 (Quí Sửu) Nguyễn Hoàng trước khi mất dặn con là Nguyễn 

Phúc Nguyên (Chúa Sãi) lo luyện tập quân sĩ gây dựng sự nghiệp muôn đời3. 

Từ đó, các chúa Nguyễn sau nầy đều gắng sức gây dựng cơ đồ: đóng 

đồn, đắp lũy (đồn Trường Dục, lũy Nhật Lệ4), chiếm đất (phía Nam sông 

Gianh, tức sông Linh Giang) để xây dựng sự nghiệp.. 

Năm 1625 (Ất Sửu) Chúa Trịnh Tráng muốn dò xét ý đồ của Chúa 

Nguyễn - Nguyễn Phúc Nguyên - mới gởi thư dọa nạt, nhưng Sãi Vương một 

lòng không thuần phục Chúa Trịnh nên trả lời dứt khoát bằng một bức thơ lời 

lẽ rất cứng rắn, quả quyết. 

Hai bức thư nầy – gởi và trả lời – đều được viết bằng tiếng Nôm, tuy có 

tính cách lịch sử, chánh trị nhưng đánh dấu một giai đoạn văn học mới: phân 

chia Nam và Bắc Hà trên lãnh vực văn nghệ. Chúng tôi xin đăng lại nguyên 

văn ở phần phụ lục I để làm tài liệu. 

Trong bức thư của mình Trịnh Tráng căn cứ vào những điểm sau: 

http://newvietart.com/index4.1482.html#0.1_footnote3
http://newvietart.com/index4.1482.html#0.1_footnote4


5 
 

- Vua Lê thuộc về dòng chính thống, tài đức, Họ Nguyễn phải chu toàn 

bổn phận bầy tôi đối với nhà vua. 

- Nếu gây cuộc can qua, họ Trịnh vẫn đủ sức vì có binh hùng tướng 

mạnh, nhưng chiến tranh chỉ là việc vạn bất đắc dĩ. 

- Nếu họ Nguyễn thần phục nhà Lê, địa vị khanh tướng vẫn không mất. 

Để trả lời lại, Nguyễn Phúc Nguyên dựa trên những luận cứ sau: 

- Họ Nguyễn không muốn việc binh đao, nhưng nếu cần vẫn đủ khả năng 

chống lại sức mạnh của họ Trịnh. 

- Họ Trịnh không đáng mặt tôi trung và càng không nên nói đến chữ 

trung vì đã đàn áp vua Lê. 

Qua hai bức thư trên ta thấy Nam Hà và Bắc Hà đã quyết liệt tranh đấu 

với nhau, sự thù nghịch đã không còn che đậy. Trịnh Tráng dựa trên một thứ 

chính nghĩa chủ quan, Nguyễn Phúc Nguyên cậy có địa thế và binh hùng. Thật 

vậy, lúc nầy đồn lũy họ Nguyễn đã vững, các danh tài như Nguyễn Hữu Dật5, 

Nguyễn Hữu Tiến6, Đào Duy Từ góp sức hiến mưu nên miền Nam không còn 

sợ miền Bắc nữa. Sự cương quyết nầy khiến Chúa Trịnh căm giận lắm nhưng 

không thể làm gì được. 

Năm 1629 (Đinh Mão) Trịnh Tráng, để hoàn toàn có chánh nghĩa, nhờ 

vua Lê sai đem vào Thuận Hóa một tờ sắc cũng bằng chữ Nôm nội dung tỏ ý 

đòi họ Nguyễn phải nạp thuế nhưng thật ra bắt Chúa Nguyễn phải thần phục 

bằng cách cho con trai ra Bắc chầu vua. 

Chúa Nguyễn bấy giờ là Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên nhận sắc 

nhưng vẫn không nộp thuế. Thấy vậy, cũng trong năm nầy họ Trịnh một lần 

nữa mượn tiếng vua Lê đòi Chúa Sãi cho con ra chầu, lần nầy chỉ nhắc đến 

việc góp phần triều cống nhà Lê, nhưng không nhắc gì đến việc thuế má. 

“Nộp thuế” hay “cho con ra Bắc chầu vua Lê” chỉ là những cớ do Trịnh 

Tráng đưa ra để dò tình ý và bắt buộc Nguyễn Phúc Nguyên phải chịu mệnh 

của mình. Chấp nhận nộp thuế hay cho con ra chầu một vị vua chịu sự áp chế 

của Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn đã đương nhiên thần phục họ Trịnh vậy. Mà 

khổ, nếu không chấp nhận những điều nầy, họ Nguyễn trở thành người không 

http://newvietart.com/index4.1482.html#0.1_footnote5
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thần phục nhà Lê. Bởi vậy Chúa Nguyễn tiếp sứ, nhận chiếu nhưng tìm cách 

trả chiếu về cho họ Trịnh. 

Năm 1630 (Canh Ngọ) Đào Duy Từ hiến kế làm mâm hai đáy, giữa để 

tờ sắc đã nhận từ ba năm trước kèm theo tờ thiếp có bài thơ như sau: 

Mâu nhi vô dịch, 矛兒無役 

Mịch bất7 kiến tích 覓不見跡 

Ái lạc tâm trường, 愛樂心長 

Lực lai tương địch. 力來相敵 

Phùng khắc Khoan, mưu thần của họ Trịnh đoán được ý của bài thơ trên 

bằng cách chiết tự thành bốn chữ: Dư bất thụ sắc 予不受勅 (Ta không chịu 

nhận sắc). 

Từ đấy, hai họ Trịnh Nguyễn thật sự ra mặt chống đối nhau. 

Chúa Nguyễn chấp nhận sự khiêu khích của Chúa Trịnh và họ Trịnh cũng 

có lý do để chinh phạt, còn thắng hay bại đó là chuyện khác. 

Trịnh Tráng sau khi nhận được tờ sắc trả lại liền xua quân vào Nam; từ 

đó lúc nghỉ, lúc chiến hai bên đánh nhau thêm8 sáu lần nữa (những năm 1630, 

1636, 1648, 1655, 1661, 1672) nhưng chúa Trịnh phương Bắc không đủ sức 

diệt chúa Nguyễn phương Nam vì đường xá xa xôi lại thêm nhiều lũy9 của 

Đào Duy Từ quá kiên cố chặn đường tiến quân.  

Từ năm 1673 (Quý Sửu) hai bên ngưng chiến, ai lo cương vực nấy cho 

đến năm 1771 (Tân Mão) nhà Tây Sơn nổi lên làm lung lay cả chế độ của 

Đàng Ngoài lẫn Đàng Trong. 

Năm 1765 (Ất Dậu) trước khi mất Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1738 

- 1765) có để di chiếu lập người con thứ hai là Chương Võ, cha của Nguyễn 

Ánh sau nầy, lên nối nghiệp, nhưng quyền thần Trương Phúc Loan dùng mưu 

tráo di chiếu lập người con thứ 16 lên ngôi tức là Định Vương10. Định Vương 

Lúc ấy mới 12 tuổi nên tất cả quyền hành đều nằm trong tay Quốc Phó Trương 

Phúc Loan. Lợi dụng chức vị, Loan làm nhiều điều tàn tệ11, nhân dân đồ thán, 

nên ba anh em Nguyễn Nhạc nổi lên ở ấp Tây Sơn (Qui Nhơn) lấy thành Qui 

Nhơn (1773) rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận. Loan thu góp thuế 
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má của dân chúng, không nộp vào quỹ, đem bán chức tước, bè phái, nên rất 

giàu, có lần lụt, Loan phơi vàng bạc, chiếu sáng cả một vùng. Ta có thể biết 

phần nào hành vi của Loan qua Hoài Nam Khúc12 懷南曲 của Hoàng Quang 

黄光. 

Thừa dịp nầy, Trịnh Sâm cho Hoàng Ngũ Phúc tiến binh vào lấy thành 

Trấn Ninh (1774) rồi Quảng Trị, giả tiếng trừ Trương Phúc Loan. Các quan 

của chúa Nguyễn một phần hèn yếu, một phần muốn trừ nạn Trương Phúc 

Loan nên lập mưu bắt Loan giao cho Ngũ Phúc. Tuy nhiên Phúc vẫn tiến quân 

đánh lấy Phú Xuân (tháng 1-1775) chúa Nguyễn phải bỏ thành chạy về Quảng 

Nam. Ở đây chúa lại bị Nguyễn Nhạc đuổi đánh nên chạy về Gia Định, để 

Đông Cung ở lại. Nguyễn Nhạc nhân đó sai rước Đông Cung về, tôn lên để 

làm vì hầu có chính nghĩa chống nhau với họ Trịnh. 

Từ đây quân Tây Sơn đã mạnh, lúc hòa hoãn với Trịnh để đánh Nguyễn, 

lúc hòa hoãn với Nguyễn để bảo toàn lực lượng, vùng vẫy một thời. 

Đến năm 1778 (Mậu Tuất) sau khi bắt được Định Vương và Đông Cung, 

Nguyễn Nhạc tự xưng đế hiệu, đặt niên hiệu là Thái Đức. 

Tuy nhiên dòng họ Chúa Nguyễn vẫn chưa dứt vì một người cháu của 

Định Vương là Nguyễn Phúc Ánh chạy thoát vào Nam mộ quân đánh nhau 

với Tây Sơn nhiều trận. 

Lúc nầy, ngoài Bắc Trịnh Sâm mất (1782), Trịnh Cán còn nhỏ nên nhiều 

người không phục, Trịnh Khải mưu với quân Tam Phủ giết vợ Trịnh Sâm 

(Đặng Thị Huệ ) và Trịnh Cán rồi lên ngôi chúa. 

Quân Tam Phủ từ đó cậy công làm nhiều điều tàn tệ13, nhân dân đồ thán, 

thừa dịp nầy Tây Sơn nghe theo lời Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân ra lấy Thuận 

Hóa rồi lấy luôn thành Linh Giang (1786) là ải địa đầu của đất Bắc. Đến đây 

mặc dù thắng, quân Tây Sơn vẫn không dám tiến xa hơn vì ngại lực lượng của 

chúa Trịnh, vả lại lúc bấy giờ tình hình ở Gia Định vẫn chưa yên hẳn, Nguyễn 

Ánh còn đó đang thừa cơ trỗi dậy, nhưng vì Hữu Chỉnh thúc giục nên Nguyễn 

Huệ cho Chỉnh đi tiên phong đánh Bắc Hà. Chỉnh lần lượt chiếm được Nghệ 

An, Thanh Hóa, Nguyễn Huệ đi sau cũng thu được thành Sơn Nam rồi kéo 

quân đánh thành Thăng Long, chúa Trịnh Khải đem quân ra chống nhưng thua 

phải chạy về Sơn Tây và bị bắt ở đây14, lúc đó là năm 1786. 
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Mặc dầu chiếm được Thăng Long, Nguyễn Huệ không có ý định tóm 

thâu Bắc Hà, ông vẫn tỏ lòng phù Lê nên được Lê Hiển Tông gả con gái cho. 

Chẳng bao lâu Hiển Tông mất, hoàng tử Lê Duy Kỳ lên ngôi lấy niên hiệu là 

Lê Chiêu Thống. Nhưng Chiêu Thống bất tài nên lần lượt bị Trịnh Bồng và 

Nguyễn Hữu Chỉnh lấn áp. Về sau quân Tây Sơn ra lịnh diệt Chỉnh, Chiêu 

Thống phải bỏ chạy sang cầu nhà Thanh – chúng ta có thể coi như từ năm đó 

nhà Lê mất nghiệp –, nhưng nhà Thanh cũng không làm gì nên chuyện, vì 

Tôn Sĩ Nghị kéo quân sang, đã bị quân Tây Sơn dưới quyền điều khiển của 

Nguyễn Huệ dẹp tan trong thời gian kỷ lục (1788). 

Từ đây Nguyễn Huệ chánh thức làm vua ở Việt Nam. Với ý định cải tiến 

toàn bộ nên Quang Trung đã cải sửa, chỉnh bị được nhiều việc: đặt lại quan 

trấn, định lại quan chế, sửa đổi việc học, cách thi, dùng chữ Nôm thay chữ 

Hán, xây dựng chùa chiền, cải tổ thuế khóa, khiến thời bấy giờ nhân dân sống 

một thời thịnh trị. 

Nhưng bất ngờ bốn năm sau đó vua Quang Trung mất (1792), con là 

Quang Toản lên ngôi vì còn quá trẻ (10 tuổi) nên tất cả quyền hành đều nằm 

trong tay Thái Sư Bùi Đắc Tuyên, lúc nầy tướng tá nghi kỵ lẫn nhau cuối cùng 

nhà Tây Sơn bị Nguyễn Ánh tiêu diệt năm 1802. 

*** 

Nhìn chung xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18 loạn ly đến mức tối đa, đời 

sống nhân dân vô cùng khốn khổ, khốn khổ vì sự tương tranh đã đành mà còn 

khốn khổ vì sự xa xỉ vô lý của người cầm quyền. 

Hai họ Trịnh Nguyễn đánh nhau, tất cả dân chúng ở hai miền điều phải 

phục vụ cho bộ máy chiến tranh, phía Trịnh nhân dân phải trường chinh, phía 

Nguyễn dân chúng phải chống giữ, sự sản xuất không được chăm sóc, thiếu 

thốn, người nghèo khổ càng lúc càng tăng gia. 

Thời hưu chiến (1673 - 1770) nhân dân tuy khỏi khổ sở vì nạn tương tàn 

cho địa vị chúa của hai họ Trịnh, Nguyễn nhưng lại phải chịu đựng sự xa hoa 

hưởng lạc của bọn nầy. 

Ở Bắc Hà, chúa Trịnh cực kỳ hoang phí, mỗi tháng ba bốn phen chúa 

ngự chơi trên bờ Tây Hồ mỗi kỳ như vậy nhân dân phải cung phụng đủ mọi 

thứ; nơi chúa ngự trân cầm, dị thú, cổ mộc, quái thạch và chậu hoa cây cảnh 

ở chốn dân gian đều sức thu lấy không thiếu thứ gì15. Các chúa Trịnh như 
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9 
 

Trịnh Giang, Trịnh Sâm đều dâm dật và bắt dân chúng phải phục dịch để thỏa 

mãn thú tánh của mình16. Đến đời Trịnh Sâm sự thối nát càng gia tăng hơn, 

Chúa say mê Đặng Thị Huệ, bỏ bê triều chính và dung dưỡng cho em của Huệ 

là Đặng Mậu Lân làm chuyện tồi tệ giữa ban ngày. Đê điều không sửa chữa, 

nạn lụt lội xảy ra hầu như năm nào cũng có. Nhân dân vì thế vô cùng khổ sở, 

những cuộc nổi dậy17 cộng với loạn kiêu binh khiến người dân mong chờ một 

luồng gió mới, một sự đổi thay. 

Chúa Nguyễn ở Nam Hà cũng không khác gì. 

Trong những bước đầu, với ý định xây dựng sự nghiệp lâu dài. Các Chúa 

hết sức lo việc cải cách sửa sang đồng thời mở rộng biên cương về phía Nam 

để bành trướng thế lực. 

Lịch sử tạo dựng miền Nam có thể tóm lược bằng những niên đại sau: 

- Năm 1611 (Tân Hợi) Nguyễn Hoàng lấy một phần đất Chiêm Thành 

lập ra phủ Phú Yên gồm hai huyện Đồng Xuân và Tuyên Hòa. 

- Năm 1653 (Quí Tỵ) Nguyễn Phúc Tần lấy thêm một phần đất nữa mở 

ra phủ Diên Khánh. 

- Năm 1697 (Đinh Sửu) Nguyễn Phúc Chu mở thêm Phủ Bình Thuận, 

lấy đất Phan Rang làm Huyện Hòa Đa, lấy đất Phan Rí làm Huyện Yên Phúc. 

Từ đây nước Chiêm Thành mất hẳn trên bản đồ thế giới. 

- Năm 1679 (Kỷ Mùi) những người Trung Hoa không thần phục nhà Mãn 

Thanh là Dương Ngạn Địch, Hoàng Tiến, Trần Thượng Xuyên, Trần An Bình 

chạy sang Việt Nam được Chúa Hiền bảo trợ cho khai khẩn Đông Phố (Gia 

Định), Lộc Dã (Biên Hoà), Mỹ Tho (Định Tường) nên thần phục chúa 

Nguyễn. 

- Năm 1698 (Mậu Thìn) Việt Nam chánh thức làm chủ mấy tỉnh miền 

Đông khi Chúa Nguyễn Phúc Chu sai Nguyễn Hữu Kính lấy Đồng Nai làm 

huyện Phước Long, Saigon làm huyện Tân Bình, đặt dinh Trấn Biên (Biên 

Hoà) và dinh Phan Trấn (Gia Định) đem những lưu dân vào đây lập nghiệp. 

- Năm 1708 (Mậu Tí) Mạc Cửu đem đất Hà Tiên đặt dưới quyền bảo trợ 

của Chúa Minh Vương . 
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- Năm 1756 (Bính Tí), nghe lời khuyên của Nguyễn Cư Trinh, chúa Võ 

Vương thu nhận hai phủ Tầm Bôn và Lôi Lạp do vua Cao Miên là Nặc Nguyên 

dâng cho. 

- Năm 1760 (Canh Thìn) Nặc Tôn dâng đất Tầm Phong Long cho Võ 

Vương để đền công bảo vệ ngai vàng cho ông ta và dưng một phần đất thuộc 

Hà Tiên cho Mạc Thiên Tứ để đền ơn có công giúp đỡ. 

Từ đó đất Nam Kỳ lục tỉnh thuộc về chúa Nguyễn. 

Tuy Họ Nguyễn có công mở rộng cương vực, nhưng không phải tất cả 

các Chúa đều chăm sóc đến dân chúng, những chúa thời đầu khai nghiệp còn 

nghiêm chỉnh trong việc nội trị, các chúa càng về sau càng đi sâu vào con 

đường chung của chế độ quân chủ phong kiến: ăn chơi, xa xỉ, hoang dâm. 

Sự việc bắt đầu với chúa Nguyễn Phúc Khoát, Khoát xây cất dinh thự để 

tỏ nghi vệ một thiên tử sau khi xưng Vương năm 1744 (Giáp Tí). 

Từ đó các quan lại chung quanh “vì bắt chước Nguyễn Phúc Khoát, 

người nào cũng ở nhà chạm trổ, trướng vóc, màn the, đồ dùng toàn đồ đồng, 

đồ sứ, quần áo bằng gấm lụa, xe ngựa trang sức bằng bạc vàng, phong lưu 

phú quý rất mực ...Họ coi vàng bạc như đất.”18  

Khi Nguyễn Phúc Khoát mất, tình trạng lại càng tệ hại hơn, chúa Nguyễn 

Phúc Thuần không lo việc triều chánh, quyền thần Trương Phúc Loan nắm 

hết quyền hành, bóc lột dân chúng, quỵt tiền của thương nhân phương Tây, 

hối mại quyền thế, tiền của chất đầy nhà trong khi dân chúng đói khổ, cạn 

kiệt. 

Trong hoàn cảnh tồi tệ đó của hai miền, nhà Tây Sơn nổi lên, tất nhiên 

chiếm được cảm tình của hầu hết người dân nên thành công dễ dàng. 

Trong suốt thời kỳ Tây Sơn dấy nghiệp đến khi mất nghiệp về tay 

Nguyễn Ánh, dân chúng hai miền cùng sống trong trạng huống khổ sở như 

vậy vì những cuộc chiến giữa Tây Sơn và các phe chúa không xứng đáng nói 

trên. 

Thời kỳ nầy ở Bắc Hà về mặt văn hóa có những sự kiện đáng kể sau:  
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Ban đầu, từ khi lập phủ chúa đến năm 1734 (Giáp Dần) họ Trịnh vẫn 

chưa có những cải tiến nào về văn hóa. Đến năm 1734 (Giáp Dần) Trịnh Giang 

nhận thấy việc mua sách vở từ Trung Hoa khó khăn và tốn kém nên lịnh cho 

khắc bản in ở Bắc Hà, từ đấy ở Bắc sách vở tương đối nhiều hơn. Tuy nhiên 

không phải vì sách vở được phổ thông hơn mà việc học ở đây tiến bộ hơn, trái 

lại vì sự tổ chức thi cử không hợp lý từ lâu, thêm vào đó chinh chiến liên miên 

nên việc học càng ngày càng xuống dốc19 hơn.  

Lúc trước, lệ không cấm mang sách vào trường thi đến 1660 mới cấm, 

nhưng việc canh phòng cũng không nghiêm ngặt nên vẫn còn tệ hại ăn cắp 

văn, người quá dở thi đậu nên năm 1726 vua ra lệnh thi lại, truất hết 17 người, 

trong đó có con quan Thượng Thư Lê Anh Tuấn và con quan Thiếu Bảo Đỗ 

Bá Phẩm. Năm 1747 cũng thi phúc khảo truất hết 10 người. Về sau các năm 

1777, 1780, 1783 đều có mở phúc khảo, ai hỏng thì 3 năm sau thi lại, những 

lần nầy đánh hỏng quá nửa. 

- Thêm vào đó nạn quan trường không được công chính khi chấm bài 

nên thường có những vụ phạt hoặc giáng chức các quan Đề Điệu và Giám 

Thi20. 

Năm 1580 (Canh Thìn) Vua Lê mới mở khoa thi Hội ở Tây Đô, cách 3 

năm mở một lần, nhưng còn rất luộm thuộm. Đến năm 1664 (Giáp Thìn) Trịnh 

Tạc mới sửa đổi lại nghiêm ngặt hơn. 

Năm 1678 (Mậu Ngọ) định điều lệ thi Hương cũng cứ 3 năm mở một 

lần. Nhưng đến đời Dụ Tông (1705 - 1729) niên hiệu Bảo Thái đặt ra lệ phí 

minh kinh để lấy tiền nộp từ sĩ tử mà lập trường thi và trả công cho quan 

trường. 

Về sau lại càng tệ hại hơn nữa, năm 1750 (Canh Ngọ) nhà nước thiếu 

tiền nên đặt lệ phí thông kinh cho ai nộp 3 quan thì khỏi khảo hạch, do đó mới 

có nạn người dốt đi thi, nghèo thì gian lận, dùng sách, giàu thì đút lót, thuê 

người làm bài hộ ...Thi cử không còn theo đúng mục tiêu chọn nhân tài nữa... 

Trong khi đó ở vùng Nam Hà, vì là vùng đất mới cho nên mọi chuyện 

đều được thiết lập để có cơ sở áp dụng sau nầy.  

Dưới thời các chúa Nguyễn, việc thi cử còn rất phôi thai, không có những 

cuộc thi vĩ đại, chọn người đại khoa như triều đầu nhà Lê mà chỉ có những kỳ 

thi nhằm cung ứng người giúp những việc giấy tờ ở các công sở. 
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Năm 1632 (Nhâm Thân) chúa Hy Tông Nguyễn Phúc Nguyên mở kỳ thi 

chính đồ và hoa văn. Các chúa về sau cải tiến. Nhưng vẫn không khác mấy, 

đại khái: 

Chính đồ gồm 3 kỳ thi. 

- Kỳ thứ nhất: Thi tứ lục 

- Kỳ thứ hai: Thi thơ phú 

- Kỳ thứ ba: Thi văn sách. 

Quan trường gồm Tri Phủ, Tri Huyện làm sơ khảo, Cai Bạ, Ký Lục, Vệ 

Uý làm phúc khảo. 

- Trúng cả ba kỳ gọi là Giám sinh, được bổ là Tri Phủ hay Tri Huyện. 

- Trúng hai kỳ gọi là Sinh Đồ, được bổ làm Huấn Đạo. 

- Trúng một kỳ gọi là Lễ Sinh hay Nhiêu Học21, không được bổ dụng 

nhưng được miễn thuế và sưu dịch 3 năm. 

Hoa văn: gồm 3 ngày, mỗi ngày làm một bài thơ, ai đỗ được bổ vào làm 

việc ở Tam Ty22. 

Năm Ất Mão (1675) Thái Tông Nguyễn Phúc Tần (1649 - 1687) mở 

thêm khoa thi Thám Phỏng, thi một ngày, hỏi về tình trạng binh, dân và việc 

Lê Trịnh, người trúng cách được bổ làm việc ở Xá sai ty. 

Trước đây các kỳ thi sĩ tử đến các dinh trấn để thi, nhưng từ năm 1695 

(Ất Hợi) Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu cho thi ở sân phủ Chúa, đặt tên lại các 

khoa thi, gọi kỳ thi Chính Đồ là Văn Chức, cải tổ kỳ thi Hoa Văn thành thi 

Tam Ty. Môn thi cũng được sửa đổi cho hợp lý hơn. Người thi Xá Sai thì 

được hỏi về tiền thóc xuất nhập, việc kiện tụng, xử án, chỉ riêng những người 

thi Tướng Thần Lại và Lệnh Sử mới làm thơ. 

Cũng như ở Bắc Hà, ở Nam Hà cũng có những cuộc thi luộm thuộm. 

Năm 1713 (Quý Tỵ) kỳ thi Chính Đồ, khảo quan đánh hỏng cả, Chúa phải ra 

đề thi lại, kỳ nầy có một người đỗ Sinh đồ và 7 người đỗ Nhiêu Học. Năm 

1723 (Quý Mão) khảo quan cho 77 người đỗ Nhiên Học, Chúa bắt cả thảy thi 

http://newvietart.com/index4.1482.html#0.1_footnote21
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lại mỗi người phải làm một bài tứ lục và một bài phú, sĩ tử không làm nổi, 

chúa truất cả23. 

Nhận xét về văn học Nam Hà, trong Phủ biên tạp lục Lê Quý Đôn đã nói 

“Họ Nguyễn chỉ mở thu thí (thi Hương) chuyên dùng lại tư24, không chuộng 

văn học nên ít thu thái đựơc người tuấn dị ...khảo thí thì những kế lớn, mưu 

lớn không được hỏi han đến. Bọn hậu học, tiểu sinh không thấy được nuôi 

dưỡng tác thành thế mà văn mạch ở đất nầy dằng dặc không dứt, thật là đáng 

khen.” 

Thật ra hoàn cảnh đặc biệt của thời kỳ khai sáng đất mới, với hoàn cảnh 

chiến tranh, Đàng Trong đã không thể tổ chức được những kỳ thi Tiến sĩ như 

Đàng Ngoài được. Tuy không có người đỗ đại khoa nhưng không phải vì thế 

đất Nam Hà thiếu nhà văn, những Đào Duy Từ, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn 

Hữu Hào, Hoàng Quang ... sẽ mãi mãi là những nhà văn quan trọng của Việt 

Nam. Và có nhiều nguời đỗ đại khoa nhưng chưa hẳn có được những nhà văn 

lớn, nhứt là những nhà văn không xa lìa hoàn cảnh sống của nhân dân đồng 

thời, không tách rời những khát khao chung của quần chúng lúc đó ... 

Trong mười bốn năm tròn (1789 - 1802)25 làm chủ đất nước Việt Nam, 

nhà Tây Sơn mặt dầu tha thiết với chữ Nôm, để ý đến văn học, các vì vua của 

nhà Tây Sơn chưa đủ thời gian để có những cải cách gì đáng kể về mặt thi cử 

học hành cũng như có những quyết định liên quan đến văn hóa. Họ còn phải 

đối phó với lòng trung quân hẹp hòi của các triều thần nhà Lê cũ ở Bắc và 

phải lo đánh dẹp quân Nguyễn Ánh trong Nam hết nhờ quân ngoại quốc nẩy 

đến nhờ người ngọai quốc khác, bởi vậy việc thi cử vẫn chỉ đến kỳ thi Hương, 

kỳ thi Tiến sĩ không tổ chức được. Thi Hương 3 năm mở một kỳ, gồm tứ 

trường, người đậu tứ trường gọi là Hương Cống, ai chỉ đậu Tam trường thì 

được gọi là Sinh Đồ. 

Người tài giỏi được vào làm việc ở triều đình lúc nầy phần nhiều không 

phải xuất thân từ sĩ tử thi đậu mà là những người đã nổi tiếng và được sự tiến 

cử của Sùng Chính Viện. Thời Quang Trung đặc biệt với sự thành lập Sùng 

Chính Viện 崇政院. Viện nầy ngoài nhiệm vụ trên, công tác văn học chánh 

nhằm dịch ra chữ Nôm những sách dùng trong việc học lúc bấy giờ như Minh 

Tâm 明心, Dương Tiết 陽節, Tứ Thư 四書... 

http://newvietart.com/index4.1482.html#0.1_footnote23
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Nhưng công việc chưa tiến hành được bao nhiêu, vua Quang Trung đã 

mất, Quang Toản lên nối ngôi còn quá trẻ, lơ là với Sùng Chính Viện, vì vậy 

cho đến ngày nay chúng ta chưa tìm được bản dịch nào của viện nầy. 

 

Phụ lục I 

Bức thư của Trịnh Tráng  

gởi Nguyễn Phúc Nguyên (1625) 

Chu Tuyên Vương (1) chấn tu cương kỷ (2), bình ngoại khấu (3), lại dài 

tộ (4) Chu; Hán Quang Vũ (5) diên lãm (6) anh hùng, di nội nạn (7), đặng 

nên nghiệp Hán. 

Sự xưa khá ví (8); gương sáng nên soi. 

Nhà nước ta nay; dùng võ dẹp loàn, lấy văn giồi (9) trị. 

Vua Thái Tổ (10) dấy binh nhân nghĩa dùng xích (11) kiếm dẹp tướng 

Thiên triều (12); vua Thái Tông vỗ vận doanh thành (13), vào địa giới vén thu 

Nam Quốc (14). 

Tổ công tông đức, thánh kế thần truyền (15). Vua Trang Tông (16) rủ áo 

(17), chấp tay; Chúa Thái Vương (18) ra công mở nước. Dẹp đông dẹp bắc, 

uy chấn bụi bờ (19), cát gió bay; đánh nội đánh thành, tiếng dậy sấm ran 

chớp giật. 

Vua Thế Tông (20) cao ngự đền rồng; chúa Bình Vương (21) ra tay dẹp 

loạn, Đông đoài nam bắc (22), đâu đâu ngóng cổ làm tôi, hàng hải thê 

sơn(23), chốn chốn bó tay cùng phục. 

Công nghiệp nước nên công nghiệp lớn; phúc đức nhà thật phúc đức 

dày. 

Bằng cháu nay (24), gìn giữ nghiệp nhà, sửa sang việc nước. Thịnh tuy 

chẳng thịnh, hiền uy hội về (25), khôn ỷ chẳng khôn, Long Thái Thượng ty 

(26) cũng phục. 
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Còn chú nay, chuyên có hai Châu (27) hẹp bằng một dải. Hầu mong cất 

binh hùng hổ, nhớ lời bà trước đã dặn dò; lại toan sai đội thủy long, kính 

nghĩa ông xưa đã răn dạy (28). 

Còn đương việc nước, há dám riêng nhà (29) 

Rày nhân công luận triều đường, vậy mới khâm sai nghênh tiếp. Trước 

vua quan vãng quan (30) tuần thú (31), xét dân tình tật khổ (32) thông hay 

(33); sau mệnh tướng thống lãnh binh nhung, rước khám vị miếu về phụng tự 

(34). 

Mặc chưng liệu đấy, chớ khá cậy mình. Chớ cậy rằng ải hiểm, non cao, 

khi thẳng trỏ đất bằng, trời tạnh; chớ khá cậy rằng nước giàu, binh khoẻ, khi 

ruổi giong mây sạch, đường không. 

Anh hùng đâu chẳng anh hùng; trí dũng nào hơn trí dũng. 

Ở chưng trong trường lạc (35), voi ngựa tuy nhiều, súng ống tuy nhiều; 

sao bằng về chốn triều đình, quan tước thật trọng, binh quyền thật trọng, vua 

tôi một áng (36), hội rồng mây khá sáng Đường Ngu (37); chú cháu một nhà, 

duyên cá nước xem bằng Tắc, Tiết (38). 

Thư điều cặn kẽ. Mặc chú toan đương.  

Đặc dụ26 (39) 

 

Thư của Nguyễn Phúc Nguyên 

trả lời Trịnh Tráng (1625) 

Tài tuy có bên văn bên võ; đạo chẳng qua chữ hiếu, chữ trung. 

Trời sinh nước An Nam, chịu khí nước An Nam, làm trai nước An Nam, 

tướng quân mặt ấy, min (1), mặt ấy. 

Làm tôi vua Thái Tổ, ở thờ vua Thái Tổ, tận trung vua Thái Tổ, tướng 

quân lòng nào min lòng nào? 

Hoãn cấp (2) đã từng, hiểm nghèo cũng trải. 

http://newvietart.com/index4.1482.html#0.1_footnote26
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Trước nghịch Bạo (3) làm loạn Chu Thử (4), muôn dân đều chịu lầm 

than; sau Ngạn, Nga (5) dấy loạn Vương Đôn (6), đôi chốn xui nên ngờ vực. 

Lấy tay mặt đánh tay chiêu (7), đau cùng đau cả; xui quân nhà đuổi quân 

ruộng, thiệt cũng thiệt tày. Cho nên phân bờ nọ cõi kia, tượng cũng bởi ăn 

cùng nói khác. 

Sương nghiêm doanh Liễu (8), tai từng nghe hiệu lịnh tướng quân; mây 

thẳm đền Phong (9) mặt nào thấy chiếu thư thiên tử (10). 

Nuôi sĩ bốn phương, đãi sĩ bốn phương, vì cơn cớ ấy; lấy quân ba phủ, 

đánh quân ba phủ, tính chước (11) tài nào. 

Trị Xuân thu, tội Xuân thu (12); nghĩ vâng thánh trước; đãi quốc sĩ; báo 

quốc sĩ (13), tiết học hiền xưa(14). 

Chẳng bằng tới hội Cố Lăng (15), xá tua hợp binh Xích Bích (16); lên 

thuyền Ôn Kiệu (17), đánh lái Tổ Công (18), diệt loài đảng ác, rạch thịt Hoàn 

Huyền (19), bêu đầu Vương Mãng (20), đem lại thần kinh; tôn miếu y quan, 

triều đình lại triều đình cũ; vương hầu tướng tướng, công nghiệp hơn công 

nghiệp xưa. 

Tư phụng thư đáp27 (21). 

 

PHỤ LỤC II 

Sắc văn của Vua Lê (1629) 

Hoàng Thượng sắc dụ cho Thái Bảo Thụy Quận Công là Nguyễn Phúc 

Nguyên được biết rằng: 

Mệnh lệnh triều đình, đạo làm tôi phải nên tuân thủ (1). 

Thuế má phủ huyện, tướng ngoài cõi không được tự chuyên, 

Trước đây trẫm có sai Công Bộ Thượng Thư là Nguyễn Duy Thì, Bá Khê 

hầu là Phan Văn Trị vào Thuận Hóa đạo đạt tình ý, chỉ bảo đường họa phúc, 

để cho tỉnh biết mà phục tùng quyền chính triều đình. Không ngờ nhà ngươi 

mang lòng dùng dắng (2), tối đường tới lui, nói thoác thát cho lôi thôi ngày 

http://newvietart.com/index4.1482.html#0.1_footnote27
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tháng, để đến nỗi thuế má thiếu thốn, không đủ việc chi thu, đạo làm tôi như 

thế đã phải chưa? 

Nhà ngươi nay nên đổi lỗi trước, giữ gìn phép tắc. 

Phàm ngạch thuế trong hai xứ Thuận, Quảng, từ năm Quí Hợi (1623)về 

trước có phải mất mùa thì xá (3) cả cho; còn từ năm Giáp Tý (1624) đến nay 

thì phải tính cho đủ số theo lệ trước (4) tải thuyền đem ra nộp cho đủ, và phải 

chỉnh tề binh mã, hoặc thân đến kinh đô triều hạ (5) hoặc phải sai con đi thay 

để coi xem nghi vệ trong nước, và để tỏ giãi tấm lòng làm tôi. Nếu thế thì triều 

đình sẽ phong thêm cho tước vinh hiển, để rạng tỏ đến tổ tông. Nhược bằng 

(6) thoái thác không đến, tức là phạm tội với triều đình. 

Khâm tai sắc dụ28 (7). 

_____________________________________  

 
1 Bài “Trường Quốc Tử Giám ở Kinh Đô”, tạp chí Văn Hóa Nguyệt San, Sàigòn, số 67, 

tháng 12-1961.  

 

2 Nguyễn Thành Cung–Nguyễn Văn Bửu–Nguyễn Triệu–Tân Việt Điểu: “Võ Trường 

Toản và Gia Định Tam Gia” - Tạp chí Văn Hóa Nguyệt San, Sàigòn, số 55, tháng 10-

1960.  

 

3 Trần Trọng Kim–Việt Nam Sử Lược–Tân Việt - Sàigòn–bản in lần thứ 7, trang 294 

 

4 Các đồn lũy nầy đều do Đào Duy Từ, một nhân sĩ Bắc Hà chán sự kỳ thị giai cấp của 

chánh quyền họ Trịnh chận đường tiến thủ nên bỏ chạy vào Nam phục vụ Chúa Nguyễn, 

vẽ ra và chỉ dẫn cách xây cất. Với các đồn lũy nầy, họ Trịnh khó lòng đánh bại họ 

Nguyễn vì ngoài những chỗ hiểm yếu do quân Nguyễn đóng giữ, những địa điểm quân 

Trịnh có thể dùng để tiến đánh miền Nam đều được lũy cao án ngữ. Lũy Nhật Lệ còn gọi 

là lũy Thầy. Thầy, tiếng tôn xưng chỉ Đào Duy Từ. Thời nầy có câu ca dao chỉ sự quan 

trọng về phương diện quân sự và kiên cố: Thứ nhất thì sợ lũy Thầy, Thứ nhì sợ lầy Võ 

Xá. .. Cũng thế, đồn Trường Dục (huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình) được ca tụng: Có 

tài vượt nổi sông Gianh, Dẫu thêm hai cánh, Trường Thành khó qua.  

 

5 Đại Nam Nhất Thống Chí - Tỉnh Thừa Thiên - cho biết ông là người làng Gia Miêu 

huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa sau di cư vào Thừa Thiên (Thuận Hoá) làm quan từ 

năm 1619 (thời Chúa Sãi), sáng suốt, có tài mưu lược được sánh với Khổng Minh (giúp 

Lưu Bị) và Bá Ôn (Giúp Minh Thái Tổ). Ông mất sau khi hai họ Nguyễn và Trịnh hưu 

chiến, được phong tước quận công. Chính ông và Nguyễn Hữu Tiến là hai người cầm 

quân ra Nghệ An đánh Trịnh lần độc nhất trong 7 kỳ đánh nhau giữa hai họ Trịnh - 

Nguyễn.  

 

6 Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim: ‘Ông người Thanh Hóa, làng Vân Trai, huyện 

Ngọc Sơn, võ nghệ tinh thông, dùng binh rất kỷ luật, thật là một tướng tài.’ (trang 294).  
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7 Hầu hết các nhà văn học sử đều dùng chữ phi 非 ở chỗ chữ bất 不 nầy, lời chú bài thơ 

số 3 do Thiệu Trị ngự chế năm 1842 có khắc trong bia đá, dựng trong bờ sông Nhật Lệ, 

do Học Viện Viễn Đông Bác Cổ rập lại và phổ biến năm 1902 dùng chữ bất.  

 

8 Trước đó, hai phe đánh nhau lần đầu tiên 1627, nhưng trận nầy chưa quyết liệt vì họ 

Trịnh sợ có nội loạn ở kinh thành nên rút quân về quá sớm.  

 

9 Về nguyên nhân xây các lũy nầy, bài văn bia đã dẫn có ghi: (bản dịch)  

 

Tháng 2 năm 1630 Nội Tán Đào Duy Từ dâng thơ có đoạn: “Muốn mưu cầu cơ nghiệp 

bá vương, điều đầu tiên là tính kế vẹn toàn. Người xưa có nói không chịu đựng khó khăn 

một lần thì không thể thảnh thơi lâu dài được, không chịu phí tổn xây dựng thì không thể 

an toàn vĩnh viễn được. Thần xin dâng bản đồ nầy, xin đốc thúc quân dân hai trấn xây 

đắp lũy Trường Dục, bắt đầu từ núi Trường Dục đến cuối bãi biển Hạc Hải, tùy theo địa 

thế xây dựng đồn lũy hiểm yếu, để củng cố biên cương, dẫu cho quân địch có đến cũng 

không thể làm được.” Chúa nghe lời trình tấu, sai đắp lũy Trường Dục, hiện ở huyện 

Phong Lộc, phủ Quảng Ninh, Quảng Bình.  

Tháng 8 năm 1631 Đào Duy Từ lại xin đi quan sát sông núi, xem xét địa thế, khi về tâu 

rằng: “Kẻ tội thần xem xét từ cửa Nhật Lệ đến quá dãy núi Đâu Mâu, thấy có đầm nước, 

bùn lầy rất sâu, nếu theo đó làm hào rãnh, trong hào xây một lũy dài để chặn đám quân 

phía Bắc, thì sự hiểm yếu còn hơn lũy Trường Dục bội phần.” Chúa nghe theo nên sai 

đắp lũy Nhật Lệ ...  

10 C. Maybon - Lectures sur l'histoire d'Annamite - Schneider - Sàigòn - 1913, trang 73, 

viết là Huệ Vương (?) 

 

11 Loan giao dịch với người ngoại quốc, quịt tiền của họ trong việc giao thương rồi ra 

lệnh cấm dân chúng giao thiệp với người Bồ Đào Nha, người Hòa Lan.  

 

12 Còn được gọi là Hoài Nam Ký 懷 南 記.  

 

13 Lúc trước (1674) quân Tam Phủ đã giết quan Tham Tụng Nguyễn Quốc Trinh, phá 

nhà ông Phạm Công Trứ. Năm 1741 chúng lại phá nhà và định giết quan Tham Tụng 

Nguyễn Quí Cảnh, ông nầy may mắn chạy thoát. Khi đưa được Trịnh Khải lên, quân 

Tam Phủ càng lộng hơn, cướp của giết người nhiều hơn nữa, năm 1784 chúng phá nhà 

quan Tham Tụng Nguyễn Ly, phá nhà ông Dương Khôn và giết ông Nguyễn Triêm ở 

trước cửa phủ Chúa.  

 

14 Trịnh Khải bị Nguyễn Trang lừa bắt đem nộp cho Tây Sơn, nhưng khi đem về đến 

làng Nhất Chiêu, tỉnh Sơn Tây thì Khải rút gươm cắt cổ tự tận. Họ Trịnh từ Trịnh Tùng 

lên ngôi chúa đến Trịnh Khải gồm 216 năm (1670 - 1786).  

 

15 Phạm Đình Hổ - Vũ Trung Tuỳ Bút 雨中隨筆 - chuyện “Việc cũ trong phủ chúa 

Trịnh” 

 

16 Về mùa hè, Trịnh Giang bắt đổ nước vào bồn đá thật lớn để Giang cùng cung nữ tắm 

lội.  

 

17 Nguyễn Dương Hưng ở Sơn Tây và Thái Nguyên; Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ, Vũ 

Đình Dung ở Sơn Nam, Hoàng Công Chất ở Sơn Nam, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh 

Phương ở Thanh Hóa, Nghệ An.  
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18 Xem Lê Quý Đôn - Phủ Biên Tạp Lục.  

 

19 Theo Lê Quý Đôn - Kiến Văn Tiểu Lục – có lần bài thi Hương ở Sơn Nam khó quá, sĩ 

tử hò reo ầm ỹ không chịu thi, quan trường phải đổi đề khác.  

 

20 Xem Kiến Văn Lục 見文綠 của Vũ Trinh (viết năm 1818) “Chuyện Nguyễn Trật” ta 

thấy những sự kiện bê bối về nạn gà bài, tráo bài ở thời nầy.  

 

21 Do đó kỳ thi Chính đồ còn gọi là kỳ thi Nhiêu học.  

 

22 Tam ty coi tất cả việc hành chánh, gồm có:  

 

* Xá Sai ty coi việc từ tụng, văn án, do quan Đô Tri và Ký lục làm đầu.  

* Tướng Thần Lại ty lo việc thu thuế và phát lương thực cho quân sĩ ở các đạo, do Cai Bạ 

làm đầu.  

* Lệnh Sử ty giữ tế tự, tết nhất và phát lương thực cho quân sĩ ở chính dinh, có quan Nha 

Uý làm đầu.  

23 Phan Khoang - Việt Sử Xứ Đàng Trong - Khai Trí, Sàigòn, 1970, tr 502.  

 

24 Thư ký các công sở, công chức lớp dưới.  

 

25 Ca dao được cho là thuộc thời nầy:  

 

Đầu cha lấy làm chân con.  

Mười bốn năm tròn hết số thì thôi.  

 

26 (1). Chu Tuyên Vương (827 - 782) vị vua đã tạo sự cường thịnh cho nhà Chu sau một 

thời gian suy vì do vua cha là Lệ Vương gây ra. (2). Chấn tu cương kỷ: gây dựng, sửa 

sang giềng mối cho quốc gia. (3). Bình ngoại khấu: dẹp giặc ngoài. (4) Tộ: Phước vận 

may của quốc gia. (5). Hán Quang Vũ: (25 - 57) vị vua đã dựng nên nhà Đông Hán. (6). 

Diên lãm, diên: mời; lãm: nắm hết. Toàn câu: mời rước hết những người hào kệt về cùng 

phục vụ cho quốc gia. (7). Di nội nạn: San bằng những loạn bên trong. (8). Ví: so sánh. 

(9). Giồi: tô lại nhiều lần, ở đây có nghĩa dùng văn trị nước được yên. (10). Thái tổ: Vua 

Lê Thái Tổ (Lê Lợi) 1428 - 1433. (11). Dùng xích kiếm dẹp tướng thiên triều: dùng 

thước gươm dẹp tướng Trung Quốc. Có câu khen vua Lê Thái Tổ: Xích kiếm sơn hà: chỉ 

có một thước gươm mà thâu phục được lại non sông. (12). Thái Tông: Lê Thái Tông 

(1434 - 1442). (13). Doanh thành: đầy và trở nên, ý nói thành tựu và sung mãn. (14). Vào 

địa giới vén thu Nam Quốc: Mở rộng lãnh thổ bằng cách cáp nhập đất đai của nước khác 

vào nước Nam. (15). Thánh kế thần truyền: những vị kế tiếp trị vì đều tài đức. (16). 

Trang Tông: Lê Trang Tông (1532 - 1548). (17). Rủ áo: Chu Dịch, thiên Hệ Từ có câu: 

Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn thùy y thường nhi thiên hạ trị: Các hoàng đế Nghiêu, Thuấn 

ngồi rủ áo mà thiên hạ vẫn được yên ổn, thái bình. (18). Thái Vương: chỉ Trịnh kiểm; 

Kiểm sau khi chết được truy tôn là Minh Khang Thái Vương. (19). Uy chấn bụi bờ: 

quyền uy rung động khắp nơi. (20). Thế Tông: Lê Thế Tông (1573 - 1599). (21). Bình 

Vương: chỉ Trịnh Tùng; Tùng được tiến phong làm Đô Nguyên Súy Tổng Quốc Chính 

Thượng Phu Bình An Vương vào thời vua Lê Thế Tông. (22).Đông đoài nam bắc: bốn 

phương. (23). Hàng hải thê sơn: vượt biển leo núi (Đào Duy Từ, Ngoạ long Cương: thang 

mây bè biển đều về). (24). Lời Trịnh Tráng xưng với Nguyễn Phúc Nguyên. Tráng là 

cháu nội của Ngọc Bảo, Nguyên gọi Ngọc Bảo bằng cô nên Tráng gọi Nguyên bằng chú 
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và tự xưng cháu. (25). Hiền uy hội về: người đức, tài đều phục vụ dưới trướng của mình. 

(26). Long Thái thượng Ty (?) (27). Hai châu: chỉ Thuận Hóa và Quảng Nam, đất thuộc 

quyền chúa Nguyễn lúc ấy. Hai châu nầy là phần đất từ Quảng Bình đến Bình Định ngày 

nay. (28). Cả câu: muốn đánh nhưng nhớ lời dặn của ông bà ngày trước. Đây chỉ là một 

cách nói vừa dọa nạt vừa đề cao dòng họ chớ chưa phải thật. (30). Vãng quan: đến xem. 

(31). Tuần thú: chỉ vua đi xem xét dân tình. (32). Tật khổ: đau đớn, khổ sở. (33). Thông 

hay: hay biết rõ ràng tất cả. (34). Cả câu: muốn đem cái khám đựng bài vị của Nguyễn 

Hoàng về Bắc thờ. (35). Ở chưng trong trường lạc: Ở trong Nam thường vui sướng. (36). 

Một áng: một đám; một cụm; đây nghĩa; ở gần nhau. (37). Đường Ngu: Đường Nghiêu 

(2457 - 2255) và Ngu Thuấn (2256 - 2208): hai đời vua có tài, xưa trị vì nước được thái 

bình. (38). Tắc, Tiết: Hậu Tắc, quan của vua Nghiêu và Tiết quan đời vua Thuấn. (39). 

Bức thư này do Giáo Sư Bửu Cầm phiên trích trong quyển Thuận Hoá, Quảng Nam Thực 

Lục tài liệu của Viện Khảo Cổ, Sàigòn, số VĐ, tờ 6a - 7a và công bố trong tạp chí Văn 

Hóa Nguyệt San, số tháng 9 - 1963. Thêm cho chú thích nầy: Tháng 5/2000 chúng tôi có 

vào cơ quan trước là Viện Khảo Cổ thì tìm không ra mấy tài liệu nầy nữa. Tiếc thay!  

 

27 (1). Min: tiếng người trên xưng kẻ dưới. (2). Hoãn cấp: lúc thong thả và khi rút gấp; 

chỉ lúc có việc cần. (3). Bạo: Lập Bạo, tướng nhà Mạc đi đường biển vào Quảng Bình 

đánh chúa Nguyễn Hoàng năm 1572, về sau Nguyễn Hoàng dùng mỹ nhân kế giết được 

Bạo. (4). Chu Thử: Đời Đường Đức Tông (780 - 804) Chu Thử làm loạn đem binh vây 

Đức Tông ở Phụng Thiên. Về sau Thử thua, bị bộ hạ giết. (5). Ngạn, Nga: Các tướng 

Phan Ngạn và Ngô Đình Nga của nhà Lê nổi lên đánh Trịnh ở cửa bể Đại An. Nguyễn 

Hoàng mượn cớ đi đánh dẹp, đem quân về luôn Thuận Hóa. (6). Vương Đôn: người đời 

Tấn muốn soán ngôi vua nhưng Tấn Minh Đế (323 - 325) đem quân đánh dẹp được. (7). 

Chiêu: bên trái. (Chân nam đá chân chiêu). (8). Sương nghiêm doanh liễu: điển Chu Á 

Phu đóng quân ở Tế Liễu, quân lính kỷ luật, tướng nghiêm. (9). Đền phong: đền vua: 

ngày xưa trước điện vua thường trồng cây phong. (10). Cả câu: chỉ thấy Trịnh Tráng ra 

lệnh mà không thấy chiếu của vua. (11). Chước: mưu kế. (12). Trị Xuân Thu: (Xuân Thu 

tên bộ sử do Khổng Tử soạn): viết bộ Xuân Thu, Khổng Tử nghĩ lại những lỗi lầm của 

nhân vật đời Xuân Thu để dạy đời. (13). Lời Dự Nhượng nói với Triệu Tương Tử: “Phạm 

Trung Hành đối xử tôi như kẻ tầm thường, tôi lấy tư cách người tầm thường đáp lại. Trí 

Bá đãi tôi vào hàng quốc sĩ, tôi lấy khí tiết của kẻ quốc sĩ mà báo đáp.” (14). Tiết học 

hiền xưa, nghĩ vâng thánh trước: học khí tiết của người xưa, theo điều nghĩ của vị thánh 

đời trước. (15). Cố Lăng: nơi Hạng Võ bị Hán Cao Tổ đuổi đến. (16). Xích Bích: Nơi 

Châu Do đại thắng quân Tào Tháo. (17). Ôn Kiệu: người đời Tấn Minh Đế (323 - 425), 

khi đi thuyền qua Ngưu Chử Cơ có đốt sừng tê giác để xem những quái vật dưới nước. 

(18). Tổ Công: tức Tổ Địch, người đời Tấn Nguyên Đế (317 - 322) khi đem quân dẹp 

giặc đã vỗ mái chèo thề: “Nếu không dẹp yên được giặc thề không trở lại sông nầy...” 

(19). Hoàn Huyền: Loạn thần đời Tấn An Đế (397 - 418) (20). Vương Mãng: Loạn thần 

đời Tây Hán, tiếm vị được 14 năm. (21). Tài liệu do GS Bửu Cầm trích trong Thuận Hoá, 

Quảng Nam Thực Lục, tờ 7a - 8a và Lê Triều Dã Sử, tài liệu của Viện Khảo cổ Sàigòn, 

số VS. 38, tờ 4a - 5a. Vẫn là không tìm thấy tài liệu nầy năm 2000.  

 

28 (1). Tuân thủ: Giữ theo. (2). Dùng dằng: như dùng dằng - do dự không nhất quyết: 

Kiều: dùng dằng nửa ở nửa về. (3). Xá: tha. (Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhơn). (4). 

Lệ trước mỗi năm chúa Nguyễn phải nộp cho nhà Lê 400 cân bạc và 500 tấm lụa. (5). 

Đến Kinh đô triều hạ: đến kinh đô chầu để chúc mừng vua. (6). Nhược bằng: nếu như. 

(7). Khâm tai sắc dụ: Nay có lời sắc nầy hãy kính cẩn nghe - Sắc văn này trích trong Việt 

Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim, trang 295 - 296. Chúng tôi ngờ rằng tài liệu của học giả 

Trần Trọng Kim không được chính xác vì sắc văn nầy được viết quá trôi chảy. Thư Nôm 
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trước đó (1625) và sau đó, của Trịnh Cương gởi cho Nguyễn Quán Nho hay của Nguyễn 

Huệ gởi cho La Sơn Phu Tử đều được viết với một giọng văn thô hơn nhiều, lại xen rất 

nhiều đoạn Hán tự. Có lẽ đây là tài liệu đã được tái dịch từ Hán ra Nôm, sau khi bản 

chánh đã được dịch từ Nôm sang Hán. 

 

_________________________________________________  

Tổng quan Văn Học Nam Hà  

Hai thế kỷ 17 và 18 mất hết một phần tư cho cuộc nội chiến tương tàn của 

hai dòng họ, thêm vào đó tất cả tiềm năng của quốc gia đều hướng về việc 

phục vụ cho những cuộc nổi dậy, bình định, khai khẩn nên về phương dịên 

văn học, sáng tác ở cả hai miền không được dồi dào lắm. 

Ở Bắc Hà một số nhà văn đi theo truyền thống cổ, quên thực tại. Sáng 

tác phẩm xa lìa thời đại, nhà văn không băn khoăn về những điều trước mắt. 

Một số khác tuy nhìn thẳng vào hoàn cảnh sống và đem cuộc đời thực tế vào 

tác phẩm nhưng vì lý do nầy, lý do kia chưa nói ngay vào vấn đề cũng như 

chưa có một ý thức để thay đổi thực tại đó. 

Ở Nam Hà tuy số tác giả tương đối ít so với Bắc Hà - một phần vì đất 

mới, người mới, một phần vì vấn đề tự vệ và bành trướng để sanh tồn. Nhưng 

tác phẩm ở vùng nầy phong phú và độc đáo ở thể tài cũng như hình thức. Thể 

tài thường khai triển, đặt những vấn đề của hoàn cảnh thực tế, về hình thức 

thường mới lạ, áp dụng lần đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam. 

Chúng tôi tóm lược thật bao quát văn chương hai thế kỷ 17 và 18 cho cả 

hai miền và sẽ đi vào chi tiết văn học xứ Đàng Trong ở những phần kế tiếp . 

TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM BẮC HÀ. 

Vì thuộc về đất cũ và tiếp nối truyền thống văn học từ trước, Bắc Hà 

ngoài những tác phẩm thật sự thuộc về văn chương còn có những quyển thuộc 

về học thuật, tư tưởng, lịch sử mà Nam Hà không có. Tuy nhiên ta cũng nhật 

xét được một điều nhà văn Bắc Hà một số lớn dùng ngòi bút mình phụng sự 

cho chánh quyền. Hầu hết đó là những sử gia. Suốt thời họ Trịnh, ở Bắc Hà 

có độ 10 quyển sử thì gần như viết theo chỉ thị của Chúa và trên lập trường 

phụng sự Chúa. Ta có thể kể: 
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* Việt Sử Toàn Thư 越史全書 (13 quyển) do Tham Tụng Phạm Công 

Trứ vâng lệnh Chúa Trịnh Tạc viết ra. Bộ nầy viết từ thời lập quốc đến đời Lê 

Thần Tông: 

- Từ Họ Hồng Bàng đến Lê Thái Tổ (1433), tài liệu lấy từ hai bộ sử của 

Ngô Sĩ Liên1 và Vũ Quỳnh2 . 

- Từ Lê Thái Tổ đến Lê Cung Hoàng (1522 - 1527) dùng tài liệu trong 

“Lam sơn thực lục 藍山實綠” của Lê Lợi 3. 

- Từ Lê Trang Tông (1533 - 1548) đến Lê Thần Tông (1649 - 1661) 

* Quốc Sử Thực Lục 國史實綠 do Lê Hi và Nguyễn Quốc Đức vâng lệnh 

vua Lê Hi Tông (1676) chép thêm vào bộ Việt Sử Toàn Thư một phần gồm 13 

quyển về các đời vua từ Lê Huyền Tông (1663 - 1671) đến Lê Gia Tông (1672 

- 1675). 

* Quốc Sử Tục Biên 國史續編 do Vũ Miên, Ninh Tốn, Nguyễn Trạch, 

Nguyễn Hoàn, Lê Quí Đôn, Ngô Thời Sĩ, Phạm Nguyễn Du4 vưng lệnh Trịnh 

Sâm (1775) chép thêm 6 quyển về các đời vua từ Lê Hi Tông (1676 - 1705) 

đến Lê Ý Tông (1735 - 1740) 

Ngoài ra, ở Bắc Hà thời nầy cũng có những quyển sử khác tuy không có 

giá trị lắm về mặt sự thật lịch sử vì được viết ra với một tinh thần chủ quan, 

thiên vị nhưng cũng có thể giúp ta tìm hiểu phần nào sinh hoạt của thời nầy. 

* Thiên Nam Minh Giám 天南盟鑑 của một người trong họ Chúa Trịnh 

viết từ họ Hồng Bàng đến thời Lê Trung Hưng, bằng chữ Nôm, thể lục bát. 

* Bình Tây Thực Lục 平西實綠 do các danh thần vâng lịnh Trịnh Doanh 

chép về việc tiễu trừ cuộc nổi dậy của Nguyễn Danh Phương (Quận Hẻo). 

* Trung Hưng Thực Lục 中興實綠 do Hồ Sĩ Dương viết. 

* Bình Hưng Thực Lục 平興實綠 do các danh thần vâng lịnh Trịnh Sâm 

chép việc tiễu trừ cuộc nổi dậy của Hoàng Công Chất (1745 - 1769). 

* Bình Ninh Thực Lục 平寧實綠5 chép việc tiễu trừ cuộc nổi dậy của Lê 

Duy Mật6 ở cao nguyên Trấn Ninh. 
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* Bình Nam Thực Lục 平南實綠 chép việc tiễu trừ cuộc nổi dậy ở phía 

Nam năm 1774 (Giáp Ngọ) 

* Lê Hoàng Ngọc Phổ 黎皇玉譜 do các danh thần vâng lệnh Chúa Trịnh 

Sâm chép các thế hệ vua Lê. 

Để có cái nhìn tổng quan về văn học Bắc Hà, chúng tôi xếp các tác giả 

theo từng khuynh hướng.  

Nhìn chung có hai nhóm chính: 

- Nhóm theo truyền thống cổ. 

- Nhóm vạch đường hướng mới. 

A. Nhóm theo truyền thống cổ. 

Các tác giả nầy chưa tạo được một bản sắc mới trong tác phẩm của mình. 

Họ vẫn lăn theo vết xe cũ trong đề tài cũng như trong tư tưởng, xa rời thực tế. 

Hoàn cảnh bên ngoài gần như không ảnh hưởng gì đến văn thơ họ. Đề tài 

không mới và thường đã được văn nhân Trung Quốc lập đi lập lại. Một vài 

cốt truyện đặc biệt thì hoặc mô tả những cuộc tình duyên hoặc nói về tà ma, 

quỉ quái. 

Về tư tưởng những tác phẩm ở đây chưa được đặt những vấn đề, những 

suy tư mới, phơi bày tình cảm cá nhân như nhàn hạ, lãng mạn ... 

Ta có thể kể: 

a. Tác giả giải tỏa tình cảm cá nhân, tính chất lãng mạn nhàn hạ. 

- Đoàn Thị Điểm 段 氏 點 : Văn tế anh - Truyền Kỳ Tân Phả 傳 奇 新 

譜 . 

- Ngô Thì Ức 吳 時 億 : Tuyết trai thi tập 雪 齋 詩 集 - Nam Trình Liên 

Vịnh Tập 南 程 聯 詠 集. 

- Lê Hữu Trác 黎 有 卓 : Y Lý Thán Nhàn Lý Ngôn Ngụ Chí 醫 理 嘆 

閒 理 言 負 誌 . 

- Nguyễn Huy Tự 阮 輝 似 : Hoa Tiên Truyện 花 箋 傳 . 
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- Ngô Thì Sĩ 吳 時 仕 : Ngọ Phong Văn Tập 午 峰 文 集 - Anh Ngôn 

Thi Tập 鸚 言 詩 集 - Quan Lan Thập Vịnh 觀 蘭 十 詠 - Nhị Thanh Động 

Tập 二 青 峒 集 .  

b. Tác giả bằng lòng và ca tụng chế độ họ Trịnh. 

- Trịnh Sâm 鄭 森 : Tâm thanh tồn dụy tập 心青 存 肄 集 - Nam tuần ký 

trình thi 南 巡 記 程 詩 - Tây Tuần Ký trình thi 西 巡 記 程 詩 . 

- Ninh Tốn 寧 遜 : Chuyết Sơn Thi Tập 拙 山 詩 集 . 

- Vũ Huy Tấn 武 輝 晉 : Hoa Trình Tùy Bộ Tập 華 程 隨 部 集 . 

- Phan Huy Ích 潘 輝 益 : Dụ Am Ngâm Lục 裕 庵 吟 錄 . 

c. Tác gia bất mãn chế độ họ Trịnh. 

- Trần Danh Án 陳 名 晏 : Liễu Am Tán ông thi tập 柳 庵 讚 翁 詩 集 . 

- Lê Trần Quán 黎 陳 貫 : Thi Tập 詩 集. 

- Nguyễn Đình Giản 阮 廷 柬 : Thi tập 詩 集 

d. Tác gia trốn tránh không giải bày tư tưởng mình về chế độ. 

Những nhà văn nầy hướng ngòi bút vào việc dịch thuật nghiên cứu. 

* Dịch Sách Trung Hoa sang quốc âm: 

- Đặng Thái Phượng 鄧 泰 鳳 : Chu dịch quốc âm giải nghĩa (dịch Kinh 

Dịch) 周 易 國 音 解 義 . 

* Nghiên cứu văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, triết học: 

- Phùng Khắc Khoan 馮 克 寬 : Sấm văn 讖 文 .  

- Lê Quý Đôn 黎 貴 惇 : Kiến Văn Tiểu Lục 見 文 小 錄 , Phủ Biên Tạp 

Lục 撫 邊 雜 錄 , Đại Việt Thông Sử 大 越 通 史 . 

- Ngô Thì Sĩ 吳 時 仕 : Việt Sử Tiêu Án, Hải Đông Chí Lược 海 東 誌 

略 . 
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- Nguyễn Nghiễm 阮 儼 : Việt Sử Bị Lãm 越 史 備 覽 . 

B. Nhóm vạch đường hướng mới. 

Nhóm nầy gồm những ngòi bút hòa mình với hoàn cảnh thực tế, sáng tác 

của họ không đi vào tháp ngà tình cảm hay trốn tránh thực tại, trái lại phản 

ảnh thực tại và chịu ảnh hưởng của cuộc sống thời đại: 

a. Mô tả xã hội chiến tranh thối nát, trình bày hệ thống cương thường 

Nho giáo bị phá vỡ : 

- Ngô gia văn phái 吳 家 文 派 : Hoàng Lê Nhất Thống Chí 皇 黎 一 統 

誌 . 

- Phạm Nguyễn Du 范阮悠 7: Nam hành đắc ký tập 南行得記集. 

- Lê Hữu Trác 黎有卓 : Thượng Kinh Kỷ Sự 上京紀事8 . 

- Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án 范廷虎, 阮晏 : Tang Thương Ngẫu Lục

桑蒼偶綠. 

- Phạm Đình Hổ范廷虎: Vũ Trung Tùy Bút 雨中隨筆. 

- Nguyễn Du阮悠: Thanh Hiên (tiền hậu) Tập清 軒 詩 集 - Văn Tế Thập 

Loại Chúng Sanh 文祭十類衆生. 

- Hồ Xuân Hương胡春香: Xuân Hương thi tập 春香詩集.  

b. Tố cáo thực tế:  

Khác với người trên chỉ trình bày, mô tả, nhóm nầy tố cáo, buộc tội 

những người tạo nên xã hội chiến tranh xuống dốc. 

- Lê Duy Mật : Hịch đánh Trịnh. 

- Lê Huy Dao: Lữ Trung Ngâm. 

c. Đau khổ trước thực tế: 

* Nói về chiến tranh và những đau khổ do chiến tranh mang đến: 

- Đặng Trần Côn 鄧陳昆: Chinh Phụ Ngâm Khúc 征婦吟曲. 

http://newvietart.com/index4.1491.html#0.4_footnote7
http://newvietart.com/index4.1491.html#0.4_footnote8


26 
 

- Nguyễn Hành阮行: Nguyễn Hành thi tập阮行詩集  

* Bất mãn trước thời cuộc rối ren, loạn lạc 

- Nguyễn Thiếp: Hạnh Am thi cảo. 

Văn sĩ Bắc Hà tuy nhiều, nhưng một số lớn xa lìa thực tế và quần chúng. 

Thực tế có chiến tranh trước mặt, nhân dân khổ sở, trong khi đó tác phẩm đầy 

dẫy tình cảm, đề tài lại mô phỏng Trung Hoa, ngâm phong vịnh nguyệt hay 

sáng tác theo cảm hứng trên bước đường đi sứ. 

- Phùng Khắc Khoan 馮 克 寬 (Ngư phủ nhập đào nguyên truyện 魚 父 

入 桃 源 傳) Vũ Duy Đoán (Lưu Hầu quốc ngữ truyện, Du ngũ hồ phú) 

Nguyễn Nghiễm (Khổng Tử mộng Chu Công phú) đều lấy đề tài của Trung 

Quốc. 

- Nguyễn Minh Triết 阮 明 哲: (Những bài thơ thất ngôn Nôm), Trịnh 

Căn 鄭 根 (Ngự đề thiên hòa doanh bách vịnh 御 題 天 和 贏 百 詠) Trịnh 

Sâm 鄭 森 ...đều sáng tác lúc du sơn thủy hay trà dư tửu hậu. 

- Nguyễn Tông Khuê阮宗奎: (Sứ trình tân truyện使程新傳, Sứ hoa tùng 

vịnh 使花叢詠), Phùng Khắc Khoan (Sứ hoa thủ bút trạch thi 使 花 手 筆 擇 

詩), Lê Quí Đôn 黎 貴 惇 (Quế Đường thi tập 桂 堂 詩 集) ...đều sáng tác lúc 

đi sứ9. 

Một số ít tác giả tiến bộ chú ý đến thực tế nhưng chỉ mới nói xa gần, và 

chưa dám đặt vấn đề trách nhiệm đối với những người lãnh đạo đất nước, một 

điều rất cần thiết cho giai đoạn. Ta chỉ gặp những nét bút dễ dãi bằng lòng với 

những mô tả hời hợt, có lời oán trách hay kết tội bọn cai trị xa lìa quần chúng 

không đủ để nói lên nỗi khổ của nhân dân đương thời. 

Các tác giả “Chinh Phụ Ngâm khúc征婦吟曲”, “Cung oán ngâm khúc

宫怨吟曲” quy trách nhiệm gây ra thảm cảnh vào trời đất, tạo hóa, trong khi 

thật sự trách nhiệm ở tầng lớp cai trị. Nhiều khi văn nhân lại bẻ cong ngòi bút 

ca tụng những sự kiện không có thật: giữa cảnh loạn lạc, ca tụng đời thái bình: 

“Nay mừng: 

Vận mở Tam dương 

Tộ yên chín vạc. 

http://newvietart.com/index4.1491.html#0.4_footnote9
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Trên lọ phải vén quần vua Tống, ra sức anh quyền. 

Dưới cũng vui vỗ bụng trời Nghiêu, xướng ca canh tạc. “  

(Nguyễn Bá Lân - Ngã Ba Hạc phú.) 

Rất ít người như Phạm Nguyễn Du, Nguyễn Hành, Hồ Xuân Hương, 

Nguyễn Du ... can đảm nhìn vào sự thật, với những cảnh nhiễu nhương hạch 

xách, tham nhũng của thời đại. 

Bài thơ “Kim Ngữ 金語” sau đây của Nguyễn Hành 阮 行 tố cáo tác 

phong của quan lại lúc nầy. Từ tác phong đó, ta hiểu rõ hơn số phận bi thảm, 

bị đè nén của người dân: 

Gia tích sổ vạn kim 家積數萬金 

Dạ dạ văn kim ngữ 夜夜聞金語 

Bản bất tự nghĩa lai 本不自義來 

Đoán vô nhân nghĩa khứ 斷無仁義去 

Lai thời nhân bái tống 來時人拜送 

Khứ thời bái tống nhân. 去時拜送人 

Dịch nghĩa:  

Nhà chứa vạn lạng vàng,  

Đêm đêm nghe vàng bàn. 

Không đến từ nghĩa lý, 

Tất vì vô nghĩa đi. 

Ta đến người đưa lạy. 

Ta đi chủ nhân quỳ. (NVS dịch) 

Thời nầy những ý niệm thương nước mến dân chìm mất trong cảnh loạn 

lạc; tư tưởng nhân ái ... bị che lấp trước những mưu mô của con người tầm 
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thường, cố đem về cho mình những phuơng tiện, tiền bạc, bất cần dư luận, 

cương thường. 

Nguyễn Hành trong bài “Đề tiền phả hậu 題 錢 頗 後” đã than về nhân 

tình thế thái một cách chán chường: 

利用萬般皆可易 

Lợi dụng vạn ban giai khả dịch. 

= Lợi dụng đồng tiền, người ta có thể sai khiến được muôn việc.  

Nhưng những nhà văn biết nhìn vào thực tế để thấy sự bần tiện, gian trá 

như kiểu nầy thật là quá ít! 

 

Nhà văn và tác phẩm Nam Hà 

Ở Nam Hà, theo thứ tự thời gian, có những nhà văn sau: 

Đào Duy Từ10 (1572 - 1634) 

Nguyễn Hữu Dật (1604 - 1681) 

Người làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cha của Nguyễn 

Hữu Hòa. Năm 1619 mười sáu tuổi, được bổ làm văn chức dưới triều Sãi 

Vương Nguyễn Phúc Khoát, được tham dự các việc cơ yếu, sửa sang chính 

thể, năm 1627, trong trận đánh nhau với họ trịnh, ông được thăng Giám Chiến, 

rồi Đốc Chiến. 

Năm Mậu Tý, 1648, nhân việc trá hàng11 có người gièm pha, ông bị Chúa 

Nguyễn nghi kỵ và bị hạ ngục. 

Lúc nầy ông làm sách: Minh Sơ Anh Liệt Chí 明初英列誌 và viết truyện 

Hoa Vân, Cáo Thị 花雲告氏 để giải tỏ chí hướng mình. Nhân vật chánh trong 

truyện là Hoa Vân mắng giặc nên bị giặc giết, vợ Hoa Vân là Cáo Thị tuẫn 

tiết theo chồng. Truyện nầy được dâng lên chúa Hiền Vương, Chúa hiểu dụng 

ý của ông nên tha tội. Về sau truyện Hoa Vân Cáo Thị được người đời viết 

thành tuồng chèo gọi là tích Hoa Vân Hữu Lượng rất được lưu hành ở thôn 

quê. 
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Năm 1681, ông mất ở nơi đang đóng quân là Lưu Đồn, thọ 78 tuổi. 

Nguyễn Khoa Chiêm (1660 - 1720) 

Tổ là Nguyễn Đình Thân, người Hải Dương, vào Nam thời Nguyễn 

Hoàng, ngụ ở Thừa Thiên và đổi họ là Nguyễn Khoa. Nguyễn Khoa Chiêm 

làm quan dưới triều Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725) đến chức 

Tham Chính Chính Đoán Sự, được phong làm Bảng Trung Hầu. Chết khi đã 

về trí sĩ. 

Tác phẩm: Nam triều Nguyễn Chúa khai quốc công nghiệp diễn chí tân 

soạn 南朝阮主開國功業演誌新撰12. 

Nguyễn Hữu Hào (? - 1713) 

Nguyễn Phúc Chu (1674 - 1725) 

Ông là con trưởng của Anh Tông Nguyễn Phúc Trăn (1687 - 1691), và 

bà Tống Thị, lúc lên ngôi được tôn làm Thái Bảo Tộ Quận Công (năm 1691) 

miếu hiệu là Hiển Tông. 

Là người mộ đạo, ông lấy hiệu là Thiên Túng đạo nhân13.  

Ngoài ra ông còn để lại bốn bài thơ khóc bà phi Nguyễn thị, một bài 

minh khắc trên chuông chùa Thiên Mụ, một bài văn bia cũng ở chùa nầy. 

Bài minh không có gì đặc biệt, bài văn bia quan trọng ở chỗ ông đã bộc 

lộ được niềm tin tưởng vô biên về sự trường tồn của vùng đất mình, sự an 

bình thạnh trị và sự hòa hợp tốt đẹp của hai tư tưởng Nho - Phật. 

Nguyên văn: 

越 國 之 南 兮 住 水 住 山  

寶 剎 之 壯 兮 日 照 禪 關  

性 之 清 淨 兮 溪 響 潺 潺  

國 之 奠 安 兮 四 境 幽 閒  

無 為 之 化 兮 儒 釋 同 班  
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記 茲 勝 概 兮 因 果 迴 還  

建 標 立 的 兮 誠 存 邪 閑  

Phiên âm: 

Việt quốc chi Nam hề trú thủy trú san. 

Bửu sát chi tráng hề, nhật chiếu thiền quan. 

Tánh chi thanh tịnh hề, khê hưởng sàn sàn. 

Quốc chi điện an hề, tứ cảnh u nhàn. 

Vô vi chi hóa hề, Nho - Thích đồng ban 

Kí tư thắng khái hề, nhơn quả hồi hoàn. 

Kiến tiêu lập đích hề, thành tồn tà nhàn14. 

Dịch thơ: 

Trời Nam một dải non sông, 

Đây là Việt Quốc hưng long đời đời. 

Dựng ngôi Bửu Sát lâu dài, 

Thiền quan tỏ rạng, mặt trời chiếu lâm  

Dưới khe nước chảy âm thầm, 

Tánh ta trong trẻo êm đềm khác đâu. 

Quốc gia yên vững bền lâu, 

Trong ngoài bốn cõi, một bầu thanh cao. 

Vi vô đức hóa dồi dào, 

Một nhà Nho Thích, ra vào hân hoan. 

Khắc ghi thắng cảnh đôi vần, 
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Nhân nhân quả quả, chuyển vần chẳng sai. 

Dựng bia tiêu biểu nơi đây, 

Giữ tâm thành chánh chẳng thay đổi nào. 

(Nguyễn Sanh Mai dịch) 

Nguyễn Phúc Tứ (1669 - 1753) 

Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, ông còn tên là Đán, người làng Gia 

Miêu, huyện Tống Sơn, (nay là Hà Trung, Thanh Hóa) con tứ tám của chúa 

Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu nên được gọi là Hoàng bát tử. Năm 1716 ông 

làm chức Hữu Cai Đội, lấy việc đọc sách, ngâm vịnh làm vui, có biệt tài về 

thơ quốc âm. Theo Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quí Đôn thì Nguyễn Phúc Tứ 

có viết truyện thơ Hoa Tình Truyện 花情傳 bằng quốc âm lời rất buồn bã, 

được dân chúng lúc bấy giờ rất thích. Tiếc rằng ngày nay cũng không còn. 

Nguyễn Dưỡng Hạo và Phạm Lam Anh 

Bà Phạm Lam Anh, tên tục là Khuê, hiệu Ngâm Si, con gái của Phạm 

Hữu Kính, người huyện Diên Phước, Quảng Nam có tài làm thơ. Bà thường 

xướng họa với người bạn trai tên Nguyễn Dưỡng Hạo sau mến tài nên cùng 

nhau tư tình. Nguyễn Hữu Kính tức giận định giết con, nhưng nhờ có người 

khuyên giải nên ông gả cho Hạo. Hạo tên tự là Phạm Am, người huyện Duy 

Xuyên, Quảng Nam, vốn là bạn của Ngô Thế Lân và có đề tựa cho tập thơ 

“Phong Trúc Tập 風竹集” của Lân. Hai vợ chồng cùng nhau sáng tác tập thơ 

“Chiến cổ Đường thi 戰鼓唐詩”, nhưng hiện nay cũng không còn.15..... 

Nguyễn Đăng Tiến 

Ông tự Mậu, hiệu Minh Khiêm, em ruột của Nguyễn Đăng Thịnh, con 

Nguyễn Đăng Trị, có tài học nhưng thi không đậu. Tuy nhiên người đồng thời 

rất mến tài, ông được tiến cử lên Chúa Ninh Vương Nguyễn Phúc Trú (1725 

- 1738) và được bổ Văn Chức rồi làm Thị Giảng để dạy Đông Cung – Tức 

Thế Tông Nguyễn Phúc Khoát sau nầy. Khi Thế Tông lên ngôi, ông được bổ 

làm Tuần Vũ Phú Yên rồi Ký Lục Quảng Bình.  

Văn ông cổ kính, thanh nhã, ảnh hưởng của lối văn Hàn Dũ, Liễu Tông 

Nguyên. Tác phẩm: Minh Khiêm thi tập 明 謙 詩 集 (văn) 
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Nguyễn Quang Tiền (1700 - 1770) 

Người huyện Quảng Điền, học rộng thơ hay. Đời Hiển Tông (Nguyễn 

Phúc Chu) ông được bổ làm Văn Chức, coi việc giao thiệp với nhà Thanh. 

Năm Bính Tý (1756) dưới triều Thế Tông (Nguyễn Phúc Khoát) Chúa 

ra lệnh ông viết thư cho viên quan đầu tỉnh Phước Kiến, xưng là An Nam 

quốc Vương, ông không chịu, Chúa giận bãi chức ông. 

Đời Duệ Tông (Nguyễn Phúc Thuần) Trương Phúc Loan nắm quyền sợ 

dư luận nên vời những người có tiếng, ông được cử làm Hàn Lâm Viện, chẳng 

bao lâu ông tạ thế ở Thuận Hóa.  

Ông có tài xem thiên văn đoán việc tương lai16. 

Nguyễn Đăng Thịnh (1708 - ?) 

Là con của ông Nguyễn Đăng Trị, ông tên tự là Hương, hiệu Chuyết Trai, 

người làng An Hòa, Thừa Thiên, là anh con bác của Nguyễn Cư Trinh. 

Năm 14 tuổi ông đã nổi tiếng là hay chữ. Năm 1721 đỗ hương khoa được 

bổ Tri Huyện Hương Trà. Năm 1725 làm thị Giảng cho Đông Cung, tức Thế 

Tông Nguyễn Phúc Khoát sau nầy, rồi thăng Lễ Bộ kiêm Lại Bộ. 

Năm 1744, ông và các bạn đồng liêu dâng biểu lên Chúa Nguyễn Phúc 

Khoát xin Chúa lên ngôi Vương, sau vài lần chối từ Chúa mới nghe theo. 

Thời nầy mọi sự thay đổi về định chế đều do sáng kiến của ông. 

Tác phẩm: Hiệu Tần thi tập (văn) 效 顰 詩 集 , Chuyết Trai văn tập (văn) 

拙 齋 文 集 , Chuyết Trai vịnh sử tập (văn, sử) 拙 齋 詠 史 集 , đều đã mất  

Nguyễn Cư Trinh (1716 - 1767) 

Ngọc Hân Công Chúa (1771 - 1799) 

Nguyễn Đăng Đàn (1710 - 1783) 

Ông tự Thuần Nhất, người huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, thông 

minh hiếu học, nhưng không chuộng khoa danh. Đời Chúa Thế Tông (Nguyễn 

Phúc Khoát) ông dâng sách bằng quốc âm nói về việc cần phải cầu hiền, nạp 
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gián. Chúa khen ngợi và vời ra làm quan nhưng ông từ chối, dựng nhà ở núi 

Thanh Thủy để dạy học, học trò rất đông, nhiều người thành đạt. Ông thọ hơn 

70 tuổi, người đời đều tôn trọng gọi là Siêu Quần tiên sanh 超 群 先 生 17. 

Hoàng Quang (? - 1801) 

Đặng Đức Thuật (1730 - ?) 

Tên tự là Cửu Tư, không rõ quê quán, học rộng thơ hay, chuyên về sử. 

Trước ông dạy học ở Bình Thuận, nhưng khi nhà Tây Sơn nổi lên ông dời về 

Gia Định, người có tài đến học rất nhiều (Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, 

Lê Quang Định, Nguyễn Hương). Nguyễn Ánh khi lấy được thành Gia Định, 

thấy ông là bực lão thành và có tài nên mời làm Hàn Lâm Viện Thị Giảng, 

Gián Nghị. Ông tánh tình thẳng thắn, cương nghị nên thường làm mất lòng 

Chúa, bị Chúa không thích nên ông từ quan. Học trò ông chịu ảnh hưởng lối 

viết sử của ông (Trịnh Hoài Đức: Gia Định Thành Thông Chí 嘉定城通誌, 

Lê Quang Định: Nhất Thống Địa Dư Chí 一統地余誌), người đời gọi những 

người nầy là Đặng gia sử phái. 

Nguyễn Văn Danh 

Chưa tường về tiểu sử, chỉ biết ông làm quan dưới thời Quang Trung. 

Tác phẩm: Đại Việt Quốc Thư 大越國書 (văn). 

Nguyễn Hương 

Người tỉnh Bình Thuận cùng với Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô 

Nhân Tịnh theo học với ông Đặng Đức Thuật và nổi tiếng thơ hay ở Gia Định. 

Ông từng giữ chức Hàn Lâm Thị Thư dưới thời Nguyễn Ánh. Về sau ông từ 

quan, sống ở quê nhà, vui thú ngâm vịnh, người đời tôn xưng là bậc xử sĩ. 

Tác phẩm: Thái Dược Thi Tập採藥詩集 có rất nhiều câu còn sót lại rất 

hay: 

Bài Thái Dược 採藥có câu: 

學得長生秘 Học đắc trường sanh bí, 

不求天下聞 Bất cầu thiên hạ văn.  
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Học được bí thuật trường sanh, 

Không cần người đời biết tiếng. 

Cái bí thuật trưòng sanh ở đây không nhất thiết là sống lâu hơn trăm tuổi, 

nhưng chỉ về cuộc sống an nhiên, không vướng bận, chỉ cái thanh thoát ngoài 

trần ai của các người tiên phong đạo cốt thuộc Đạo giáo. 

Bài Sơn lộ 山 路 : 

山人自往來 Sơn nhân tự vãng lai 

山深人不知 Sơn thâm nhân bất tri. 

Người ở núi đi qua lại núi,  

Nhưng ai biết núi sâu. 

Núi sừng sững đó nhưng muôn đời vẫn là bí ẩn. Hình dáng bên ngoài 

của núi người đời thấy biết được, nhưng còn những gì chứa ẩn trong đó làm 

sao hiểu cho thấu. Suy ra lòng người, đạo của Trời Đất cũng vậy thôi, mấy ai 

đi vào những ảo lý tên trong. Nhân định như vậy nên ông sống đời của bậc xử 

sĩ là chuyện dễ hiểu. 

Ngô Thế Lân 吳世鄰 

Trịnh Hoài Đức 鄭懷德(1765 - 1825) 

Nhóm Chiêu Anh Các 

Võ Trường Toản (? - 1792) 

Nguyễn Văn Thành 阮文誠 (1757 - 1817) 

Đặng Đức Siêu 鄧德超(1751 - 1810) 

* 

* * 

Nhìn chung văn học Nam Hà không được phát triển như văn học Bắc 

Hà: nhà văn ít, tác phẩm nghèo nàn. Thêm vào đó, tài liệu mất mát, có người 
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chúng ta chỉ biết thơ hay, chữ đẹp nhưng tên tác phẩm cũng không còn. Có 

trường hợp tác phẩm thất lạc, chúng ta không biết gì hơn ngoài tên tác phẩm 

còn ghi lại trong sử sách. Đó là trường hợp Nguyễn Phúc Tứ, một hoàng tử 

hào hoa với “Hoa Tình Truyện花情傳”, trường hợp vợ chồng Nguyễn Dưỡng 

Hạo với “Chiến cổ Đường thi 戰鼓唐詩”... 

Những tác phẩm còn lại đến ngày nay trừ truyện thơ “Song Tinh Bất Dạ 

䨇星不夜” tương đối dài hơn, các tác phẩm khác như “Sãi Vãi 仕娓”18 “Hoài 

Nam Khúc 懷南曲” có độ dài trung bình, kỳ dư đều ngắn hay viết với hình 

thức những bài thơ, bài vãn ... 

Văn Học Nam Hà thua kém so với Bắc Hà vì nhiều nguyên do: 

a. Truyền thống văn chương lâu đời của đất Bắc, và vùng đất mới của xứ 

Đàng Trong. 

b. Dân chúng Nam Hà phần nhiều thuộc tầng lớp nghèo khổ, thất học, di 

dân, phải lo khai thác đất đai để mưu sinh. 

c. Xứ Đàng Trong xa cách Trung Quốc là nơi bồi dưỡng truyền bá văn 

hóa, học thuật cho người Việt thời đó. 

Tuy nhiên, sáng tác phẩm của Nam Hà không thuộc vào loại văn chương 

để tiêu khiển, để ngâm hoa vịnh nguyệt, để thù tạc mà được sản xuất từ thời 

đại, từ hoàn cảnh lịch sử, nghĩa là sáng tác vì sức sống của con người lúc đó 

vì tình trạng mất còn của dân tộc. Ở đây người viết dám đưa ra nhiệm vụ cũng 

như ý thức hệ của mình: nhiệm vụ với nhân dân, ý thức bảo tồn, phát triển đất 

nước ... Văn Học Nam Hà đặc biệt và giá trị vì những điều đó. 

Thời phân tranh Trịnh Nguyễn, văn học hai bên khác hẳn nhau. Qua thời 

kỳ Tây Sơn sự kiện đã đổi khác, những cuộc hành quân liên miên của Nguyễn 

Huệ, Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Hữu Chỉnh ra Bắc khiến sự tương giao giữa hai 

miền được thực hiện. Nhà văn bây giờ ngoài thế giới chung quanh còn nhìn 

ra xa hơn, để thấy chiến tranh và nổi khổ của người Việt đương thời. Bởi vậy 

lúc nầy hầu hết nhà văn đều nói đến chiến tranh – mặc dầu nhãn quan mỗi 

người mỗi khác ... 

____________________________________  

 

1 Ngô Sĩ Liên tác giả Đại Việt Sử ký Toàn Thư 大越史記全書 viết xong năm 1479 chép 

từ Hồng Bàng đến Lê Thái Tổ, gồm:  
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- Ngoại kỷ: (Phần ngoài): Từ Hồng Bàng đến hết nội thuộc (938) gồm 5 quyển.  

- Bản kỷ: (Phần Chánh): Từ Ngô Quyền đến năm Lê Thái Tổ lên ngôi (1428) gồm 10 

quyển 

 

2 Vũ Quỳnh, trước đây khoảng 1510 - 1516 có viết bộ Đại Việt Thông Giám 大越通鑑 

gồm 26 quyển, chia làm hai phần:  

- Ngoại kỷ: từ Họ Hồng Bàng đến Nhị Thập sứ quân.  

- Nội kỷ: Từ Đinh Tiên Hoàng đến khi Lê Thái Tổ đại định 

Lê Tung viết bài tổng luận nên bộ Đại Việt Thông Giám 大越通鑑 nầy còn gọi là Đại 

Việt Thông Giám tổng luận 大越通鑑總論.  

 

3 Lam Sơn Thực Lục 籃山實綠 chép chuyện Lê Thái Tổ, bản khắc ghi Lê Lợi viết, 

nhưng có lẽ do Nguyễn Trãi viết.  

4 Việt Nam Sử Lược, trang 316 và Cuộc Tiến Hóa Văn Học Việt Nam, trang 82 đều ghi là 

Nguyễn Du, điều nầy sai vì Nguyễn Du (1765 - 1820) lúc đó mới 10 tuổi. Sự sai nầy có 

lẽ từ bản in của VNSL, mất chữ Phạm. Phạm Nguyễn Du (1740 - 1796) nguyên trước tên 

Phạm Vĩ Khiêm, hiệu Thạch Động và Dưỡng Hiên quê nhà làng Đảng Điền, huyện Châu 

Phúc, Nghệ An rất hay chữ, được làm quan trong triều ngay khi chưa đỗ đạt. Năm 1779 

mới đỗ Hội Nguyên.  

 

5 Bình Ninh Thực Lục平寧實綠 và Bình Hưng Thực Lục平興實綠 theo Trần văn Giáp - 

Tiểu sử các tác gia Việt Nam quyển I, nhà xuất bản văn học, 1962, trang 327, đều là tác 

phẩm của Trịnh Sâm, nhưng chúng tôi không thấy tài liệu gì rõ ràng để xác nhận thuyết 

nầy.  

 

6 Lê Duy Mật là con vua Lê Dụ Tông, năm 1738 ông cùng một số tôn thất nhà Lê âm 

mưu diệt họ Trịnh, nhưng việc bại lộ nên phải chạy vào Thanh Hoá, chiếm được Hưng 

Hoá, Sơn Tây. Sau đó thua nên chiếm cứ cao nguyên Trấn Ninh và giữ trong suốt 30 

năm. Năm 1769 bị tấn công mãnh liệt và bị nội phản nên ông tự thiêu chết.  

 

7 Các tác giả Bắc Hà chúng tôi xin bỏ qua tiểu sử. Có thể tham khảo: Trần văn Giáp - 

Lược Truyện Các Tác Gia Việt Nam - Quyển I - 1962. Tài liệu này tương đối chính xác.  

 

8 Đây là quyển nói về việc ông lên kinh đô chữa bịnh cho Trịnh Cán. Toàn bộ sách về y 

lý của ông, bộ “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh 海上醫宗心領” gồm 66 quyển.  

 

9 Lê Quý Đôn - Kiến Văn Tiểu Lục 見文小綠 - “Bản triều từ thời Trung Hưng trở lại 

đây, các bậc tiền bối vị nào cũng có thi tập, phần nhiều gồm những thơ tặng đáp, đề vịnh 

khi đi sứ”. 

 

10 Các tác giả nói đơn giản ở đây, sẽ được phân tích kỹ hơn ở sau.  

 

11 Ông muốn lập công lớn nên giả cách trá hàng quân Trịnh, chẳng may bị Tham tướng 

Nguyễn Phúc Tráng vốn có hiềm khích, gièm pha với Chúa.  

 

12 Đây là nhan đề của bản chép tay tàng trữ ở Viện Khảo Cổ Sàigòn. Tác phẩm của ông 

còn có những tên như sau, tùy theo người sao chép:  

- “Việt Nam khai quốc chí chuyện”, theo Phạm Văn Diêu, VHNS, số 64, tháng 9 - 1961 

- “Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí”, theo Đại Nam Nhất Thống Chí, tỉnh Thừa Thiên.  
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Tác phẩm nầy từ năm 2005, có bản dịch khá tốt lưu hành.  

- “Việt Nam Khai Quốc Chí Truyện”, theo bản chép tay của thư viện trường Đại Học 

Văn Khoa Sàigòn, (trước 1975)  

Theo nhóm Văn Tân – Sơ thảo lịch sử Việt học Việt Nam - nhà XB Văn Sử Địa, 1961, 

quyển III, Bảng Trung Hầu và Nguyễn Khoa Chiêm là hai người khác nhau.  

 

13 Sách “Minh Đô Chi” của Hà, Thanh, Liên Khê cư sĩ, Cơ Phủ (tức Bùi Nhữ Tích, tự là 

Cơ Phủ, hiệu là Liên Khê cư sĩ, người làng Thanh Trì Hà Nội) trong khi chép thơ của con 

ông là Nguyễn Phút Khoát có ghi đây là thơ của Hiếu Vũ Hoàng Đế và chú thêm hiệu là 

Thiên Túng Đạo Nhân, thật ra Hiếu Vũ Hoàng Đế là Nguyễn Phúc Khoát hiệu là Từ Tế 

đạo nhân.  

 

14 Tài liệu trong Hải Ngoại Ký Sự 海外記事của Thích Đại Sán.  

 

15 Trong hiện tình, chúng tôi chỉ biết có bao nhiêu về nữ sĩ Lam Anh. Theo Nguyễn văn 

Trung (Lược khảo văn học tập III - Nam Sơn - Sàigòn 1968 - trang 39) Ông Trần Thanh 

Mại có cho biết bài tựa của Trương Đăng Quế đề tập thơ Diệu Liên của nữ sĩ Mai Anh có 

những câu sau: “Xem nước Nam ta mở mang bờ cõi kể đã hàng trăm hàng nghìn năm, 

trong khoảng thời gian ấy, đứng về thơ phụ nữ mà nói, thì trước kia chỉ có Phạm Lan 

Anh, và gần đây có Hồ Xuân Hương hai người mà thôi, ngoài ra thật là hiếm hoi, không 

hề nghe nói đến ai nữa”. 

 

16 Đại Nam Nhất Thống Chí cho rằng ông tiên đoán cuộc nổi dậy của Tây Sơn từ 6 năm 

trước (tài liệu nầy đáng ngờ).  

 

17 Cháu nội là Nguyễn Đăng Trường làm đến Tham Tán dưới triều Duệ Tông Nguyễn 

Phúc Thuần, cũng là người tài, Nguyễn Huệ dụ không được tha một lần, sau Huệ bắt 

được Trường lần thứ hai ở Sàigòn, dụ nữa, Trường vẫn không chịu đầu nên bị giết (Đại 

Nam liệt truyện, Tiền biên).  

 

18 Nhan đề quen thuộc. Hiện chúng tôi có bản chép tay đề: “Sãi Vãi Tân Lục Quốc Âm 

Diễn Ca 仕娓新綠國音演歌”. 

 

 

 

 

Tính Chất Chung Của Văn Học Nam Hà.  

Văn học Nam Hà đặc biệt về phương diện tư tưởng cũng như hình thức. 

Tư tưởng gắn liền với thời thế và tạo một ý thức mới cho người Đàng 

Trong. Gắn liền bằng những sáng tác phẩm phản ảnh sự qua phân, phe nhóm, 
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nhắc đến nỗi khổ của dân chúng trong thời đại loạn lạc, ca tụng những người 

lãnh đạo cùng phía với mình, ngợi khen đất nước, phong cảnh mà họ đang 

sống, đang phục vụ. Ý thức ở chỗ kêu gọi bảo vệ và mở mang bờ cõi cũng 

như chống lại bất cứ mọi hình thức bàng quan nào kể cả hành vi có tánh cách 

thiêng liêng nhất: tu niệm. 

Hình thức mới được thể hiện trong thể văn, thể tuồng, thể vè, thể vãn, 

trong chữ dùng đặc biệt của những người sống từ vùng Thuận Hóa trở vào 

Nam. 

A. Văn học Nam Hà phản ảnh tình trạng phân cách của đất nước. 

Sau những bức thơ trao đổi giữa Trịnh Tráng và Nguyễn Phúc Nguyên, 

hai họ Trịnh- Nguyễn ra mặt kình chống nhau thật sự. Địa giới hai miền cũng 

từ đây phân cách rõ rệt, những người ở bên nầy sông Gianh bị đồng hóa của 

Chúa Nguyễn, kẻ ở bên kia thành người của Chúa Trịnh. Văn sĩ cũng ở trong 

trường hợp đó. Người bên nầy không cần biết thực chất của người bên kia, 

coi những kẻ không cùng cương vực với mình như bọn dã man, tàn ác, đầy 

dẫy những thói hư tật xấu và coi người bên mình, đặc biệt là hạng lãnh đạo, 

tượng trưng cho những đức tính cao cả, tốt lành, thánh thiện, hoàn hảo. 

Thơ văn vì vậy phản ảnh tình trạng thù nghịch đó, một mặt ca tụng những 

người cùng phía, chửi rủa, dè bỉu những người khác phe phái, một mặt đề cao 

đất nước mình đang cai trị, phục vụ. 

1. Đề cao người lãnh đạo của mình. 

a. Ngoài Bắc, Trịnh Căn coi sự kiện mình ở ngôi Chúa như kết quả những 

phúc hậu của ông cha, Căn ca tụng tổ tiên bằng những lời kiêu căng, bất kính 

đối với trời đất trong “Ngự đề thiên hòa doanh bách vịnh”: 

“Nhớ phúc trùng trùng so địa hậu. 

Tưởng ơn dằng dặc sánh thiên trường1”. 

Lời lẽ đó, lúc này (thời phân tranh) có thể được giải thích như một 

phương cách thần thánh hóa Trịnh Kiểm, người khai sáng nghiệp Chúa, nhưng 

cũng cho ta thấy Trịnh Căn muốn tỏ rằng đất Bắc Hà, giờ đây nhân dân đang 

sống cảnh đời vui sướng, thanh bình, được cai trị do một người sanh ra từ 

dòng dõi cao sang, quí trọng, tài đức ... 

http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote1
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Những câu trên không phải chỉ là lời con cháu ca tụng tổ tiên, hơn thế 

nữa, đó còn là những lời đề cao đầy dụng ý chính trị, siêu việt hóa dòng họ 

mình để gián tiếp tự ca tụng hầu tạo nên một bình phong thần thánh cho chế 

độ vốn dĩ đã mất chính nghĩa. 

Những câu tương tự như vậy đầy dẫy trong “Ngự đề thiên hòa doanh 

bách vịnh”: 

“Đức cả gội nhuần, nhuần vạn tượng. 

Ơn nhiều dường khắp, khắp quần sinh.” 

Ngụ ý rằng ông nối tiếp người xưa dội ơn đức xuống khắp chốn, từ dân 

chúng (quần sinh) đến cảnh vật (vạn tượng) nhờ đó nhân dân no ấm, nước nhà 

thái bình. 

Ông cũng vàng son hóa triều đại mình như thời đại nối tiếp những thịnh 

trị đi trước nhờ vậy uy danh sáng chói khắp mọi nơi: 

“Uy hiển nhơn nhơn trên thánh tọa. 

Lễ nghiêm chềm chễm trước kim đường. 

Dõi truyền tông xã muôn đời thịnh 

Sáng để huân danh bốn bể vang.” 

Không chỉ một mình Trịnh Căn, người ngồi trên cao sang thời đó, ca 

tụng dòng dõi cha ông mình, những người phục vụ chúa Trịnh cũng có dụng 

ý tương tự, họ hết sức thổi phồng chế độ, đem lên tận mây xanh bằng những 

vần thơ tán tụng quá đáng. 

Trong “Thiên Nam ngữ lục 天南語綠” tác giả, một bầy tôi của Chúa và 

có họ với Chúa đã so sánh họ Trịnh với những vị khai quốc công thần xưa của 

vua Thuấn, Vua Nghiêu:  

“Ấy là thánh quân hiền thần. 

Ấy đời Nghiêu Thuấn, ấy dân Ngu Đường 

Ấy là chế độ kỷ cương. 
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Ấy người Tắc, Khiết, ấy làng Lỗ Châu. 

Ấy mới binh khỏe nước giàu. 

Hán, Đường khó sánh, Thương, Châu ví tày ... 

Giữ giàng lấy đức lấy uy. 

Dân xử ấy thì, binh đãi lấy khoan”. 

Hay không tiếc lời tán dương công nghiệp của Trịnh Kiểm: 

“Trời sinh ra đức Minh Khanh, 

Dấy từ Biện Thượng, mở đường Lam Sơn 

Trung hưng ra sức tôn phù 

Lê Triều đem lại cựu đô Long Thành”. 

Hoặc khoe khoang triều đình họ Trịnh đầy đủ nhân tài văn, võ, phong 

phú những kẻ lỗi lạc. 

“Dưới ta những đấng anh hùng, 

Trai ưng giúp mạnh, minh hồng dâng khôn. 

Vũ, những đấng cắp non nhảy bể, 

Công giúp đời sáng để đài mây. 

Ghe phen được giặc ở tay 

Dễ như cắt cỏ, mau tài nhổ lông”. 

Tuy nhiên họ Trịnh không chính nghĩa nên một số văn thần không tâm 

phục. Nhiều người bộc lộ sự bất đắc dĩ phải tôn thờ họ Trịnh và hướng về 

miền Nam coi chúa Nguyễn chẳng khác thánh nhân như Phạm Thụy người 

thời Trịnh Sâm đã bộc lộ trong bài vịnh Cơ Tử: 

Nguyên văn: 
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仁 者 佯 狂 為 不 仁  

一 歌 千 古 尚 悲 辛  

當 年 莫 佐 陳 洪 範 

西 土 讎 人 是 聖 人  

Phiên âm: 

“Nhân giả dương cuồng vi bất nhân 

Nhất ca thiên cổ thượng bi tân 

Đương niên mạc tá Trần Hồng Phạm 

Tây thổ thù nhân thị thánh nhân”. 

Dịch nghĩa: 

Người có nhân (Cơ Tử) đã phải giả vờ làm kẻ bất nhân2  

Lời ca thiên cổ đượm vẻ bi thương, khổ sở. 

Trong năm có trao Thiên Trần Hồng Phạm. 

Thì kẻ thù ở phía Tây tức là thánh nhân vậy. 

b. Trong khi đó người cầm bút Nam Hà cũng không khác gì hơn vì họ 

ngoài tư cách nhà văn còn là bầy tôi của Chúa, họ ca tụng vị lãnh đạo của 

mình không tiếc lời. 

Đào Duy Từ đề cao đức độ của Chúa và sức mạnh của quân đội phe 

mình: 

“Tử Vi rạng tỏ trước rèm 

Trong mừng thánh chúa rủ xiêm trị lành” 

(Tư Dung Vãn) 

hay: 

http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote2
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“Đường Ngu lấy đức trị dân 

Súng trời buông lửa, sóng thần nép oai.” 

(Tư Dung Vãn) 

hoặc: 

“Chúa hay dùng đặng tôi tài  

Mừng xem bốn bể dưới trời đều yên”. 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Hoàng Quang, tác giả “Hoài Nam Khúc” cũng trong chiều hướng đó 

tưởng nhớ đến người sáng nghiệp, mở nước của xứ Đàng Trong: 

“Ngùi ngùi nhớ đức Tiên Vương  

Công phu chỉ ngõ mở đường vào đây 

Phân cương từ chốn lũy Thầy 

Bắc Nam tương giới nào lay ngọn cờ 

Đề phòng chẳng chút vi sơ  

Đã hâm ao nóng lại hơ thành vàng”.  

(Hoài Nam Khúc) 

Ông ca tụng sự lỗi lạc của các Chúa Nguyễn và cho rằng nhờ yếu tố nầy 

người tài giỏi thần phục, góp sức với Chúa trong việc săn sóc nhân dân: 

“Thượng vì trên Chúa Đào Đường  

Dưới tôi lại có những trang Cao, Quỳ 

Thang non bè biển đều về 

Có nhân trời đất cũng vì nữa ai”.  

(Hoài Nam Khúc) 
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Đất nước Đàng Trong dưới mắt Hoàng Quang đẹp đẽ, sang trọng, nhân 

dân sung sướng, ấm no: 

“Một trường lễ nhạc sum vầy  

Tranh treo thế giới, gấm xây cung thành  

Đâu đâu hòa chẳng đua tranh  

Cửa quyền tía đỏ, lều tranh ỷ - là 

Ngậm cơm vỗ bụng đều ca  

Nhìn xem Nam Việt, ngỡ là Đường Ngu.” 

(Hoài Nam Khúc) 

Nguyễn Cư Trinh ca tụng ít hơn, trong truyện “Sãi Vãi 仕娓” ông dành 

lời để trình bày ý thức hệ của nho sĩ Đàng Trong, nhưng cũng không quên nói 

đến hình ảnh thanh bình, an lạc của đất nước: 

“Già chống gậy đến xem thuận trị 

Trẻ ngậm cơm mừng được thái bình. 

Nước sông vàng lẻo lẻo dòng xanh 

Dân con đỏ hây hây ngời rạng 

Chợ không ra giá bán,  

Đường chẳng mất của rơi.”  

(Sãi Vãi) 

Đào Duy Từ, qua hình ảnh Khổng Minh, nhắc đến việc phò chính thống: 

“Khăng khăng một tiết thảo ngay,  

Rắp tùng chính thống sáng tày nhật tinh”  

(Ngọa Long Cương ngâm) 
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c. Thời Tây Sơn, nhà văn đề cao những người nổi dậy vì sự khổ sở của 

dân chúng cũng không phải là không có. Ngọc Hân công Chúa ca tụng Quang 

Trung như: 

* Một ngôi sao sáng, một người hùng sanh ra để sửa đời, tạo kỳ vọng 

cho biết bao người. 

“Chín từng ngọc sáng bóng Trung Tinh, ngoài muôn dặm vừa cùng trông 

vẻ thụy”.  

(Văn tế Vua Quang Trung) 

“Mà nay áo vải cờ đào, Giúp dân dựng nước, biết bao công trình”.  

(Ai Tư Vãn) 

* Một người tài giỏi: 

“Thành Xuân theo ngọn long kỳ, đạo tề trị gần nghe tiếng ngọc”. (Văn 

Tế) 

* Chăm lo việc nước: 

“Đền Vị Ương bóng đuốc bừng bừng, lòng cần mẫn vừa khi dóng dả.” 

(Văn tế) 

* Có nhân đức và tôn thờ chính thống: 

“Ơn sâu nhuần gội cỏ cây, chốn lăng tẩm chẳng phạm chồi du tử, 

Lộc nặng thơm tho hương khói, nơi miếu đường nào khuyết lễ chưng 

thường”. (Văn tế) 

* Tánh tình đôn hậu rộng lượng: 

“Lượng che chở, vụng lầm nào kể.  

Phận đinh ninh cặn kẽ mọi lời”. 

... 

“ Mà nay lượng cả ân sâu,  
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Móc mưa rưới khắp chín châu đượm nhuần”. 

* Một niềm hy vọng của mọi người, nên lúc mất, nỗi thất vọng lan tràn 

khắp mọi nơi: 

“Trong sáu viện, ố đào, ủ liễu 

Xác xe gầy, lỏng lẻo xiêm ghê 

Long đong xa cách hương quê 

.................................................. 

Dưới bệ ngọc hàng uyên vò võ 

Cất chân tay thương khó xiết chi 

Hang sâu nghe tiếng thương bi”. 

Nguyễn Huy Lượng coi nhà Tây Sơn như cứu tinh của nhân dân, sự xuất 

hiện như cơn mưa tưới xuống cỏ cây sau một thời đại hạn: 

“Tới Mậu Thân3 từ rỡ vẻ tường vân, sông núi khắp nhờ công đãng định. 

Qua Canh Tuất 4 lại tưới cơn thời vũ, cỏ cây đều gội đức triêm nhu”. 

B. Văn Học Nam Hà ca tụng đất nước, vùng mình chiếm giữ. 

Núi sông, bờ biển phong cảnh, chùa chiền tượng trưng cho quyền lực của 

người cai trị. Đất nước càng hiểm yếu, chánh quyền còn có vẻ vững bền, 

phong cảnh càng thanh tú, nước nhà càng mang bộ mặt thái bình. Vì vậy, 

trong thời gian đầu, khi chỉ lo đối phó với họ Trịnh ở phương Bắc, các Chúa 

Nguyễn đã ca tụng đất nứơc, phong cảnh vùng mình cai trị, cũng như trong 

những năm cuối cùng của thời Tây Sơn, Nguyễn Huy Lượng đã ngợi khen 

mảnh đất còn lại do Tây Sơn chiếm giữ. 

Ca tụng đất đai cũng là cách thế để đề cao mình. 

a. Nguyễn Phúc Trăn (1687 - 1691) đã ca tụng cửa Tư Hiền: 

Nguyên Văn: 

http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote3
http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote4
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樓 船 擊 鼓 到 烏 龍  

百 二 山 河 此 要 衝  

列 障 懸 崖 青 矗 矗  

漫 天 拍 浪 碧 重 重  

先 朝 事 業 傳 遺 跡  

南 國 興 圖 誌 舊 封  

納 垢 藏 污 河 海 量  

舉 間 無 處 不 朝 尊  

Phiên Âm: 

Lâu thuyền kích cổ đáo Ô Long5  

Bách nhị sơn hà thử yếu xung, 

Liệt chướng huyền nhai thanh xúc xúc 

Mạn thiên phách lãng bích trùng trùng 

Tiên triều sự nghiệp truyền di tích 

Nam quốc dư đồ chí cựu phong 

Nạp cấu tàng ô hà hải lượng 

Cử gian vô xứ bất triều tôn. 

Dịch thơ: 

Lầu thuyền đến cửa Ô Luông, 

Nhìn xem thiên hiểm non sông khác thường. 

Núi cao xanh, giăng sườn đồ sộ, 

Biển chập chồng sóng vỗ dậy trời. 

http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote5
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Tiên triều công nghiệp còn đời, 

Dư đồ Nam Quốc vẽ vời đã lâu. 

Lượng hải hà tàng thâu ô cấu 

Cả tứ bề bức tấu về đây. 

(Nguyễn Tạo dịch). 

Nối tiếp Nguyễn Phúc Trăn, Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725) cũng hãnh 

diện vì vùng mình cai trị hiểm trở. Niềm hãnh diện nầy có lý do ở giai đoạn 

của ông vì sự hiểm trở đồng nghĩa với công lao khai phá và sự bền vững của 

công cuộc cai trị ... 

Bài thơ “Vịnh Núi Hải Vân” của ông thể hiện lòng tự hào đó: 

Nguyên văn: 

越 南 險 要 此 山 巔  

形 勢 渾 如 蜀 道 偏  

但 見 雲 橫 三 峻 嶺  

不 知 人 在 幾 重 天  

Phiên âm: 

Việt Nam hiểm yếu thử sơn điên 

Hình thế hồn như Thục đạo thiên. 

Đãn kiến vân hoành tam tuấn lãnh 

Bất tri nhân tại kỷ trùng thiên. 

Dịch thơ: 

Núi nầy quan ải nước Nam 

Khác nào đường Thục sàm nham gập ghềnh  
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Mây che ba ngọn núi quanh 

Biết đâu người ở trời xanh mây từng. 

(Thái Văn Văn Kiểm dịch) 

Ca tụng sự hiểm yếu của thiên nhiên, núi rừng còn có nghĩa yêu mến non 

sông, thân thuộc với vùng đất mình cát cứ. Văn nhân Nam Hà ca tụng phong 

cảnh đẹp của miền Nam gần như thông thường. 

Đào Duy Từ tự hào về non sông gấm vóc của xứ Đàng Trong: 

“Cõi Nam từ định phong cương, 

Thành đồng chống vững âu vàng đặt an. 

Trải xem mấy chốn hồ san, 

Hoa tươi cỏ tốt đòi ngàn gấm phong. 

Khéo ưa thay cảnh Tư Dung, 

Cửa thâu bốn bể, nước thông trăm ngòi. 

Trên thời tinh tú phân ngôi, 

Đêm treo thỏ bạc, ngày soi ác vàng. 

Dưới thời sơn thủy khác thường, 

Động Đình ấy nước, Thái Hàng kìa non”.  

(Tư Dung Vãn) 

b. Những người theo Tây Sơn cũng ý thức được việc quan trọng của sự 

kiện ca tụng đất nước, Nguyễn Huy Lượng trong bài “Tụng Tây Hồ phú 誦西

湖賦” đã nhiệt liệt tán dương cảnh Tây Hồ, phần đất quan trọng cuối cùng 

nhà Tây Sơn còn giữ được lúc đó: 

“Sắc rờn rờn nhuộm thức lam xanh, ngỡ động bích nổi lên dòng lẻo lẻo.  
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Hình lượn lượn uốn vòng câu bạc, tưởng vầng ngân rơi xuống mảnh nhò 

nhò6“ 

Ông miêu tả tỷ mỷ phong cảnh chung quanh hồ Tây với những sinh hoạt 

ở đó, sự sinh hoạt còn tiếp tục chứng tỏ nền an ninh còn tồn tại và tình hình 

kinh tế ở tình trạng khả quan: 

“Đền Mục Lang hương lửa chẳng rời, tay lưới phép còn ghi công bắt 

hổ. 

Quán Trấn Vũ nắng mưa nào chuyển, lưỡi gươm thiêng còn để tích giam 

rùa.” 

Ông cũng không quên vẽ lại cảnh thái bình lúc đó, một nền thái bình có 

được nhờ ân đức của nhà Tây Sơn: 

“Vũng trì chiều nước dần dần lặng; nơi đình đài hoa phơi phới đua. 

Chốn bảy cây còn mấy gốc lăng vân; chẳng tùng bách cũng khoe hình 

thương lão. 

Nơi một bến đã đông đoàn hí thủy, tới uyên ương đều thỏa tính trầm phù.  

Bãi cỏ non trâu thả ngựa buông, nội Chu đã lắm người ca ngợi, 

Làn nước phẳng kình chìm ngạc lặn, ao Hán vào mấy trẻ reo hò.” 

B. Phản ảnh sự thù nghịch. 

Nều văn học chúng ta đang khảo sát phát sinh từ một hoàn cảnh chiến 

tranh. Cai trị Bắc Hà ngoài họ Trịnh còn họ Mạc ở Cao Bằng, họ Vũ ở Tuyên 

Quang, đất Đàng Trong sau nầy ngoài họ Nguyễn còn có Tây Sơn, nên văn 

chương gần như được cả các phe lợi dụng vào mục tiêu chánh trị và đã trở 

thành một khí cụ để mỗi bên bày tỏ sự thù nghịch, khinh thị của mình với 

những phe khác. 

a. Ở Bắc Hà tác giả “Thiên Nam Ngữ Lục” dùng những lời đanh đá, chua 

ngoan đối với họ Mạc, họ Vũ; 

“Chút còn một đất Hóa Châu, 

http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote6
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Nhà giàu mãi việc ruộng dư chẳng nhìn 

.................................................................. 

Gẫm xem họ Mạc sang giàu 

Chẳng bằng một chút Lê triều bỏ rơi. 

Hùm báo còn chẳng ăn ai. 

Lọ là cáo thỏ đua hơi cùng rồng. 

Cha con họ Mạc thành Long. 

Như rùa đổ ổ, như ong tụ cành. 

.................................................................. 

Thập thò như chuột trong hang.  

Cao Bằng, Mạc nghiệt, Tuyên Quang, Vũ cừ.” 

Dùng giọng “cầu cao”, “đạo đức giả” đối với Chúa Nguyễn ở phương 

Nam: 

“Đoái thương chút nghĩa Chúa Bà 

Nó là bọt đãi hơn là ngoại tông. 

.................................................................. 

Lấy công phép nước mà dồn 

Giết thời lại sợ đau hồn chiêu huân. 

Khoan dung một chút đốt ruồi. 

Lấy lời giáo hóa cho người dạy răn.” 

b. Nhóm Chúa Nguyễn ở Nam Hà trong quá trình tranh sống có lúc phải 

đối địch với hai phe nên sự thù nghịch phản ánh rõ ràng trong tư tưởng nhà 

văn thời đó: 



51 
 

* Họ Trịnh bị coi như: 

- Không hết lòng phò tá nhà Lê, lợi dụng hoàn cảnh: 

“Làm tôi vua Thái Tổ, ở thờ vua Thái Tổ, tận trung vua Thái Tổ, tướng 

quân lòng nào, min lòng nào?” 

(Thư Nguyễn Phúc Nguyên gửi Trịnh Tráng) 

- Gây cuộc binh lửa tương tàn: 

“Vì ai huấn khích, Lưu Hạng nên trăm trận chiến trường. 

Hai chốn Bắc - Nam mới cứ, sáu năm Thanh Nghệ lại sang.” (Hoài Nam 

Khúc) 

* Nhóm Tây Sơn bị coi như: 

- Bọn giặc chòm, chỉ tạo thêm sự rối ren cho quốc gia: 

“Ong bèn dậy Tây Sơn, thế đã khiến ba phân chân vạc.”(Hoài Nam 

Khúc) 

- Bọn phân tán, hư hỏng, không đủ tài đức, trước sau gì cũng bị tiêu diệt: 

“Liệu chừng thế nó: tướng phẩn binh tàn, hạ lăng, thượng phế dù chẳng 

đánh cũng hư. 

Huống chi: em phản anh, tôi phản chúa, lại thêm ngoại viện táng sư7, 

trường thành thất hiểm, tai phần sào cũng quyết từ nay.”  

(Đạo dụ của Nguyễn Ánh). 

- Trong lúc đó, Nguyễn Ánh tự coi mình thuộc dòng chính thống, kẻ ra 

công chống tham tàn, bạo nghịch: 

“Phù vạc Hán thuở ngôi trời chếch lệch, chém gai đuổi lũ hung tàn8“. 

- Kẻ vì nước vì dân, vì tổ tiên dòng họ: 

“Hội trung hưng phải quyết mới xong, muôn nghìn dặm thu công, bao 

nỡ để sinh linh đồ thán. 

http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote7
http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote8
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Ta nay:  

Gặp hội trung vi, dựng nền tái tạo. Tám chín Phủ giang sơn đồ sộ, đặng 

chỗ này lo chỗ khác, thù tổ tông đâu dám nguôi lòng ...” 

(Đạo dụ của Nguyễn Ánh) 

c. Một số nhà văn hoặc hữu ý, hoặc vô tình đã viết nên những tác phẩm 

có lợi cho nhà Tây Sơn trong đó: 

* Kể tội họ Trịnh: 

Họ Trịnh bị nhà văn thuộc nhóm Tây Sơn hài tội trong “Hịch Tây Sơn”9. 

- Áp bức vua Lê, lộng hành, muốn soán ngôi: 

“Hiệu Đoan Vương10 càng tỏ dạ vô quân. Mưu thoán đoạt lại gây lòng 

bội nghĩa ...lộng quyền họ Trịnh khó nghe”. 

- Vu oan để có cớ tàn hại vua Lê: 

“Ngôi Hoàng Đế đặt không, việc nước những nhung nhăng lấy trịch. 

Tội trừ quân chẳng có, mang lòng riêng thêu diệt vào hình”. 

- Giết hại công thần: 

“Để những kẻ tôi ngay người thẳng, tiếng kêu oan đã động đến trời”. 

- Tranh ngôi vị: 

“Trưởng cung vốn xưa nay là đích, quyền cha trao bội bạc sao đành? 

Điện Đô11 tuy thơ trẻ nhưng anh, mệnh cha lập tranh thi sao phải?” 

- Giả trá, phá hoại: 

“Ngoài mượn lời cứu viện làm danh, dân kinh loạn ngờ quân điếu phạt. 

Trong mang chữ thừa nguy để dạ, chốn Thừa Bình đến nỗi lưu ly. 

Cung đài thành quách phá lâng lâng, súng ống thuyền bè thu thảy thảy”. 

http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote9
http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote10
http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote11
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* Kể tội họ Nguyễn  

Văn chương thời nầy đã gắn liền với chánh trị và những người làm chánh 

trị lúc đó lợi dụng, trường hợp Ngọc Huyên công chúa gởi vào nam tác phẩm 

“Hoài Nam Khúc” của Hoàng Quang là một thí vụ điển hình. Nhưng văn 

chương luôn luôn được nhìn dưới nhiều mặt khác, sự phản tác dụng có thể 

xảy ra. Hoàng Quang viết để chưởi Tây Sơn và đề cao Nguyễn Ánh nhưng vô 

tình đã cho thấy tội lỗi của phe họ Nguyễn12. 

Chẳng hạn như sự hà khắc, nhũng lạm, lý tài của Trương Phúc Loan: 

“Trách vì Quốc Phó họ Trương 

Chánh quân khéo khéo chẳng nhường Y, Châu. 

Của dân muốn một mình thâu 

Như sành còn hãy rán dầu cho khô  

Muôn chung ăn tưởng chưa no 

Cùng loài hãy muốn lên gò cho cao.” 

(Hoài Nam Khúc) 

* Chỉ lo hưởng thụ bỏ mặc dân chúng khổ sở: 

“Ngọc vàng con hát lấm bùn thằng dân 

Ăn chơi cho sướng cái thân 

Béo mình những tưởng, ốm dân chi sờn.” 

(Hoài Nam Khúc) 

Hoàng Quang qui tội về Trương Phúc Loan “che lấp thánh minh”, “quấy 

rối triều nghi”, làm cho chúa “mê tâm”, nhưng chính Hoàng Quang đã vạch 

cho ta thấy Chúa Nguyễn - mặc dầu lúc nầy còn nhỏ tuổi - đã bất lực không 

đủ sáng suốt, thiếu khả năng lãnh đạo: 

“Khiến cho che lấp thánh minh, 

http://newvietart.com/index4.1508.html#0.1_footnote12
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Ấu sung nào biết bất bình lẽ chi 

Đua nhau quấy rối triều nghi 

Kiếm đồ ngoạn vật dị kỳ dâng lên 

Mê tâm không tưởng nước nên sự nghèo”. 

C. Văn học Nam Hà phản ảnh thời đại loạn lạc, chiến tranh  

Văn học Nam Hà còn phản ảnh tình trạng qua phân ở điểm chiến tranh 

đã được đưa vào tác phẩm một cách rõ ràng với tất cả ý thức của nhà văn về 

những bi đát, thảm hại do chiến tranh mang đến. 

Nếu ở Bắc Hà, Đặng Trần Côn chỉ xa gần kết án chiến tranh bằng những 

câu trách trời ở phần vào đầu của tác phẩm “Chinh phụ ngâm”, thì ở Nam Hà, 

nhà văn đã cương quyết hơn nhiều với sự mô tả những hậu quả tàn hại do 

cuộc tương tàn gây ra. 

a. Chiến tranh gây đau thương đổ vỡ cho nhân dân và đất nước. 

Tác giả “Hoài Nam Khúc” thực tế nhất, ông đã mô tả người dân trong 

cảnh “lưỡng đầu thọ địch”, hai bên đánh nhau, người dân bị tàn hại như ngọc 

đá núi Côn Cương bị cháy: 

“Tới đâu ngọc thạch câu phần 

Than rằng Thăng, Điện, ấy dân tội gì”. 

(Hoài Nam Khúc) 

- Quân sĩ chết trận không biết cơ man nào kể: 

“Tranh nhau mấy trận vào ra. 

Xương phơi trắng núi, máu hòa đỏ sông”.  

(Hoài Nam Khúc) 

- Tất cả đều thay đổi thành cảnh tượng bi đát: 

“Lạnh lùng tám cảnh năm lầu. 
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Phòng hương đóng thảm, rèm châu rủ hờn 

... Khôn chiều gió tối mưa mai 

Phủ tàn ngói lở lâu đài giá tan  

Trêu ngươi khiến cảnh đeo hờn 

Đào phai má thắm, liễu hờn mày xanh”. 

(Hoài Nam Khúc) 

Ngay cả phủ chúa, miếu thờ cũng tan hoang, đổ vỡ: 

“Ai làm đá nát vàng phai 

Ủ ê nào thấy lâu đài như xưa 

Miếu đường đòi chốn lơ thơ  

Vò hương chếch mác, bàn thờ ngả nghiêng”. 

(Hoài Nam Khúc) 

b. Chiến tranh tạo nên cảnh sung sướng riêng bọn quyền quí. 

Chiến tranh nói chung và những kẻ có khả năng gây chiến tranh nói riêng 

đều bị nhà văn Nam Hà ghét cay ghét đắng bởi vì đó là nguồn gốc của những 

sự nghèo khổ, đau đớn cho nhân dân. 

Một Trương Phúc Loan gần Chúa nhưng không phải gần để tấu trình lên 

những điều lợi nước ích dân, trái lại để làm giàu cho bản thân vì vậy gây nên 

bao thảm hờn cho dân chúng: 

“Quấy đem trách bấy tôi yêu 

Mở đường mọt nước xuôi chiều sâu dân. 

Lợi đo từ tấc nhẫn phân 

Tầm xa dễ vạy, thước gần ít ngay 
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Chín trùng nào Chúa có hay 

Lệnh ra thì ít, lạc ra thì nhiều 

Ngàn chung rước những sự nghèo 

Phủ xây oán hận thềm rào hạo tai”. 

(Hoài Nam Khúc) 

Bọn nầy thối nát, hư hỏng, chỉ biết tiền bạc không kể phải trái, nhân 

nghĩa: 

“Mãn triều châu tử vẻ vang  

Đều những đọc tiền nào thấy đọc thơ 

........... ........... ........... ........... ........... 

Thi tiền thì đỗ, thi tài thì bay 

........... ........... ........... ........... ........... 

Có tai bưng bít chẳng nghe 

Đã chăng sao để trâu dê gầy mòn 

Nỡ tàn cỗi nước chẳng vun”. 

(Hoài Nam Khúc) 

c. Hoài vọng của con người trong cảnh chiến tranh.  

Sống trong hoàn cảnh mà diễn trường là những cuộc tương tàn, đổ vỡ, 

trong một thời đại đầy rẫy trái tai gai mắt, con người đương nhiên khát vọng 

hòa bình, hòa bình để mọi người sống yên ổn, hòa bình cũng là lúc thay đổi 

lại những “trật tự vô trật tự hiện tại”, Hoàng Quang vì vậy mơ cảnh chiến 

tranh chấm dứt: 

“Ngõ nhờ thiên vận sớm nên 

Phấn giồi đời trị, phỉ nguyền bình sanh 
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Trên mừng đặng Chúa thánh minh 

Chầu về bốn biển, tăm kình bặt không 

Thái bình mở tiệc ca hồng 

Thịt no đức hóa rượu nồng giáo văn 

Nơi nơi đủ mặc no ăn 

Khúc ca đôi áo, ba quần xênh xang”. 

(Hoài Nam Khúc) 

Tâm trạng chán ghét chiến tranh, coi sự kịên nầy như trường hợp bất đắc 

dĩ còn thấy ở thái độ thích cảnh nhàn của Đào Duy Từ, thái độ của ông Trạng 

Song Tinh đánh giặc bằng văn chương (trong tác phẩm “Song Tinh Bất Dạ”) 

D. Văn Học Nam Hà phản ảnh ý thức hệ của người dân vùng đất mới. 

1. Nói đến việc mở mang bờ cõi: 

Đề cao người cai trị, ca tụng cảnh thiên nhiên hiểm trở nơi mình phục 

vụ, chỉ là những khía cạnh do nhà văn đưa ra để tạo cái cớ, để có lý do chống 

nhau với họ Trịnh ở phương Bắc. Tuy nhiên những lý do đó không đủ để nước 

nhà trường tồn vì dù sao lãnh thổ Nam Hà cũng quá hẹp, cần phải bành trướng 

mới đủ sức chống lại áp lực của Chúa Trịnh. 

Nhà văn Nam Hà vì vậy, luôn luôn nhắc đến việc mở đường về phương 

Nam, đó là tâm trạng căn bản của người sống ở vùng đất mới, luôn luôn cảm 

thấy cần thoát ra khỏi trạng thái nhỏ nhoi, cằn cỗi của vùng đất mình đang 

sống. 

Nguyễn Cư Trinh nói rõ ràng việc bành trướng đó: 

“Tây Phương không đường tới. 

Bắc phương khó nẻo qua. 

Có một phương chẳng gần chẳng xa ...”  

(Sãi Vãi) 
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Muốn mở rộng đất nước phải tiêu diệt lực lượng cản trở, ở thời Nguyễn 

Cư Trinh lực lượng nầy là giống người thiểu số Đá Vách - “Nhưng mà ngặt 

nhiều mọi Đá Vách” - luôn luôn quấy phá vùng đất nằm ven Trường Sơn. 

Trách vụ bình định thuộc về người cai trị 

“Trong kinh trung có chữ: Nhung địch thị ưng ...” 

(Sãi Vãi) 

Bọn người bình tâm trước vấn đề quan trọng nhất của thời đại theo 

Nguyễn Cư Trinh là bọn người trốn thực tế trong việc tu hành. Vì vậy qua tác 

phẩm Sãi Vãi, Nguyễn Cư Trinh cố tìm cách hạ thấp họ xuống: về phương 

diện tư cách, về lối tu, lối quan niệm cụôc đời. Mạnh hơn nữa tác giả nầy còn 

cho nhân vật của mình phải đổi lại cách thế ở đời, nghĩa là từ thái độ xa lìa 

thực tế sang hành vi gắn liền thực tế nhất, chống giặc và mở mang bước đường 

Nam Tiến. 

Trước đó, Đào Duy Từ đã theo ý thức hệ này. Ông luôn luôn ôm hoài 

bão phụng sự tích cực miền Nam, trong khi lánh đời tu hành vì hoàn cảnh 

người lánh đời cũng không thể quên mình còn có bổn phận đối với dân tộc, 

do đó phải ôm hoài bão nào có ích lợi: 

“Thiên Thai người khéo lang đang 

Dạ lăm cắp núi, chí toan vá trời”. 

(Tư Dung Vãn) 

Và ông hi vọng gặp được vị vua biết tài mình để có dịp thi thố sở vọng: 

“Chốn nầy thiên hạ đời dùng. 

Ắt là cũng có Ngọa Long ra đời  

Chúa hay dùng đặng tôi tài 

Mừng xem bốn bể dưới trời đều yên”. 

(Tư Dung Vãn) 

b. Ca tụng sự trỗi dậy. 
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Nhân dân chịu đựng sự đè nén, gánh chịu nỗi đớn đau, tức nhiên mong 

mỏi được người tài đứng lên cởi những ách đó. Họ hy vọng có người trỗi dậy, 

tác giả Ai Tư Vãn mô tả người hùng đủ điều kiện nầy. Bà nhắc đến đức độ 

của vị anh hùng đất Tây Sơn: 

“Mà nay áo vải cờ đào 

Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình 

............................................................. 

Xem rành rành trước vua Nghiêu Thuấn 

Công nghiệp nhiều, tuổi thọ càng cao” 

...................................................... 

Công dường ấy, mà nhân dường ấy”. 

(Ai Tư Vãn) 

Tác giả bài “Hịch Tây Sơn” nói rõ ràng hơn: 

“Mở bình trị lòng người hẳn muốn ... sửa mối giềng tài cả phải ra. 

.................................................................. 

Sang sông Mạnh phất cờ Chu Vũ, ra tay sửa chính dẹp tà. 

Vào đất Quan thét ngựa Hán Hoàng, quyết chí lấy nhân đổi bạo. 

.................................................................. 

Chước vạn toàn đà tạc đá Hoành Sơn, 

Binh tức khắc lại giong buồm Bắc Hải ...” 

*** 

Ngoài đề tài riêng biệt, văn học Nam Hà đáng cho chúng ta chú ý về 

phương diện hình thức. Chữ dùng có tính cách địa phương của thổ ngơi Đàng 

Trong. Nhờ đó nhà ngôn ngữ học có thể thấy được phần nào ngôn ngữ Việt 
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Nam ở các thể kỷ XVII và XVIII cũng như nhìn được sự biến thái của ngôn 

từ Việt Nam. 

a. Chữ dùng của thời nầy ở Đàng Trong mà ngày nay ta không dùng 

nữa: 

No nao (=chừng nào):  

No nao Ô thước bắc cầu Ngân Giang. 

No nao sánh được ả Hằng  

(Song Tinh Bất Dạ).  

Ngõ (=ngõ hầu, mong rằng):  

Ngõ còn nhớ nghĩa thủy chung. 

Nguyền trăm năm ngõ được vầy vui.  

(Song Tinh Bất Dạ) 

Ghẽ (=rẽ):  

Bụng ai hoài vội ghẽ gì đâu.  

(Ai Tư Vãn) 

Min (=ta):  

Tướng quân mặt ấy, min mặt ấy.  

(Bức thơ của Nguyễn Phúc Nguyên gửi Trịnh Tráng) 

Bơ xờ (=bơ thờ):  

Nhà tranh lều cỏ tánh quen bơ xờ.  

(Ngọa Long Cương)  

Dàng dạng (=thấp thoáng):  

Buồm ai dàng dạng chân trời,  



61 
 

Phất phơ cờ gió chẳng vời chèo trăng.  

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Hòa (=cùng):  

Xuân đưa muôn hộc, đàm thâm hòa ngàn. 

Ca chùn đờn suối hảo hòa đôi. 

(Tư Dung vãn). 

Đâu đâu hòa chẳng đua tranh. 

Đời không Tứ Hiệu, ai hòa gỡ xong. 

Hòa triều đều trụt lưỡi trung. 

Trong triều hòa những con em.  

(Hoài Nam Khúc) 

Bả bô (=xềnh xoàng):  

Đã rằng dưa muối bả bô.  

(Tư Dung vãn) 

Thài (=hát):  

Tay xoang khoan nhặt, miệng thài ngêu ngao.  

(Tư Dung vãn) 

Mựa (=chẳng phải, chẳng cứ):  

Mựa nơi trải gió tắm mưa.  

(Tư Dung vãn) 

Lang đang (=lang thang):  

Thiên thai người khéo lang đang.  
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(Tư Dung vãn) 

Nồng nã (=nôn nóng): 

Nghĩ đòi phen nồng nã đòi phen.  

(Tư Dung vãn) 

Chường (=nói, thưa với người trên): 

Nghe thôi, sanh mới cúi chường.  

Rằng trong danh giáo ngũ thường giám thưa... 

Nhân khi trong lúc thừa nhàn. 

Ngươi sinh lén tới bên màng chường qua. 

(Song Tinh Bất Dạ) 

Cượng (=cưỡng): 

Thấy chàng cượng ý chẳng ưa, 

Song bà nhân ấy, lòng bi bàn - hoàn. 

(Song Tinh Bất Dạ) 

Nài bao (=quản bao):  

Nài bao tạo hóa khéo tây, 

Phu quân sớm đã non mây vội vời.  

(Song Tinh Bất Dạ) 

Chầy (=lâu): 

Chầy ngày, chút muốn quên tên.  

(Song Tinh Bất Dạ) 

Quến (=quyện, cuộn lại, tụ lại):  
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Ý Xuân giục khách, bạn thơ quến người...  

Bãi lan sóng dợn lâm châm,  

Một vùng mộng uyển, nghìn tầm quến phơi. 

(Song Tinh Bất Dạ) 

Nương long (= lòng, dạ):  

Nương long làu biết thế gian, 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Nữa (= hơn , có sách lại chú là “bằng, tựa”): 

Cuộc thiên hiểm nữa Kiếm Môn 

(Tư Dung Vãn) 

Chiêu đăm (= bên trái bên phải): 

Vững bền chủ khách chiêu đăm 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Ngoan ngùy (=mưu mẹo, xảo quyệt): 

Chước nào chước chẳng ngoan ngùy. 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Phen (= so, bì): 

Bái tướng phong hầu ai dễ dám phen. 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

b. Nhiều chữ nay ta khó biết tường nghĩa: 

Thóc thóc:  

Ca thôi thóc thóc cả cười.  
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(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Đỉnh đang:  

Kinh ngâm thảnh thót chuông chiền đỉnh đang.  

(Tư Dung Vãn) 

Diềm dà:  

Cây che tán gấm ngàn thu diềm dà. 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Lăng tằng:  

Trân cầm chiu chít, kỳ hoa lăng tằng. 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Chùn:  

Réo rắt ca chùn thuở bóng tà.  

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Đảnh đa: 

Gà rừng eo óc, dế tường đảnh đa. 

(Tư Dung Vãn) 

c. Nhiều chữ biến đổi cách dùng. 

Ban (=lúc):  

Những khi bóng ác ban tà.  

(Tư Dung Vãn) 

(Bây giờ dùng đi theo tiếng chỉ thời gian, như ban mai, ban chiều, ban 

trưa, ban tối). 
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Xuê (=nhiều):  

Ghe nơi cảnh lạ thú càng vui xuê. 

(Tư Dung Vãn) 

(Ngày nay dùng trong tính từ kép: xum xuê) 

Nhơn nhơn (=rõ ràng): 

Tưởng linh sảng nhơn nhơn còn sáng. 

(Ai Tư vãn) 

(Bây giờ còn dùng trong thành ngữ nhơn nhơn tự đắc). 

Cợt (=ngạo, chế):  

Nàng rằng: “Mi chớ cợt tao, Nghiệm trong tánh nước khác nào tánh 

gương”.  

(Song Tinh Bất Dạ) 

(Ngày nay dùng trong chữ kép: giễu cợt, đùa cợt, cười cợt, cợt nhả…). 

Văn học Nam Hà còn có điểm đặc biệt ở văn thể. Ngoài việc áp dụng thể 

lục bát trường thiên một thể thơ dễ dàng bình dị trơn tru như lòng người sống 

trong cảnh chung lưng đâu cật để sanh tồn, nhà văn Đàng Trong còn dùng 

những thể văn có tính cách gần gũi với nhóm dân chúng ít học nhưng dễ bộc 

lộ tình ý như vè, vãn, khúc hát, thể văn hợp với chiến tranh như hịch, thể văn 

dễ tạo nên những xúc động nhất thời như văn tế. 

- Nguyễn Hữu Hào: “Song Tinh Bất Dạ”, (lục bát trường thiên) 

- Hoàng Quang: “Hoài Nam Khúc”, (lục bát trường thiên ) 

- Nguyễn Cư Trinh: “Sải Vãi” (Vè) 

- Đào Duy Từ: “Tư Dung vãn” (Vãn) 

- Nguyễn Phúc Đán: “Huê tình” (Khúc hát) 
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- Ngọc Hân Công Chúa: “Ai Tư vãn” (Vãn) 

- Văn thần của Tây Sơn: (Hịch) “Tây Sơn đánh Trịnh” 

- Đặng Đức Siêu: (Văn tế) “Võ Tánh và Ngô Tùng Châu”, “Văn tế Bá 

Đa Lộc”. 

Từ những nhận xét chi tiết trên ta đi đến kết luận: Văn Học Nam Hà đặc 

biệt ở tư tưởng - tư tưởng của một thời có qua phân, có chiến tranh - riêng tư 

ở hình thức - một hình thức mới, gần với dân chúng - nên có con đường đi 

riêng, không giống bất cứ giai đoạn văn học nào của lịch sử văn học Việt 

Nam, vì vậy xứng đáng để được một sự khảo cứu tường tận. 

 

_____________________________________  
 
1 Ơn phước tổ tiên trập trùng như đất sâu, đằng dặc như trời đất bao la. 
2 Cơ Tử ngăn Trụ Vương không được nên giả điên. Sau Vũ Vương (ở phía Tây) hỏi việc, ông trao 
cho thiên Trần Hồng Phạm. 
3 Tức 1788, nước nhà nhờ công dẹp yên giặc của vua Quang Trung. 
4 Tức 1790, vua Quang Trung ban hành những cải cách mới: phân chia rụông đất, qui định luật 
lệ thương mãi, xúc tiến chánh sách văn hóa mới, người dân như cây cỏ gặp cơn mưa, sung 
sướng.  
5 Cửa Tư Hiền, còn gọi là Tư Khách, Tư Dung, Ô Long. 
6 Vì sự đòi hỏi của vần nên “nho nhỏ” biến thành “nhò nhò”. 
7 Cầu viện ở ngoài và tôn họ lên làm thầy. Lời nói quá, trong quân đội Tây Sơn có 02 tướng Tàu 
(Lý Tài và Tập Đình) đã thắng quân Nguyễn Ánh nhiều trận Nguyễn Nhạc có hứa sau khi thành 
công sẽ cử một người Trung Hoa làm vua tỉnh Quảng Nam (tài liệu của giáo sĩ Lorenzo Péréz bản 
Việt văn của Trương Bá Phát - tập san Sử Địa số 21, 1971, trang 34) nhưng thật ra Nguyễn Nhạc 
chỉ dùng mồi nhử để mượn sức bọn nầy thôi.  
8 Chỉ Tây Sơn. 

9 Về tác phẩm nầy “Hoàng Lê Nhất Thống Chí 皇黎一統 誌” cho là của Nguyễn Hữu Chỉnh dùng 

lúc ở Nghệ An trong việc mộ quân đánh Trịnh Bồng (1785), “Lê Quý Dật Sử 黎季逸史” cho là 
Nguyễn Nhạc dùng đọc khi lên ngôi Hoàng Đế (1778) Đây có lẽ của một văn thần nào đó đời Tây 
Sơn viết hộ chủ tướng khi Tây Sơn đánh Trịnh Khải (1778).  
10 Đoan Nam Vương Trịnh Khải (1783 - 1786) 
11 Điện Đô Vương Trịnh Cán. 
12 Thực tế Hoàng Quang về phe Chúa Nguyễn, nhưng văn của ông cho thấy sự thối nát của họ 
Nguyễn, vô tình làm lợi cho Tây Sơn nên chúng tôi xếp ông vào nhóm những người viết văn có 
lợi cho Tây Sơn. 

Người Quyết Tâm Phục Vụ Chế Độ Nam Hà:  

Đào Duy Từ 
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Sanh năm 1572, Đào Duy Từ, người làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn (nay là 

phủ Tĩnh Gia) Thanh Hóa. Cha là Đào Tá Hán, nguyên làm quản giáp đoàn 

hát triều đình, sau lên chức Linh Quan coi đội nữ nhạc thời Lê Anh Tông1 , 

vì vậy trong cuộc thi hương năm 15922 do Trịnh Tùng tổ chức, ông bị coi 

như thuộc dòng hạ tiện không được dự thí. 

Thấy mình có tài, lại bị khinh rẻ, không đường tiến thân, Đào Duy Từ quyết 

vào Nam phụng sự Chúa Nguyễn ở Nam Hà 3. 

Sau một thời gian lận đận, năm 1627 ông được tiến cử lên Sãi Vương 

(Nguyễn Phúc Nguyên, 1613 - 1735) và được chúa biết tài nên rất tin dùng. 

Lúc nầy ông đã 55 tuổi. Đào Duy Từ giúp Sãi Vương rất nhiều việc: giữ gìn 

bờ cõi chống lại xâm lấn của quân họ Trịnh (xây lũy Trường Dục và lũy Nhật 

Lệ; cải tiến quân đội, thu dụng nhân tài) cải cách phong tục: thay đổi y 

phục, sửa sang những lễ nghi có hát xướng4. Chúa Sãi rất thương ông, 

phong dần đến chức Quân Cơ Tham Lý Quốc Chính, tước Lộc Khê Hầu và 

thường nói “Duy Từ là Tử Phòng, Khổng Minh ngày nay”5. 

Năm 1634, Đào Duy Từ bị bệnh mất, để lại các tác phẩm:. 

- Hổ tướng xu cơ tập (luận về binh pháp) 

- Ngọa Long Cương ngâm 

- Tư Dung vãn6  

Qua tiểu sử, ta thấy ngay Đào Duy Từ bất mãn với chế độ Đàng Ngoài và 

mong mỏi phụng sự Nam Hà, do đó tác phẩm của ông bao hàm tư tưởng 

của một người quyết đem tài mình làm nổi bật giang sơn Miền Nam so với 

đất Bắc. 

Con người Đào Duy Từ qua thơ văn sẽ là con người bộc lộ tâm sự mình và 

nói lên ý thức hệ của người Nho sĩ quyết tâm phục vụ chế độ mình đã chọn. 

Cả hai tác phẩm quan trọng của Đào Duy Từ đều viết theo thể lục bát 

trường thiên. Ngọa Long Cương ngâm dài 136 câu đi luôn một mạch, Tư 

Dung vãn, dài 336 câu, thỉnh thoảng có xen lẫn những bài ca, những khúc 

ngâm, hoặc bài thơ Đường Luật tùy theo tư tưởng đòi hỏi tính chất phóng 

khoáng, hào vật hay nghiêm chỉnh. 

Nhìn chung Ngọa Long Cương xuất hiện lúc tác giả còn lâm vào cảnh rồng 

nằm đợi thời, chưa được Chúa biết tài, trong khi đó Tư Dung vãn được 

http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote1
http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote2
http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote3
http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote4
http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote5
http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote6
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sáng tác lúc danh ước đã đạt nên phản chiếu tình hình xã hội Nam Hà cũng 

như có rất nhiều câu ca tụng các Chúa Nguyễn7. 

a. Đào Duy Từ, người quyết tâm phụng sự chế độ để giúp đời . 

Là người có kinh nghiệm về sự thối nát, về tinh thần nhỏ hẹp, nông cạn của 

chức dịch Bắc - Hà, Đào Duy Từ hơn ai hết quyết tâm chính tay mình nâng 

đỡ chế độ Nam Hà để những người đi sau, những kẻ chẳng may như mình 

không còn gặp cảnh khổ lụy  

Nhưng không phải vì sự cương quyết đó ông nôn nóng, xôn xao, trái lại ông 

biết giữ khí tiết ẩn nhẫn, chờ thời chỉ xuất hiện khi đúng dịp. Trường hợp 

Khổng Minh là một gương sáng, một ví dụ điển hình: 

“Nhân tài tuy khắp nơi dùng 

Đua trên đường lợi, áng công vội giành 

Nào ai lấy đạo giữ mình  

Kẻ đua tới Ngụy người giành về Ngô 

Nam Dương có sĩ ẩn nho. 

Khổng Minh là chữ, trượng phu khác loài.” 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Kinh Dịch nói đến khuất, trập, bĩ, thái, Đào Duy Từ hiểu điều đó, con người 

lúc chưa gặp thời thu nhỏ mình lại, sống trong cảnh chòi tranh, lều rội, vách 

lá, nhưng phải coi lúc nầy như luyện tập thêm tài năng, kiến thức, lúc 

hưởng thú thanh nhàn, di dưỡng tánh tình, những điều nầy bộc lộ trong 

Ngọa Long Cương bài vãn diễn tả Khổng Minh, nhưng thật sự tác giả nói về 

mình: 

“Có phen xem trận Thiên Tào 

Kìa ngôi khanh tướng, nọ sao quân thần 

Có phen bình pháp diễn trần 

Điểu xà là trận, phong vân ấy đồ 

Có phen thơ túi rượu hồ 

Thanh y sớm chuốc, hề nô cạn bồi.” 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 
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Ông cho rằng có tài sẽ được người đời biết đến, đặc biệt ở đây là Chúa 

Nguyễn, trong khi chờ đợi ông không oán trời trách đất, cũng không nôn 

nao danh lợi, ông kiên nhẫn chờ. Để an ủi mình, Đào Duy Từ nhắc đến 

những trường hợp người tài đức được nhà vua biết tài rất chậm - nhưng 

cuối cùng vẫn có dịp trổ tài giúp nước, hiện tại ông cũng như các trường 

hợp Y - Doãn, Lã Vọng: 

“Lợi danh nào chút nhúng tay  

Chẳng hiềm tạo vật, không say thế tình 

Tựa song hé bức mành mành, 

Gẫm chưng đời trước công danh mấy người. 

Doãn chưa đặng lễ Thang vời, 

Cày kia chưa dễ bỏ nơi nội Sằn, 

Lã dù chưa gặp xe Văn 

Câu kia chưa dễ gác cần Bàn Khê, 

Ngẫm xem thánh nọ hiền kia. 

Tài nầy nào có khác gì tài xưa?”  

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Trong thời gian chưa được thi thố tài năng đó, ông vui thú cảnh thiên 

nhiên, ca phong, vịnh nguyệt hay vui với công việc cày cuốc: 

“Khúc cầm cổ cẩm cung xoang 

Ca ngâm Lương Phủ đạo càng hứng mau. 

Của kho vô tận xiết đâu 

Thú vui thuở thế ai dầu mặc ai 

Thanh nhàn, dưỡng tánh hôm mai 

Ghềnh trong cuốc nguyệt, bãi ngoài cày mây”  

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Vui cảnh nhàn sinh hoạt bằng lao động chỉ là giai đoạn chuẩn bị để giúp 

đời, do đó ông mong mỏi một vị Chúa hay, một chân Chúa, biết đến người 

hiền để ông thỏa chí mình, để thực hiện câu “minh quân lương tể tao 
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phùng”. Được như vậy ông sẽ có dịp thi thố tài năng, đem sở trường ra giúp 

nước, nhờ đó nước nhà mới mong thanh bình: 

“Chốn nầy thiên hạ đời dùng, 

Ắt là cũng có Ngọa Long ra đời. 

Chúa hay dùng đặng tôi tài  

Mừng xem bốn bể dưới trời đều yên.” 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Khi giúp nước trổ tài, không phải ông phục vụ dưới trướng bất cứ một 

người có quyền thế nào, ông chỉ đem thân nương dựa người mà toàn dân 

hướng về, người đó phải thuộc dòng chính thống. 

Thực tế Đào Duy Từ đã phục vụ Chúa Nguyễn, dưới mắt ông, Chúa Nguyễn 

ở Nam Hà đáp ứng được điều kiện đó. Có lẽ ông nghĩ họ Nguyễn dù sau 

cũng thuộc dòng Nguyễn Kim, người có công gây dựng lại nhà Lê và họ 

Nguyễn về sau đã hành động như hạng chính nhân quân tử, một người vẫn 

còn đối xử phải đạo với nhà Lê, trong khi họ Trịnh ở phương Bắc không đủ 

những điều kiện đó: 

“Khăng khăng một tiết thảo ngay, 

Tôn phù chính thống sánh tày nhật tinh”. 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

Tóm lại, Đào Duy Từ coi thời gian chờ thời như dịp cần thiết để tạo tài 

năng. Chấp nhận chờ thời để tìm chân Chúa, hầu sau nầy trổ tài ích nước 

lợi dân. Lúc được trọng dụng ông phải được toàn quyền hành sự và sẽ 

thành công: 

“Sửa sang nghiêm chỉnh chân doanh. 

Tôi loàn con giặc chạy tênh bời bời” 

(Ngọa Long Cương Ngâm) 

b. Đào Duy Từ ca tụng phong cảnh miền Nam để nói lên ý thức hệ của Nho 

sĩ Nam Hà. 

Nếu trong “Ngọa Long Cương Ngâm” tác giả, qua một nhân vật lịch sử của 

Trung Hoa, nói lên ý chí muốn tôn thờ chính thống, muốn giúp đời, thì ở 
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“Tư Dung Vãn”, tác giả, qua phong cảnh một cửa bể8, nói lên ý thức hệ của 

những người sống ở Đàng Trong. 

Ý thức hệ nầy chủ điểm ở chỗ: 

- Ca tụng người lãnh đạo Nam Hà, 

- Khen ngợi phong cảnh miền Nam, 

- Chê trách bọn người vô trách nhiệm. 

1. Ca tụng người lãnh đạo miền Nam như những vị vua hiền đức, tài năng 

của Trung Quốc cổ thời, đã dùng tài đức đem lại cảnh thái bình, thạnh trị 

cho quốc gia: 

“Đường Ngu lấy đức trị dân, 

Súng trời buông lửa, sóng thần nép oai. 

Đặt an nệm chiếu trong ngoài, 

Cánh chim hồng nhạn phới bay vui vầy”. 

(Tư Dung vãn) 

Nhân dân no ấm, người cầm quyền không có điều gì bận tâm: 

“Tử vi rạng tỏ trước rèm 

Trong mừng thánh Chúa dũ xiêm trị lành”. 

(Tư Dung vãn) 

Ca tụng chế độ mà ông đang phục vụ như một chế độ vững bền, nước nhà - 

vùng đất đang có bàn tay kiến thiết của ông - ở trong cảnh thạnh trị, yên 

ổn, vui vẻ: 

“Cõi Nam từ định phong cương, 

Thành đồng chống vững, âu vàng đặt an. 

.................................................................. 

Đặt an nệm chiếu trong ngoài 

Cánh chim hồng nhạn phới bay vui vầy” 

(Tư Dung vãn) 
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2. Ca tụng phong cảnh, đất đai chỗ ông góp mặt như một vùng đất linh 

thiêng, hiểm trở, nơi xuất hiện nhân tài, nơi đào tạo những người giúp ích 

cho quê hương, cho nhân dân: 

“Động Đình ấy nước, Thái Hàng kìa non. 

Cuộc thiên hiểm nữa Kiếm Môn 

Chốn tranh vương bá, dòng tuôn công hầu, 

Vần xoay hùm núp rồng chầu, 

Quanh dòng nước biếc, giỡn màu trời xanh”. 

(Tư Dung vãn) 

Sự ca tụng cảnh đẹp của thiên nhiên thể hiện đến cao độ khi Đào Duy Từ 

đề cao luôn những người ở trong cảnh đó, những phong cảnh như gấm hoa 

với người tài tử giai nhân: 

“Bút Vương Duy khéo vẽ đồ, 

Mây xuân dường gấm, nước thu tợ ngần. 

Người thanh tân, cảnh thanh tân, 

Ngàn lau quyến nhạn, bãi tần sa le” 

(Tư Dung vãn) 

3. Ngoài những lời tán tụng, Đào Duy Từ còn qua bài vãn Tư Dung chê 

trách, lời chê trách của ông đánh mạnh vào hạng người tu niệm, hạng 

người nương của chùa để làm những điều ô uế, hư hỏng, miệng nói tu 

nhân lòng đầy trần tục, gian ác: 

“Kìa ai thói tục chẳng răn, 

Tiềm tâm Đạo Chích, ẩn thân Di Đà. 

Rừng thiền lẫn dấu vào ra, 

Cắp trăng vườn hạnh, trộm hoa cửa đào. 

Nam mô hai chữ bán rao 

Lòng gương soi tỏ lưỡi dao sáng ngời”. 

(Tư Dung vãn) 
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Bọn tu “giả cầy giả cáo nầy” tuy nói mình thoát khỏi thế tục, bỏ ngoại giới, 

không ăn ngon mặc đẹp, nhưng thật ra cái “Ngã” của mình còn đầy, đã mắc 

vào tội “tham” khi thích cao lương mỹ vị: 

“Đã rằng dưa muối bả bô, 

Lạp bình tương thủy những đồ cao lương”. 

(Tư Dung vãn) 

Không chỉ vạch ra sự hư hỏng trong lối tu của những người nầy thôi, Đào 

Duy Từ còn đánh họ trên căn bản của việc tu. Theo ông, việc tu hành vốn là 

một hành vi vô ích bởi vì người tu đã tự tách mình ra khỏi cuộc đời, ra khỏi 

quốc gia trong thời đại nầy - thời Đào Duy Từ - rất cần những người nhập 

thế: 

“Đã rằng chống giữ Kim Cương, 

Nào gươm cắt muộn, nào gương soi tà. 

Nào phường ngay Chúa thảo cha, 

Nào phường lợi nước lợi nhà xá toan”. 

(Tư Dung vãn) 

Kết luận cho tác phẩm Tư Dung Vãn, Đào Duy Từ nhắc đến một cách không 

rõ ràng nhưng cũng khiến người đọc hiểu được phần nào tư tưởng của ông: 

Ai muốn vui thú ở ẩn, ai muốn thực hiện cảnh nhàn bằng ngư tiều canh 

mục cũng được, nhưng phải theo đúng tiêu chuẩn, ở ẩn tấm thân, hình hài 

nhưng lòng, tâm trí phải hướng về cảnh thế với hoài bão giúp đời: 

“Thiên Thai người khéo lang đang 

Dạ lăm cắp núi, chí toan vá trời”. 

(Tư Dung vãn) 

*** 

Tư tưởng của Đào Duy Từ mở đường cho người đi sau - một Nguyễn Cư 

Trinh sau nầy theo đúng truyền thống đó nhất - mở đường bằng cách trình 

bày ý chí giúp đời, biểu lộ quyết tâm phục vụ chế độ, chê trách những 

người ở ẩn, tu niệm, lánh thế. 
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Tư tưởng dấn thân thời loạn lạc - thời có những cuộc tranh bá đồ vương, 

những trận tương tàn vì quyền lợi - rất hợp, nhưng nhìn chung có đặc biệt 

hay không, có đúng hay không, đó là vấn đề khác. 

Tuy nhiên đặt vào thời đại, Đào Duy Từ quả là con người xứng đáng đại 

biểu cho lớp nho sĩ hành động, quyết tâm phục vụ chế độ ở Nam Hà. 

Phụ lục I 

NGỌA LONG CƯƠNG NGÂM. 9  

1. Cửa xe chầu chực ban trưa. 

Thấy thiên võ cử đời xưa luận rằng: 

Thế tuy loạn, trị ; đạo hằng. 

Biết thời sự ấy ở chưng sĩ hiền. 

5. Hán từ tộ rắn 10 ngửa nghiêng. 

Ba phân chân vạc, bốn phương anh hùng. 

Nhân tài tuy khắp đời dùng, 

Sánh xem trường lợi, áng công vội giành. 

Nào ai lấy đạo giữ mình. 

10. Kẻ đua tới Ngụy, người giành sang Ngô. 

Nam Dương có sĩ ẩn nho, 

Khổng - Minh là chữ, trượng phu khác loài. 

Ở mình giành vẹn năm tài 

Phúc ta gẫm ắt ý trời hậu vay 

15. Điềm lành thụy lạ 11 đã hay, 

Đời này sanh có tài này ắt nên. 

Bèn xem be bé một hiên, 

Nhà tranh liều dội, tánh quen bơ sờ. 

Ba gian phong nguyệt hứng thừa, 

20. Bốn mùa đều có xuân ưa bốn mùa. 
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Nước non khéo vẽ nên đồ: 

Thấp cao phượng nhiễu, quanh co rồng nằm. 

Vững bền chủ khách chiêu đăm 12, 

Minh đường rộng mở thiên tâm thẳng bằng. 

25. Tri âm những đấng khác hằng 13, 

Kết thung bậu bạn, mây trăng láng giềng. 

Đất lành câu khí linh thiêng, 

Một bầu thế giới thấy nên hữu tình. 

Lâm truyền trong có thị thành, 

30. Phong trần vẫn ít, cảnh thanh thêm nhiều. 

Thú vui bốn thú thêm yêu, 

Kìa ngư, nọ mục, ấy tiều, nầy canh. 

Hạc già đứng cửa nghe kinh, 

Trái dâng màu thắm, thức xanh vượn quỳ. 

35. Góc sân 14 trúc uốn vo ve, 

Ngõ đua hạnh tía, hiên khoe cúc vàng. 

Khúc cầm cổ cẩm cung xoang, 

Ca ngâm lương phủ đạo càng hứng mau. 

Của kho vô tận xiết đâu, 

40. Thú vui ta thú, ai dầu mặc ai. 

Thanh nhàn 15 dưỡng tánh hôm mai, 

Gềnh trong cuốc nguyệt, khóm ngoài cày mây. 

Lợi danh nào chút móng tay, 

Chẳng hiềm thế vật, trao tay thế tình. 

45. Dựa song hé bức mành mành, 

Gẫm chưng đời trước công danh mấy người. 
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Doãn chưa đặng lễ Thang vời, 

Cày kia chưa dễ buông nơi nội Sằn 

50. Lữ dầu chưa gặp xe Văn, 

Câu kia chưa dễ gác 16 cần Bàn Khê. 

Gẫm xem thánh nọ hiền kia, 

Tài nầy nào có khác gì tài xưa. 

Nẻo mầu máy nhiệm binh cơ, 

55. Lục thao đã đọc, thất thư lại bàn. 

Nương long làu biết thế gian 17, 

Máy linh trời đất tuần hoàn tay thông, 

Thảo lai 18 trong có anh hùng, 

Miếu đường chống vững thấy còn tài cao. 

60. Có phen xem tượng thiên tào, 

Kìa ngôi khanh tướng, nọ sao quân thần. 

Có phen binh pháp thảo luân 19, 

Điểu xà là trận, phong vân ấy đồ. 

Có phen thơ túi rượu hồ, 

65. Thanh y sớm chuốc, hề nô cạn bồi. 

Dõi trong danh giáo có vui, 

Bàng nhân chẳng biết rằng người ẩn tiên. 

Hùm ngâm gió thổi tự nhiên, 

Chúa tôi sao khéo hợp duyên thay là. 

70. Ngạc thư mở 20 phút tâu qua, 

Xe loan tạm khuất 21 hai ba phen vời. 

Dốc lòng phò chúa giúp đời, 

Xoay tay thủ đoạn, ra tài đống lương. 
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Cá mừng gặp nước Nam Dương, 

75. Rồng bay Thiên 22 Hán vội vàng làm mưa 

Chín lần lễ đãi quân sư, 

Phấn vua lấy 23 bén móc mưa gội nhuần. 

Hai tình gánh nặng quân thần 24, 

Chín phần ở thảo, mười phần trọn ngay. 

80. Binh quyền việc những đương tay, 

Lâm cơ thể 25 thắng, một này địch muôn. 

Trận bày Bác Vọng thiêu đồn, 

Bạch Hà dụng thủy 26 Hầu Đôn chạy dài 

Bốn cờ biết mấy sức trai 

85. Có tài thiệt chiến, có tài tâm công 

Dạ nghiêm thuyền dựa vịnh sông, 

Mười muôn tên 27 Ngụy nộp cùng 28 Chu Lang. 

Hỏa công dâng chước ra hoang, 

Gió ngàn Xích Bích thổi tàn Ngụy binh 

90. Hoa Dung khiển tướng phân dinh, 

Gian hùng sớm đã nớp mình 29 vỡ gan. 

Thần cơ bí kế chước toan, 

Kinh Châu trước hẹn giục thuyền rước mau. 

Hòa thân đôi chước 30 dấu theo, 

95. Tiên sinh chước ấy Ngô hầu kế sa. 

Chước dùng bảy bắt bảy tha, 

Oai trời nhường ấy giặc đà chạy tênh. 

Có phen chàng đặng ra binh, 

Tiết bền vàng đá, nhật tinh hay lòng. 
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100. Éo le Thiên Thủy chước dùng, 

Khương Duy khi đã kế cùng bó tay. 

Thần tiên máy phát xa bày, 

Tào binh lá rụng, tro bay bạt ngàn. 

Lên thành làm chước gảy đàn, 

105. Sa cơ, Trọng Đạt nớp gan kinh hồn. 

Nỏ trời phục cửa Kiếm Môn, 

Mã Lăng mất vía Quyên Tôn khác gì. 

Chước nào chước chẳng ngoan ngùy31, 

Chốn thì lưu mã, chốn thì mộc ngưu. 

110. Chặt bền đánh đặng công nhiều, 

Hoa di tống 32 dậy, dã triều đà hay. 

Khăng khăng một tiết thảo ngay. 

Tôn 33 phù chính thống sáng tày nhật tinh. 

Sửa sang nghiêm cẩn phân doanh, 

115. Tôi loàn con giặc chạy tênh tơi bời 

Hán gia chín vạc phù trì, 

Suy thôi lại thịnh, nguy thì lại an. 

Công lênh kể ở nhà quan, 

Cậy bằng thạch trụ Thái Sơn nầy là. 

220. Non xanh, nước biếc chẳng già, 

Trai mà nhường ấy đích là nên trai. 

So xem đời lẽ đâu hai, 

Tài này ai chẳng rằng tài quân sư. 

Luận đời Tam quốc hữu dư 

Luận đời Tam Đại còn chờ nhẫn sau. 
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225. Hai triều từ gót nhẫn đầu, 

Bái tướng phong hầu ai dễ dám phen 34. 

Muôn đời nhân vật kính khen, 

Để danh trúc bạch, chép tên kỳ thường. 

Phúc trời còn tộ long cương, 

130. Ắt là Hán thất khôn lường thịnh suy. 

Hưng vong bĩ thái sự thì, 

Chớ đem thành bại mà chê anh hùng. 

Chốn nầy thiên hạ đời dùng, 

Ắt là cũng có Ngọa Long ra đời. 

135. Chúa hay dùng đặng tôi tài, 

Mừng xem bốn bể dưới trời đều yên. 

(NVS, phiên trích trong Việt - Nam Phong Sử 越南風史của Nguyễn Văn Mại) 

Phụ Lục II 

Tư Dung Vãn 

1. Cõi Nam từ định phong cương, 

Thành đồng chống vững âu vàng đặt an 

Trải xem mấy chốn hồ san, 

Hoa tươi cỏ tốt đòi ngàn gấm phong. 

5. Khéo ưa thay cảnh Tư Dung 

Cửa thâu bốn bể, nước thông trăm ngòi. 

Trên thời tinh tú phân ngôi, 

Đêm treo thỏ bạc, ngày soi ác vàng 

Dưới thời sơn thủy khác thường, 

10. Động - Đình ấy nước, Thái - Hàng kìa non. 

Cuộc thiên hiểm nữa 35 Kiếm - Môn 
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Chốn tranh vương bá, dòng tuông công hầu. 

Vần xoay hùm núp rồng chầu, 

Quanh dòng nước biếc, giỡn màu trời xanh, 

15. Đoái dòng thương hải rộng thênh, 

Bâng khuâng sẽ nhớ đức lành Tiên quân. 

Đường Ngu lấy đức trị dân, 

Súng trời buông lửa, sóng thần nép oai. 

Đặt an nệm chiếu trong ngoài, 

20. Cánh chim hồng nhạn phới bay vui vầy. 

Sực nhìn đáy nước in mây, 

Trăng kia rọi sóng, sóng nầy giỡn trăng. 

Đuốc hồng thấp thoáng trông chừng, 

Đưa thoi nhật nguyệt chơi vừng Đẩu Ngưu. 

25. Lần xem ngàn khoảnh ba đào, 

Vũng không thấy đục, dòng nào chẳng trong. 

Éo le lũ hến đầu đồng, 

Sức đâu Tinh Vệ ra công lấp hồ. 

Nực cười hai gã ngao cò, 

30. Tranh chi nên nỗi đôi co vậy là? 

Thú vui thửa thú ngư hà, 

Rùa linh đội sách bạng già sanh châu. 

Thẳm xanh trăm trượng khôn dò, 

Cớ sao khát uống chẳng no một người. 

35. Lẽ thường đắp đổi đầy vơi. 

Chi Di 36 bao nỡ tếch khơi Ngũ - hồ. 

Nhạn đâu văng vẳng kêu thu, 
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Trương Hàn hứng cảm Thành - đô ra về. 

Canh thuần gỏi vược thú quê 

40. Nồng phương tiêu sái, lạt bề công danh. 

Cảnh màu trời sẵn để dành, 

Có doi thả lưới có ghềnh buông câu. 

Bên thuyền lác đác giọt châu, 

Cầm đâu đã phiếm, ca đâu lại bài. 

45. Lạnh lùng lãnh bắc khoảng tây 

Châu cày đảnh Sở, Doãn cày nội Thang. 

Gió đưa thoảng nực mùi nhang. 

Người tiên đất ngọc phong quang ưa nhìn 

Có nơi vịnh nguyệt bá thuyền 37, 

50. Kinh ngâm thảnh thót, chuông chiền đỉnh đang. 

Là nơi từ vũ nghiêm trang, 

Trung trinh hai chữ lửa hương muôn đời. 

Đông Tây đều khách vãng lai 

Rước ai nọ quán, đưa ai nọ đò. 

55. Am ta kiệt lập non Vu, 

Đêm khuya chuông dóng gọi chùa Bà - Viên 

Dập dìu buồm xuống thuyền lên, 

Cánh hồng lướt gió, khách tiên nghiêng hồ. 

Bên hồ đá ngọc khi khu 

60. Cây che tán gấm, ngàn thu điểm đà. 

Thú vui mảng những lân la, 

Bỗng đâu xao xác tiếng gà dóng canh. 

Bích đàm leo lẻo trong xanh, 
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Kìa vòng Kiệu tẩu (?), họ danh miếu thừ (?) 

65. Danh thành tiếng nổi gần xa, 

Làm trai dường ấy thiệt đà nên trai. 

Mênh mông biển rộng trời dài, 

Hải tần còn dấu, Vân đài còn danh. 

So le cuối vịnh đầu gành 

70. Người nôn bắt ngạc, kẻ giành cắp ngao. 

Côn đưa sóng nhảy lao xao, 

Vẫy đuôi một phút bay cao chín trời 38. 

Xa trông biển rộng vơi vơi, 

Thuyền ông phu tử nổi chơi chốn nào. 

75. Lánh đời mấy khách ly tao, 

Non tiên ngao ngán, nguồn đào sóng khơi. 

Buồm ai dàng dạng chân trời 

Phất phơi cờ gió, thẳng vời chèo trăng. 

Lửa ngư ánh lộn bóng Hằng, 

80. Nhắm miền hải đảo tưởng chừng Thiên Thai 

Thủy tần chốn ấy nghiêm thay, 

Người vui rượu thánh, cá say thơ thần. 

Chợ hoa quán nguyệt ngày xuân, 

Mặc dầu khách Sở, người Tần nghỉ ngơi. 

85. Kìa đâu khói biếc ngời ngời, 

Mỗi am một đảnh kẻ nơi bồng hồ. 

Bút Vương Duy khéo vẽ đồ 

Mây xuân dường gấm, nước thu tợ ngần. 

Người thanh tân, cảnh thanh tân, 
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90. Ngàn lau quyến nhạn, bãi tần sa le. 

Mảng còn ngợi cảnh giang khê 

Lá ngô phơi nắng, ngọn quỳ dầm sương 

Vẳng nghe điêu đẩu 39 tiếng vang 

Ló xem thấy một tòa vàng cẩn nghiêm. 

95. Tử vi rạng tỏ trước rèm, 

Trong mừng thánh chúa dủ xiêm trị lành. 

Điềm trình hải án hà thanh, 

Khánh vân quanh nhiễu, cảnh tinh sáng lòa. 

Đôi nơi tiệc mở ỷ - la, 

100. Chốn ngâm bạch tuyết, nơi ca thái bình. 

Rợp đường kiệu tía tàn xanh, 

Kìa đoàn quân sói, nọ doanh tướng hùm. 

Giữa trời rồng dấy mây xum, 

Xuân đưa muôn hộc đàm 40 thâm hòa ngàn 

105. Cửa sông trông lại bến lan 

Giữa dòng núi đá thạch bàn lạ sao! 

Kình nghê chống vững đảnh ngao, 

Gập ghềnh nanh sấu, dợn sao bọt kình. 

Kim ngư đeo ấn ở mình 

110. Cá trông cửa Vũ, rồng giành hột châu. 

Vườn lên muôn khoảnh mô - hồ 

Gấm tuông vẻ biếc, quyến phô nhị đào 

Giao long cuồn cuộn chầu vào, 

Sánh nơi cửa ngọc khác nào cung tiên. 

115. Hồ gương rạng tỏ thuyền quyên, 
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Đêm thanh có khách nổi thuyền ca chơi 

Ca rằng: 

“Non xanh xanh, nước xanh xanh, 

Có non có nước mới song thanh. 

Hồ tiên biển thánh dầu thung thả, 

Thuyền ai một lá nổi Động Đình”. 

Ca thôi thóc thóc cả cười. 

Ghé thuyền bãi tuyết, nhẹ giầy bước lên. 

Thần - châu cảnh hảo vô biên, 

120. Lãnh mai sơn tẩu (?) hồ liên tây hồ. 

Đoái nhìn nọ tháp kia chùa, 

Trinh măng (?) một đỉnh cổ cò khá khen 

Bửu - đông (?) nên một hồ thiên, 

Trăng thiền soi tỏ, rừng thiền rạng thanh. 

125. Lạ thay tạo hóa đúc hình, 

Đất bằng nổi một đỉnh xanh trước trời. 

Xa trông chất ngất am mây, 

Mái nam hạc diễu, mái tây rồng chầu. 

Kiền khôn riêng quảy một bầu, 

130. Ngoài thâu tám cõi, trong thâu ba tài. 

Tốt thay cảnh hợp với người, 

Đã lầu trông sóng lại đài chơi trăng. 

Sóc tuông, cáo nhảy tưng bừng, 

Ong say nếm nhị, bướm mừng giỡn hoa. 

135. Những khi gió tỏa yên hà. 

Mảnh âu mấy chốn Di Đà Tây Thiên. 
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Những khi Thái ất nhen đèn 

Hào quang soi tỏ trên đền Thái la 

Những khi bóng ác ban tà, 

140. Nhành treo gấm kết, lửa già vàng tương. 

Những khi Ngân hán treo gương, 

Kim qui hiện vảy, lục dương mở mày 

Trách ai lòng khéo thày lay 

Khua chuông lầu bắc, dóng chày thành nam. 

145. Chốn thanh gợi một danh lam 

Ước tay tiêu sái mới cam dựa nhờ, 

Linh chi rưới nước Ma Ha 

Trân cầm chiu - chít, kỳ hoa lăng tằng 

Thiên thê 41 từng vẹn đòi tầng. 

150. Bước lên ngửa đã thấy chừng ngọc kinh 

Tay tiên chống vững thạch bình 

Tam quan trông thấy uy linh động người. 

Xưa kia ba chữ tốt tươi. 

Rằng chuông hải tự kết vời huyền đô 

155. Rõ ràng son điểm phấn tô, 

Bên tranh cửu lão, bên đồ bát tiên. 

Chuông đâu vừa động mái thiền. 

Mây lành kết đóa, trái tiên phơi màu. 

Cuộc trời lồng lộng trước sau 

160. Từ bi nọ các, tiêu diêu ấy đền. 

Kíp thâu thế giới ba nghìn, 

Danh sơn có một danh chiền đâu hai. 
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Rửa thanh bán điểm trần ai, 

Nghĩ xem tiên cảnh đã ngoài phàm gian 

165. Tỏa vàng bông lục chan chan, 

Đan thanh quyết vẽ, trầm đàn cột xoi. 

Đòi nơi ngọc trổ châu rơi. 

San hô lề đá đồi mồi tường xây 

Mưa hoa tưới khắp sân mây. 

170. Khói hương nghi ngút rồng bay ngất trời 

Nghiêm thay tướng pháp Như lai 

Cao giơ tuệ kiếm, sáng ngời thủy tinh. 

Thời lành cả mở hội lành, 

Reo đưa gió phật, quét thanh bụi tà. 

175. Vầy đoàn yến múa oanh ca, 

Vượn xanh dâng trái, hạc già nghe kinh. 

Phật đình nào khác vương đình, 

Ngũ vân tán lớn, cảnh tinh thoại tường 

Thiên nga nâng chén quỳnh tương. 

180. Tiêu thiều nhạc múa, thái dương khí hoà 

Xiêm nghê rạng thức tử hà, 

Kim đồng ngọc nữ xướng ca đôi hàng. 

Người dâng thánh thọ vô cương, 

Bàn đào chánh nhụy (?) thiên hương đầy toà 

185. Rừng công cây đức diềm dà, 

Trổ chồi y bát, kết hoa bồ đề 

Vẳng nghe tiếng mõ đồ lê 42 

Ngòi phiền bến não rửa thì sạch không. 
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Dịch (ước) nên cảnh lạ vô song, 

190. Hứng xui tao khách điêu trùng 43 ngợi khen. 

Thơ rằng: 

Một bầu chi cũng thú yên hà. 

Nghi ngút hương bay cửa Thái la 

Ngày vắng vang reo chuông bát nhã, 

Đêm thanh dóng dỏi kệ Di Đà 

Nhặt khoan đờn mối ban mưa tạnh, 

Réo rắt ca chùn (chim ?44 ) thuở bóng tà. 

Há đạo đâu xa mà nhọc kiếm 

Bồ đề kết quả ở lòng ta. 

Thơ thôi vẫy gọi thiền tăng 

Cảnh nầy thú ấy vui chăng hỡi thầy? 

Nghêu ngao tắm suối nằm mây, 

Thị phi mặc thế, tháng ngày thung dung. 

195. Làu làu gương sáng giá trong. 

Vui niềm son đỏ, lánh dòng bạc đen 

Người đà nên đứng cao thiền, 

Phật dầu chưa hẳn, ắt tiên đã gần. 

Kìa ai thói tục chẳng răn 

200. Tiềm tâm Đạo Chích, ẩn thân Di Đà 

Rừng thiền lẩn dấu vào ra. 

Cắp trăng vườn hạnh, trộm hoa cửa đào 

Nam mô hai chữ bán rao. 

Lòng gương soi tỏ lưỡi dao sáng ngời. 

Rằng hay cứu vật độ người 
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205. Rằng mình chẳng chính, chính ai đó là? 

Đã rằng nương dấu Thích ca 

Nào thuyền bát nhã vượt qua ái hồ. 

Đã rằng dưa muối bả bô 45, 

210. Lạp bình tương thủy những đồ cao lương. 

Đã rằng chống vững kim cương, 

Nào gươm cắt muộn, nào gương soi tà. 

Nào phương ngay chúa thảo cha 

Nào phương lợi nước lợi nhà xa toan. 

215. Nào ai sức trải gian nan, 

Chẳng soi chính đạo, dẹp loàn dưới dân. 

Sao bằng người ẩn non nhân, 

Cây che mắt tục, mới46 ngăn lòng tà. 

Dạo chơi thế giới bà sa, 

220. Sớm vào cửa thánh, tối ra hang thần. 

Ở trần mà chẳng nhiễm trần, 

Tả chân bèn ngợi một vần họa xoang 

Thơ rằng: 

Ai gọi lâm tuyền thú chẳng vui? 

Ca chùn đờn suối hảo hòa đôi 

Hây ha thu rót bầu huỳnh cúc 

Thủng thỉnh xuân trèo lãnh bạch mai 

Chống tuyết thông già đeo hổ phách 

Lướt sương trúc cứng đượm đồi mồi 

Hay đâu là phúc không là phúc 

Tạm lánh nhân gian chốn lẻ - loi. 
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Thơ thôi bước tới ngàn thông, 

Đường chùn lắt léo suối rồng nhiễu quanh 

225. Lầu dựng đá, cảnh vẽ tranh. 

Hòe vàng trương tán, lầu xanh phất cờ. 

Liễu tươi trúc đợm đó ưa, 

Đào non ngậm tuyết thông già chống sương. 

Lơ thơ bóng xế hải đường. 

230. Gà rừng eo óc, dế tường đảnh đa. 

Thoảng chừng trông lại thanh sa, 

So le cánh nhạn bay qua mái chiền 

Rèm hồng lầu tía đua chen 

Đỏ lòe khoảnh biếc xanh in đáy ngần 

235. Linh sơn một đỉnh tần ngần, 

Tám phương cõi thọ đài xuân xum vầy. 

Màn trời muôn trượng không dời, 

Cao thay Kiều nhạc, vững thay Thái bàn. 

Doi le vịnh hạc chen đoàn, 

240. Cầm bầu thanh cúc, dủ màn bạch vân 

Thuyền ai kề cận bãi tần ? 

Thương lang dóng dả một vần hòa ghê. 

Ca rằng: 

Dòng trong vì nguồn sạch 

Bóng thẳng bởi cây ngay. 

Thái bình mừng gặp hội. 

Chốn chốn hứng đều say. 

Ngâm thôi cười nói hỏa huê, 
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Thú vui mát mẻ bén kề thú trăng. 

245. Tới lui cẩn niệm đạo hằng, 

Loan le gá bạn, gió trăng kết mành. 

Lánh thời yến sẽ cùng oanh, 

Quảy bầu danh lợi chí kình sá bao? 

Trót chừng hồng hộc bay cao. 

250. Lẽ đâu ngồi luận cò ngao rối lòng. 

Khách nghe cả gọi ngư ông, 

Thuyền người đậu đó, tớ cùng luận chơi. 

So xem trong đạo làm người, 

Lấy nơi đâu chánh, bỏ nơi đâu tà. 

255. Ngư rằng: “Lời thiệt chẳng ngoa, 

Tại minh minh đức ấy là nẻo xưa. 

Trăng ngô gió liễu chẳng ưa, 

Lẽ đâu gẫm biết lời xưa tiền hiền. 

Suối mới thông, lửa mới nhen, 

260. Càng cao càng vọi, càng bền càng xoi. 

Bầu Nhan nếm cũng biết mùi, 

Gội dòng sông Tứ, nảy chồi non Ngưu. 

Năm hằng ba mối làm đầu 

Cội tùng nhành bách mặc dầu đông tây. 

265. Chớ nghe lời nói êm tai. 

Dẫu đường họa phước, luận lời hư vô. 

Sao bằng tâm chánh thân tu, 

Thảo ngay là chí trượng phu trên đời” 

Đàm thôi trở lại non mây. 
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270. Suối đờn thánh thót, niềm tây chạnh phiền 

Gẫm thế sự, thể bóng đèn 

Cớ chi quyến luyến trần duyên nhọc mình 

Xa hơi vừa cách góc thành 

Vật vờ hồn tục trên thành chào ai. 

275. Người nào thắc thoải non đoài. 

Tay xoang khoan nhặt, miệng thài nghêu ngao. 

Ngâm rằng: 

Búa trăng đủng đỉnh 

Rìu gió thảnh thơi 

Ngân liễu mưa vừa ráo 

Nguồn đào nắng mới phơi. 

Xa xem thấy Thiên Thai vòi vọi 

Bàn Khê đầu điểm tuyết là ai ? 

Yên hà treo một gánh 

Trung hiếu nặng hai vai 

Kíp thâu dài với ngắn 

Nào khác thánh dụng tài 

Dừng chân xin hỏi ngã tiều: 

“Thú non, thú nước người yêu thú nào?” 

Tiều rằng: “Nhân trí đứng cao 

280. Non tiên từng trải, suối đào từng sang. 

Kìa như Lượng ẩn Long Cang, 

Vững chia chân vạc vinh vang muôn đời. 

Kìa như Quang Võ 47 điếu đài. 

Côn Dương một trận phá hoài Mãng gian. 

http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote47
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285. Những mong ngợi thú khảo bàn, 

Cây kia đã gác trên ngàn cao ngâm. 

Ngâm rằng: 

Sớm thời dậy, tối thời nằm 

Khát đào uống, đói cày ăn 

Sự ai ta chẳng biết. 

Thú ta ai dễ ngăn ? 

Lều Doãn ơ thờ ba mớ cỏ 

Kíp thâu phong nguyệt bốn mùa xuân. 

Xa nghe cả gọi kẻ cày, 

Thú ta vui dạo chốn nầy ai ngăn. 

Mặc dầu cuốc giá cày trăng. 

290. Rau cần sự cũ lẽ hằng đó chăng? 

Lem nhem sách Dịnh 48 treo sừng, 

Duyên sao tỏ đặng phế hưng sự đời. 

Lịch sơn ấy dấu ai cày? 

Chim kia tha cỏ voi nầy thế trâu 49. 

295. Mựa 50 nơi trải gió tắm mưa, 

Họa may nhuốm gội ơn thừa Đường, Ngu 

Mảng xem cảnh cũ làm vui, 

Vẳng nghe tiếng địch mục phu góc rừng 

Bên rừng vừa gác bóng trăng, 

300. Gác chân cật nghé gõ sừng ca chơi: 

Ca rằng: 

Nội Võ rộng, dặm Châu ngay 

Rau non nhiếm, cỏ xanh rì 

http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote48
http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote49
http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote50
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Hứng vui cánh diếu (?) mặc lòng ai. 

miệng trâu ta thẳng nét cày 

Dầu có Điền Đan51 ra kế xảo 

Nên ngồi ta chẳng thấy rằng hay 

Lân la vẫy mục buông lời, 

Rằng người chắc đã nên người phong lưu. 

Hiu hiu hứng mát đền Vu, 

Gió xuân thay quạt, trăng thu thế đèn 

305. Ấy là cưỡi hạc lên tiên, 

Thị thành cũng trải, lâm thuyền cũng xuê? 

Kìa ai lụm cụm Bàn Khê, 

Tám trăm chỉ đỏ cuộn về một dây. 

Kìa ai thơ thẩn non tây, 

310. Nương không cưỡi gió ước gì theo tiên. 

Kìa ai mến cảnh hồ thiên, 

Chí nguyền viên hạc, kết nguyền gió trăng. 

Kìa ai dạo chốn sơn trang, 

Ghê nơi cảnh lạ, thú càng vui xuê. 

315. Kìa ai tay hái cỏ vi. 

Chim kêu ngỡ tiếng Bá Di nên mừng. 

Kìa ai dạo chốn sơn trang, 

Ghê nơi cảnh lạ, thú càng vui xuê. 

Kìa ai tay hái cỏ vi, 

320. Chim kêu ngỡ tiếng Bá Di nên mừng. 

Kìa ai cầm chén gọi trăng, 

Xưa nay rằng cũng mấy vừng tỏ soi. 

http://newvietart.com/index4.1522.html#0.1_footnote51
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Kìa ai đạp tuyết tìm mai, 

Lục bào kim đái nở chồi gấm xuân. 

325. Kìa ai xa lánh cõi trần, 

Ba căn hải ốc, mấy lần tang thương. 

Kìa ai mến cảnh Tiêu Tương, 

Lênh đênh một lá, dọc ngang năm hồ. 

Kìa ai thích chí ngao du, 

330. Nhà ...ngạch hở, bạch câu nước dồn. 

Thảnh thơi khách hứng nước non, 

Thông reo thế địch, suối tuông tạm (?) đờn, 

Thiên thai người khéo lang đang, 

Dạ lăm cắp núi, chí toan vá trời. 

335. Rộng thênh đường thế mặc ai, 

Ngụ trong bốn thú gác ngoài một thơ. 

 

__________________________________  

 

1 Theo Khái Sinh Dương Tụ Quán “Đào Duy Từ, tiểu sử và thơ văn”, Đông Tây Thư Quán, Hà Nội, 

1944, trang 11). 

2 Cũng theo Dương Tụ Quán, trang 12, lúc này Đào Duy Từ được 21 tuổi, ta suy ra năm sinh của 

ông 1572. 

3 Theo “Đại Nam liệt truyện tiền biên” ông vào Nam thời Nguyễn Hoàng(1558 - 1613) vì nghe 

tiếng Thái Tổ Hoàng Đế (Nguyễn Hoàng) có lòng yêu chuộng hiền sĩ. Theo “Đại Nam thực lục tiền 

biên” ông vào Nam năm 1625 (Ất Sửu) 

Ông Phạm Văn Diêu, VHNS, số 62 tháng 8 - 1961 cho rằng tài liệu sau đúng, chúng tôi nghĩ tài 

liệu trước đúng hơn vì: 

- Sự ra đi do phẫn chí phải xảy ra gần năm 1592 là năm Đào Duy Từ bị cấm thi, không lẽ đợi đến 

33 năm sau mới vào Nam vì mối hận từ mấy chục năm trước. 

- Đại Nam liệt truyệt còn cho biết Đào Duy Từ phiêu lạc từ Quảng Bình xuống Bình Định phải đi 

chăn trâu một thời gian rồi dạy học ở nhà quan Khám Lý Trần Đức Hoà, sau đó được ông nầy gả 

con gái cho. Khônng lẽ trên 50 tuổi mà Từ chưa có vợ, để được người thương tài gả con. Không 
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lẽ thời gian lận đận của Từ chỉ gần hai năm thôi (1625 - 1627) với điều ông bày tỏ một cách ẩn ý 

trong “Ngoạ Long Cương Ngâm”. 

- Cũng theo Đại Nam Thực lục Đào Duy Từ gả con gái cho Nguyễn Hữu Tiến vào năm 1631. Lấy 

vợ khoảng 1626 mà năm 1631 gả con mình không hợp lý. Nói con gái nầy ông dẫn từ Bắc Hà vào 

thì không ổn vì như vậy, ông khó lấy vợ. 

4 Xem Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, “Những đại lễ và vũ khúc của Vua Chúa”, trang 473, 493, 

501... 

5 Theo bia đã dẫn, lời chú của bài III.  

6 Bài “Nhà Lá Cột Nhà Tre”, Phan Kế Bính (Việt Hán văn Khảo, trang 179), Dương Tụ quán (Đào 

Duy Từ, tiểu sử và thơ văn) và Phạm Văn Diêu (VHNS số 63) cũng đều cho là Đào Duy Từ, chúng 

tôi thấy không có gì chắc chắn. LM Thanh Lãng (y ...) cũng không nói gì đến bài nầy. Thanh Lãng 

(Bảng lược đồ ...) trang 312, 313 có nhắc đến tuồng San Hậu của Đào Duy Từ với lý do Từ là một 

người chuyên về ca nhạc nên có khiếu về tuồng tích và ông soạn để mua vui cho quân sĩ xây lũy 

Trường Dục và Nhật Lệ. Điều nầy không có gì chắc chắn, truyền thuyết vẫn nói rằng tuồng San 

Hậu là do một thuộc hạ của Lê Văn Duyệt coi về việc hát xướng trong dinh của ông. Do đó chúng 

tôi chỉ để ý đến những tác phẩm chắc chắn của Đào Duy Từ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không nói 

đến quyển Hổ trướng xu cơ (then máy trong trướng hùm), một tác phẩm có tính cách binh 

pháp. Quyển nầy ông Phạm Thế Ngũ “VNVHSGỨTB, trang 204” nghi ngờ không phải của Đào 

Duy Từ và cho là đã mất, nhưng chính thật của Đào Duy Từ và hiện nay vẫn còn, có lẽ bản dịch 

sẽ ra mắt đọc giả trong một ngày gần đây. 

7 Ở đây chúng tôi đi ngược lại thuyết Tư Dung vãn xuất hiện trước Ngoạ Long Cương ngâm. 

Thuyết này phát sinh từ hai ông Bùi Văn Lang và Lê Ngô Tố (lịch sử Đào Duy Từ - Trung Bắc Tân 

văn, Hà nội, 1937) và được ông Phạm văn Diêu bước theo. 

Chúng tôi đi ngược lại vì: 

- Khi mới vào Nam, chưa được đắc dụng, không lý do Đào Duy Từ lại quá ca tụng miền Nam. Sự 

đề cao cần phải có thời gian để xem xét kỹ chế độ. 

- Ngoạ Long Cương ngâm có nhiều chữ cổ hơn của Tư Dung vãn. Ông Phạm Văn Diêu (VHNS, số 

65/1951) cũng nhận thấy điểm nầy, nhưng lại cho rằng Tư Dung vãn bị người sau sửa chữa (?) 

Thật ra muốn biết có sự sửa chửa hay không chúng ta cần phải có những bản Nôm để so sánh 

hay ít ra cũng căn cứ vào sử liệu ... 

8 Cửa bể phía Nam Thuận An, huyện Phú Lộc, Thuận Hoá. 

9 Cuối sách có in kèm một bản Nôm trích trong Việt Nam Phong Sử của Nguyễn Văn Mại, bài nầy 

tựa là “Ngọa Long Cương vãn”. Ở phần sau, khi thực hiện việc đối chiếu dị bản với bản quốc 

ngữ, sẽ gọi tắt nó là “Bản Nôm” 

10 Tộ rắn: theo tích Hán Cao Tổ chém rắn trắng khởi binh dựng nghiệp.  

11 Lạ: Bản Nôm viết chữ kì bên chữ la giản, nhưng không chuẩn lắm. 

12 Chiêu đăm: từ cổ nghĩa là trái-phải (lệ thường khách ngồi bên phải chủ và ngược lại). 

13 Hằng: Bản Nôm là thường 常, nhưng thấy dấu sửa. 

14 Sân: Bản Nôm viết chữ ngăn 垠 . 
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15 Nhàn: Bản Nôm là thần 辰 , thanh thần là sớm mai, có vẻ trùng ý với chữ hôm mai cuối câu. 

16 Gác: Bản Nôm là chữ buông. 

17 Nương long: chữ cổ nghĩa là lòng, dạ. Câu này diễn ý thành ngữ chữ Hán “Hung trung binh 

pháp”. 

18 Bản Nôm viết chữ lai bộ thảo, là một thứ cỏ ruộng, các sách khác thường viết là “thảo lư”, 

nghĩa như nhau. 

19 Nay đọc là “thảo luận” 論, chữ này cũng có âm luân, nên phiên luân cho hợp vần. 

20 Mở: Bản Nôm là chữ nọ, cũng có nghĩa. 

21 Tạm khuất: Bản Nôm viết tạm ốc 暫 屋 , thì phải đọc là “chạm ốc”, nghĩa là “tới nhà”, dùng 

chữ tạm khuất thì e là làm cao quá, lỗi đạo chúa tôi. 

22 Thiên: Bản Nôm là chữ trời. 

23 Lấy: Bản Nôm là chữ giồi. 

24 Thần: bản Nôm bị nhòe, nhưng vẫn đoán được là thân 親 . 

25 Thể: Bản Nôm không rõ, như là chữ chế, đúng nghĩa hơn. 

26 Thủy: Bản Nôm là chữ hỏa. 

27 Tên: tức là mũi tên. Tích truyện Tam Quốc: Khổng Minh lợi dụng sương mù, dùng thuyền 

chất cỏ khiêu chiến, ngồi uống rượu với Lỗ Túc mà bắt mười vạn mũi tên của quân Ngụy nộp 

cho Chu Du. Bản Nôm viết “tên” là tên gọi (=tiên + danh), hẳn có ý buộc người đọc theo đúng 

âm Nôm, nhưng dễ gây hiểu lầm là “tên lính”. 

28 Cùng: Bản Nôm là chữ Hang舡(=thuyền), mất vần, nhưng cần xét kỹ, vì có thể gần chữ 

nguyên tác. 

29 Mình: Bản Nôm là kình 鯨 . 

30 Chước: Bản Nôm là chốn准 . 

31 Ngoan ngùy: chữ cổ nghĩa là mưu mẹo, xảo quyệt. 

32 Tống: bản Nôm là chữ tiếng .  

33 Tôn: Bản Nôm là chữ rập / rắp (拉). 

34 Phen : chữ cổ nghĩa là so, bì. Lục Vân Tiên: Chẳng phen đài cát cũng phường trâm anh. 

35 Kiếm Môn tức cửa Kiếm Các, nơi nổi tiếng hiểm yếu án ngữ đường vào đất Thục (Tứ Xuyên). 

Nữa: từ cổ nghĩa là bằng, có người nói là hơn, Chinh phụ ngâm: “Gieo Thái sơn nhẹ nữa hồng 

mao. 

36 Chi Di: tên riêng của Phạm Lãi nước Việt đời Xuân Thu, sau khi công thành thì lui về ẩn ở Ngũ 

Hồ, lại vì ngụ ở đất Đào nên có tên hiệu là Đào Chu công.  

37 Có lẽ là “bạ thuyền”, nghĩa là đậu thuyền. 

38 Câu theo sách Trang tử: “Cá Côn một lần nhảy xa ba nghìn dặm, chim Bằng một lần bay xa 

chín vạn dặm”. 
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39 Điêu đẩu: loại mõ canh. Nguyên nó là đồ binh, bằng đồng, ngày dùng thổi cơm, đêm dùng 

làm mõ canh.  

40 Đàm: tức đầm, chính là đầm Cầu Hai, là chỗ mở rộng nhất của phá Tam Giang, thông ra biển 

qua cửa Tư Hiền (Tư Dung).  

41 Thiên thê: thang trời. 

42 Đồ lê: A đồ lê, tiếng nhà Phật, chỉ vị sư gương mẫu. 

43 Điêu trùng: Khắc con sâu, thành ngữ chỉ việc làm văn, làm thơ chau chuốt, tỉ mỉ, quá chuộng 

hình thức. 

44 Theo “Hợp tuyển thơ văn VN Thế kỷ X - Thế kỷ XVII” NXB Văn Học, HN 1976, thì là “chim”. Có 

lẽ đúng vì đoạn sau có chữ “đường chùn lắt léo”, chính là ứng với thành ngữ “điểu đạo”, 

“đường chim lối thỏ” là những nhóm chữ thường hay gặp trong Tuồng chữ Nôm. Các tác giả của 

Hợp tuyển trên cũng chú rõ là không có bản Nôm, nên có nhiều chữ nghi vấn mà không khảo 

cứu được. Chú thích năm 2000. 

45 Bả bô: xuềnh xoàng, tiếng cổ. 

46 Dị bản: suối ngăn dòng tà, theo sách dẫn trên. 

47 Tích sử: vua Hán Quang Võ là Lưu Tú diệt Vương Mãng trung hưng nhà Hán, lập lên nhà Đông 

Hán, Côn Dương là nơi quân Quang Võ thắng quân Vương Mãng. 

48 Dịnh: (Nịnh) tức Nịnh Thích, tính chăm học, khi chăn trâu thường treo sách ở đầu sừng, sau 

giúp Tề Hoàn Công dựng lên nghiệp bá. 

49 Tích vua Thuấn cày ruộng ở Lịch sơn (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), có voi đến giúp kéo cày, 

chim đến giúp nhặt cỏ. 

50 Mựa: tiếng cổ nghĩa là chẳng phải, chẳng cứ. 

51 Điền Đan: Người nước Tề thời Chiến Quốc, dùng mẹo “hỏa ngưu” (buộc lửa phía đuôi trâu để 

xua vào phá trận giặc), đánh thắng quân nước Yên, thu lại hơn 70 thành. 

 

Người Đặt Vấn Đề Đi Tìm Tâm Phục  

Trong Đường Lối Đối Ngoại:  

Nguyễn Hữu Hào 

 

Thuộc gia đình võ tướng, cha, Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật (1604 - 1681), 

anh, Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh1. Nguyễn Hữu Hào lúc nhỏ từng theo 

cha trong quân ngũ, lập được nhiều công. Năm Kỷ Tỵ (1689) dưới triều 

Nguyễn Phúc Trăn, ông được bổ Cai Cơ. Năm Canh Ngọ (1690) vì bị gièm 

pha làm lỡ việc quân (được cử tiến đánh Chân Lạp, ông muốn thu phục họ 

bằng cảm tình nên nhận của tiến cống và rút quân về) nên bị truất. 
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Dưới triều Chúa Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1724) ông được phục chức Cơ 

Cai rồi lần lên chức Chưởng Cơ. 

Năm Giáp Thân (1704) ông được bổ Trấn thủ Quảng Bình. Lúc nầy nhân dịp 

rảnh rỗi ông sáng tác nên truyện “Song Tinh Bất Dạ 䨇 星不夜” bằng chữ 

Nôm, thể lục bát. 

Năm Quý Tỵ (1713) ông mất được tặng Đôn Hậu Công thần, thụy Nhu Từ. 

Song Tinh Bất Dạ là tác phẩm lớn, dài 2216 câu được sáng tác khá lâu, 

nhưng học giới gần như không biết đến. Cách đây 10 năm2, học giả Đông 

Hồ sao lục và ấn hành căn cứ vào bản phiên âm năm 1906 từ Nôm ra quốc 

ngữ của Hữu Lân tiên sinh (bác của ông). Bản phiên âm nầy, được thực hiện 

cách đây khá lâu, thời chữ quốc ngữ chưa được phổ cập trong dân gian và 

thời văn chương còn được coi như của chung, nên chúng ta khó tin tưởng 

có sự trung thực hoàn toàn với nguyên tác. Chính nhà sao lục đã công nhận 

điều đó: 

“Tôi đem (bản Nôm) so sánh với bản chép tay bằng quốc ngữ thì thấy tám 

phần mười về đầu tập truyện sai biệt nhau rất ít, có thể nói là gần đúng 

hẳn. Chỉ có hai phần mười về cuối tập truyện, thì sai biệt khá nhiều. Trong 

nguyên bản chữ Nôm còn thấy có nhiều chỗ chữa, chen giữa hàng, cũng 

bằng chữ Nôm, mà chữ nhỏ hơn, là chữ của Hữu Lân tiên sinh chữa3 .” 

Sự sửa chữa nầy khiến bản văn đến gần hay đi xa hơn nguyên tác chúng ta 

chưa dám cả quyết vì bản Nôm, bản khắc cũng như bản chép tay, ngày nay 

không còn nữa. 

Tuy nhiên bản Song Tinh Bất Dạ do học giả Đông Hồ công bố có rất nhiều 

câu giống với truyện Kiều. 

Ông Phạm Thế Ngũ có công lượm ra những câu tương tợ giữa Song Tinh 

Bất Dạ và Kim Vân Kiều4 . 

Điều nầy cho chúng ta đi đến kết luận sự sửa chữa đã đến mức độ trầm 

trọng. Thật vậy, ta không thể bảo những câu tương tợ giữa “Song Tinh” và 

“Kiều” là câu của Nguyễn Hữu Hào, mà phải nói là Nguyễn Du, bởi vì nếu 

tác phẩm của Nguyễn Hữu Hào ảnh hưởng lên tác phẩm của Nguyễn Du thì 

Song Tinh Bất Dạ phải được lưu hành rộng rãi trong nhân gian chớ không 

mai một đến hơn hai trăm năm (1704 - 1962) trong khi quyển chịu ảnh 

hưởng lại được lưu truyền rộng rãi. 

http://newvietart.com/index4.1540.html#0.1_footnote2
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Tuy nhiên tác phẩm vẫn còn phần nào vết tích nguyên bản ở những chữ cổ: 

- Chường (=thưa): “Bặt tin chẳng thấy quân hồi chường qua” 

- Đòi (=nhiều): “Lịnh truyền tìm kiếm đòi nơi” 

- Ken (=gắn, chép vào): “Xót hiềm bạch ốc, chưa ken xích thằng.” 

- Thốt (nói): “Thốt thôi, thoạt đã biến đi, Hạc, Vân tỉnh giấc vậy thì hỏi 

nhau” 

- Thửa5(của): “Mộng trung không biết thửa bài thiệt ngoa.” 

- Hản (=Hẳn hòi, rõ ràng): “Ắt là hản vậy chẳng ngoa” 

- Trải (=trẩy=đi): “Con rầy muốn trải phương xa, Trước là du học, sau là cầu 

hôn” 

- Thưa6 (Không kín, không giữ gìn): “Nghe thôi Sinh mới cúi chường” 

Rằng trong danh giáo ngũ thường dám thưa.” 

- Han (hỏi), và7 (= vài):  

“Cõi nầy khác chốn yên hoa, 

Dám han cho khách một và lời quê”; 

“Dám han lịnh tự dưới chân mấy người” 

“Gác cần lão vội han rằng: 

Bởi đâu cát sĩ chưa từng mặt quen”; 

Dám han quán cũ quê xưa”  

- Chiên (= thảm, chiếu):  

“Khiến hề kíp trải bức chiên”;  

“Đồng trào, hoạn lộ hàng chiên” 

- Tót8 (= tột): “Sơn xuyên cấu khí, khoa danh tót đời”. 

- Mắng (=nghe biết):  

“Giang ông vừa mắng tin nàng,  

Dật dờ phách quế, mơ màng hồn mai” 

- No nao (=bao giờ): “Biết no nao được phản hồi tỉnh thân!” 

http://newvietart.com/index4.1540.html#0.1_footnote5
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- Giềng (=xóm, bên cạnh): “Gà giềng trỗi tiếng trống thành sang tư”. 

Tóm lại, do uy tín của học giả Đông Hồ, do chứng cớ trong “Đại Nam liệt 

truyện” và do những chữ cổ còn trong tác phẩm ta có thể tin tưởng Song 

Tinh Bất Dạ do Nguyễn Hữu Hào sáng tác. Tuy nhiên vì có sự sửa đổi văn 

chương ta chỉ có thể nhìn tác phẩm nầy trên phương diện nội dung, kết 

cấu, tư tưởng và bỏ qua phần sử dụng ngôn ngữ của tác giả9. (Nếu sự sử 

dụng ngôn ngữ có nghệ thuật, công trình nầy phải được coi như thành quả 

chung của nhiều người chớ không riêng gì của Nguyễn Hữu Hào). 

Song Tinh Bất Dạ, truyện thơ thuộc truyền thống cổ điển. 

Mặc dầu thuộc truyện diễn ca bác học đầu tiên của Việt Nam, Song Tinh Bất 

Dạ có thể được xếp vào loại tác phẩm cổ điển vì những lý do sau: 

a. Cốt truyện đi theo triết lý biến dịch của kinh Dịch. 

Câu chuyện Song Tinh có thể tóm lược làm 3 phần : 

1. Sum hợp: (câu 1 - 972) Thư Sinh Song Tinh (hiệu Bất Dạ), con nuôi của 

Giang Chương (Hiệu Giám Hồ) từ nhỏ ở với mẹ ruột, đến khi lớn mẹ cho về 

nhà cha nuôi để mong được giúp đỡ ăn học. Nơi đây Song Tinh cảm tài và 

yêu Nhụy Châu con gái của Giang Giám Hồ. Hai đàng mặc dầu đã hàm chứa 

tình ý nhưng không dám tỏ bày vì ngại trái với đạo lý, luân thường. 

Vì tình yêu quá nặng, Song Tinh mang bịnh, Giang Giám Hồ phải hứa gả 

Nhụy Châu cho, từ đó chàng hết bịnh, lo miệt mài đèn sách. 

2. Chia ly: (Câu 973 - 1566) Song Tinh lên đường ứng thí, đậu Trạng Nguyên. 

Đồ phò mã đề nghị gả tiểu thư cho nhưng Song Tinh từ chối viện cớ mình 

đã có nơi đính ước. Đồ phò mã tức giận tâu vua cho Song Tinh đi dẹp giặc 

Phiên. Nơi đây chàng được Phiên vương kính tài ứng đối lưu loát nên thần 

phục. 

Ở nhà, Giang Giám Hồ cự tuyệt việc cầu thân của Hách Nhược Sinh, công tử 

con của Hách Nguyên Nhung nên bị để tâm thù oán. Nhân có lệnh vua 

tuyển cung phi, Nhược Sinh bàn với hoạn quan Dao Giản tuyển Nhụy Châu 

tiến cung. 

Trên đường về kinh đô, Nhụy Châu tự trầm nhưng được hai gia nhân của 

Song Tinh cứu thoát và đưa về quê ở với Song bà. 
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3. Tái hợp: (Câu 1567 - 2216) Dẹp giặc xong trở về, Song Tinh được biết 

Nhụy Châu đã chết nên buồn bã, tiếc thương. Khi trở về quê nhà chàng gặp 

Nhụy Châu ở đây. Vợ chồng lại sum họp. 

Câu chuyện như vậy có thể tóm lược thành ba giai đoạn gặp gỡ - chia ly - 

tái họp. Quan niệm biến dịch: hợp - tan - hợp là quan niệm căn bản của 

triết lý cổ điển Trung Hoa, ở đây được mở rộng ra để diễn sự biến dịch của 

cuộc đời,của tình duyên  

b. Tư tưởng đi theo niềm tin Nho giáo và sự tuần hoàn của vũ trụ. 

Niềm tin theo tư tưởng Nho Giáo bộc lộ trong cách sắp xếp tình tiết của tác 

phẩm Song Tinh: người ngay trời không phụ, kẻ độc ác sẽ nhận lãnh những 

kết quả tàn khốc: 

- Song Tinh bị đưa vào cảnh cùng: quan văn lại bị bắt buộc cầm quân dẹp 

giặc Phiên hung dữ nhưng cũng giải quyết được êm thắm. 

- Nhụy Châu tự trầm để vẹn niềm chung thủy nhưng rồi được cứu thoát và 

sum hợp lại với người yêu. 

- Hách Nhược Sinh làm điều quấy nên chết thảm. 

Lòng tin vào sự tuần hoàn của vũ trụ thể hiện hiện ở tình tiết “Hết cơn bĩ 

cực tới hồi thới lai” tư tưởng nầy gần như hiện diện trong hầu hết truyện 

diễn ca Việt Nam. 

c. Ngôn từ của người xưa. 

Văn chương Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều của Trung Hoa nên sự diễn tả 

không thoát ra được những cách thế người xưa đã sử dụng. Chẳng hạn diễn 

tả cảnh nhiều nơi muốn gả con gái cho Song Tinh: 

“Đòi nơi phủ tía lầu hồng, 

Chốn lăm quyến phượng, chốn hòng rủ tơ.” 

Nói về chuyện vợ chồng đẹp đôi: 

“Trăng già mối kết, đào non thơ bài. 

Giai nhân tài tử sánh hai, 

Đạo hòa cầm sắt, duyên hài phượng loan” 

Tả một người quá bốn mươi tuổi: 
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“Hai mai tuyết đã điểm ngần 

Trên vai bất hoặc, dưới tuần tri thiên10“ 

Diễn ý nhiều chàng trai gắm ghé nhưng chưa được đàng gái chấp nhận: 

“Ghe phen bình tước góc ngoài 

Trái duyên họ Đậu, phạp tài chàng Uyên”. 

Ngôn từ trong Song Tinh Bất Dạ tóm lại, thường ở thế gián tiếp, điều muốn 

nói đến được diễn tả bóng bẩy bằng những hình ảnh, ý tưởng, điển tích xưa 

của Trung Quốc. 

Văn chương nhờ đó cao kỳ, thanh nhã hơn nhưng đồng thời cho thấy tác 

giả vẫn chỉ bước theo con đường mòn của người đi trước, mặc dầu sức học 

của người viết rất uyên thâm. 

d. Nhân vật và địa danh thuộc về Trung Quốc. 

Song Tinh Bất Dạ ngoài cốt truyện, niềm tin, ngôn từ còn cổ điển ở chỗ 

nhân vật, địa danh của câu chuyện đều được mượn của Trung Quốc. 

Những nhân vật chánh mang họ Trung Hoa, hoàn toàn xa lạ với Việt Nam: 

Song Tinh, Giang Chương (hiệu Giám Hồ), Hách Nhược Sinh, Dao Giản. 

Những địa danh có thật ở Trung Quốc: Thục Xuyên, Triết Tây, Kiếm Các, 

Sơn Âm, dòng Tây Tử, gành Nghiêm Lăng, cầu Mộng Bút, cầu Linh Dĩ mặc 

dầu được tác giả mượn để lồng vào đó ý tưởng của mình - Có thể tác giả 

không muốn dùng nhân vật và địa danh Việt Nam vì ngại những hiểu lầm có 

thể xảy ra - nhưng cũng phần nào cho ta cảm thấy xa lạ, ngỡ ngàng, và nhất 

là nhận chân được tinh thần chưa độc lập khi sáng tác, tính chất cổ điển 

của tác giả. 

e. Cốt truyện và tâm lý nhân vật cứng nhắc, thông thường. 

Điều nầy là hệ luận của truyện Trung Quốc. Vì viết để trình bày triết lý biến 

dịch, viết để cho người đọc thấy chính nghĩa thắng, tà bại vong nên tác giả 

dùng ngòi bút của mình sắp xếp các sự kiện sao cho phù hợp với những tiêu 

chuẩn căn bản mà mình muốn diễn tả. Ở Song Tinh Bất Dạ, cuộc gặp gỡ 

giữa Song Tinh và Nhụy Châu quá dễ dàng: trên đường đi Song Tinh gặp 

một ông lão, sau một lúc chuyện trò, họ nhận ra nhau, về nhà Song Tinh 

được diện kiến Nhụy Châu và mối tình xảy ra. Song Tinh bị nạn vì một lời từ 

chối rất hợp lý. Nhụy Châu suýt chết lại được phép mầu cứu thoát để đoàn 
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tụ với người yêu. Man Vương binh hùng tướng mạnh nhưng dẹp can qua 

dễ dàng vì thấy thiên sứ có tài ứng đối. 

Tâm lý nhân vật cũng vậy, xa cách con người tại thế với những ham muốn 

tầm thường, nhưng rất người, nhân vật ở đây đi theo con đường thẳng 

không có những ngõ rẽ. Ai xấu sẽ xấu từ trước đến sau, ai tốt, tốt từ đầu 

đến cuối. Song Tinh vẹn tình tuyệt đối với Nhụy Châu: từ chối hôn nhân 

mới, “một nhà vầy hợp, hai phòng xin phân” khi bị bắt buộc phải cưới Thể 

Vân. Hách Nhược Sinh ăn chơi, thất vọng vì bị từ chối hôn nhân đã âm mưu 

hãm hại người. Đồ phò mã cũng vậy, ghen hiền, nghét ngõ, tự ái xằng .... 

Chiếc đũa thần của tác giả xếp đặt sự kiện để cứu người ngay, để xô người 

đoan chính vào những trạng huống khổ sở và tâm lý nhân vật một chiều có 

thể nói là tinh chất căn bản nhất của truyện Trung Quốc ở Việt Nam, tạo 

nên tính chất cổ điển của truyện Nôm. 

Thử tìm ý nghĩa cho Song Tinh Bất Dạ. 

Có người cho Nguyễn Hữu Hào mô phỏng một cốt truyện nào đó của Trung 

Hoa11 chúng tôi nghĩ, quyết đoán như vậy e hơi vội vàng vì sự tương tự ở 

nội dung, kết cấu, giữa tác phẩm Nôm Việt Nam và tác phẩm Trung Quốc là 

điều đương nhiên phải có, vì sinh ra từ ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. 

Muốn quyết đoán ta phải tìm được tác phẩm của Trung Quốc - như trường 

hợp Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du - nếu không, chúng ta sẽ đi 

đến kết luận bất cứ truyện Nôm nào của Việt Nam cũng mô phỏng từ bản 

văn của Trung Quốc12. 

Truyện của Trung quốc vốn đơn giản, từ đó chi tiết bị hy sinh, tâm lý nhân 

vật bị cấu tạo theo chiều hướng nhất định, vì vậy dễ có tính cách khuôn 

sáo, ngô nghê, xa con người xã hội, nhưng cũng nhờ đó truyện Trung Quốc 

có một sắc thái riêng, không giống với truyện của những nước khác. 

Song Tinh Bất Dạ cũng được cấu tạo đơn giản về câu truyện, theo truyết lý 

biến dịch về nội dung, nhưng từ đó khi đi đến kết luận “Phỏng theo một 

câu chuyện nào đó của Tàu” luận cứ trên khó thể được mọi người đồng ý. 

Điều chắc chắn nhất, Song Tinh Bất Dạ chịu ảnh hưởng của cách viết 

truyện, lối hành văn, quan niệm triết lý của Trung Quốc cũng như nhân 

danh, địa danh13 . 

Nhưng vấn đề đặt ra: Do động lực nào thúc bách, Nguyễn Hữu Hào sáng tác 

nên Song Tinh Bất Dạ ? 

http://newvietart.com/index4.1540.html#0.1_footnote11
http://newvietart.com/index4.1540.html#0.1_footnote12
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Tiểu sử Nguyễn Hữu Hào cho ta một chi tiết quan trọng để giải thích lý do 

hình thành tác phẩm Song Tinh. Khi giữ nhiệm vụ đánh Chân Lạp ông nghe 

lời cầu xin của Chiêm Dao Luật, nữ sứ giả Chân Lạp, nên dùng dằng không 

tiến quân, có lần các tướng dưới trướng khuyên nên nhất quyết, ông giải 

thích: “Đế vương xưa muốn cho phương xa mến phục, đều trọng lễ chứ 

không quí vật.”14 cuối cùng ông rút quân về. Vì vậy ông bị bãi chức. 

Qua câu nói Đại Nam Liệt Truyện còn ghi lại ta có thể nghĩ Nguyễn Hữu Hào 

muốn chinh phục Chân Lạp bằng tình cảm, muốn được sự thần phục từ tinh 

thần chứ không vì ngại binh hùng tướng mạnh. Ông cũng muốn cho thấy 

khả năng của văn hiến, của thương nghị, ngoại giao. Ta có thể nói, qua Song 

Tinh Bất Dạ tác giả đưa ra một chủ thuyết đối ngoại, tìm sự tâm phục của 

nước lân bang. Chủ thuyết nầy rất ích lợi cho công việc mở rộng đất đai về 

phương Nam của các Chúa Nguyễn vì dễ dàng thành công lại tránh khỏi can 

qua. 

Nhưng những người đồng thời với Nguyễn Hữu Hào đã không hiểu được 

dụng ý nầy của ông, ông cần trình bày - mặc dầu xa xôi, bóng bẩy bằng một 

câu chuyện - sự trình bày có tác dụng như một lời giải thích đồng thời minh 

oan cho hành vi của mình. Do đó, trong Song Tinh Bất Dạ tác giả đã tạo ra 

nhân vật chỉ biết thuần văn chương nhưng được sự thần phục của phiên 

bang nhờ tài ứng đối: 

“Trạng từ mới đến Man đình. 

Man vương còn hãy ngạo tình kiêu lung. 

Thấy chàng ứng đối như dòng. 

Khen rằng thiên sứ nước trong có người  

Điều thời kính phục oai trời. 

Xưng thần chức chịu cõi ngoài Phiên vương 

Cống dưng biểu tấu Thánh hoàng. 

Kim ngân châu ngọc đưa chàng hoàn kinh.” 

Tác phẩm Song Tinh Bất Dạ vì vậy như là một phương tiện để tác giả nói với 

giới hữu trách quan niệm của mình về cách thức thu phục các nước kém 

mở mang đồng thời ông cũng dùng nó để biện hộ cho chính mình, với 

người đồng thời và với cả hậu thế. 

http://newvietart.com/index4.1540.html#0.1_footnote14


105 
 

Có nhà viết văn học sử cho rằng Nguyễn Hữu Hào nhìn thấy sự xuống dốc 

của giai cấp quí tộc phong kiến ở Nam Hà, một sự xuống dốc theo Nguyễn 

Hữu Hào rất nguy hiểm cho chế độ nên để củng cố lòng tin tưởng chính 

nghĩa nơi quần chúng, ông viết nên truyện Song Tinh Bất Dạ củng cố bằng 

cách chứng minh sự tất thắng của chính nghĩa, tiêu biểu là Song Tinh và 

Nhụy Châu15. Nhận xét nầy chỉ đúng một phần vì hầu hết - nếu không nói 

là tất cả - truyện Nôm của Việt Nam đều đi đến kết cuộc chính nghĩa thắng, 

gian ác tà vạy vong. Giải thích lịch sử trong trường hợp nầy hơi gượng ép vì 

không nêu được tính chất đặc biệt của tác phẩm, của tác giả. Ở đây ta phải 

trở về cuộc đời của tác giả 16, gắn liền tác phẩm với biến cố quan trọng 

trong cuộc đời của tác giả. Trường hợp Nguyễn Hữu Hào, Song Tinh Bất Dạ 

đối với ông như một cứu cánh, một lời trần tình, nhất là ông phải đánh tan 

những nghi ngờ có thể phảng phất trong lòng người đang có quyền lực 

quyết định cuộc đời ông17.  

*** 

Trước đây Đông Hồ đã nhấn mạnh đến nghệ thuật tả cảnh rất sống thật, 

linh động, đến tính cách hóm hỉnh, hài hước, chua ngoa của người đầy tớ 

gái trong tác phẩm; các nhận xét nầy có thể coi như những khám phá căn 

bản về giá trị văn chương của quyển Song Tinh Bất Dạ. Tuy nhiên trong việc 

tìm hiểu văn học và tư tưởng của nhà văn Nam Hà chúng ta có thể nói 

Nguyễn Hữu Hào chịu quá nhiều ảnh hưởng của truyện Trung Hoa - về tư 

tưởng cũng như hình thức - mặc dầu ông đã thành công, thành công trong 

việc minh oan cho mình, đồng thời tạo cho các Chúa Nguyễn một dịp suy 

nghĩ: tiến chiếm miền Nam Chân Lạp bằng võ lực hay bằng phương cách 

khác? 

Biết đâu những cuộc di dân âm thầm để chiếm đất lấn ranh nguyên dải đất 

phì nhiêu của đồng bằng Nam Bộ lại chẳng do chủ trương của nhà cầm 

quyền lúc đó, và xuất phát xa gần từ quyển truyện của Nguyễn Hữu Hào? 

Phụ Lục 

Song Tinh Bất Dạ  

(Trích) 

Vào Đề. 

Cửa xe đài án việc rồi, 

Màn trong giảng kể, Sách ngoài dọn biên. 

http://newvietart.com/index4.1540.html#0.1_footnote15
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Hơi đâu nông nổi chê khen, 

Chấp kinh mặc thích, tòng quyền dầu ai. 

Cũng sanh nhúc nhúc dưới trời 

Khỏi loài rằng lạ, hơn người rằng ngoan. 

Định tình biết đủ mới an, 

Trải từng sự vật mấy trang anh hùng. 

Song Tinh từ tạ Song bà đến nhà Giang Giám Hồ. 

Thục Xuyên có gã họ Song, 

Chữ xưng Bất Dạ nho phong nổi nền. 

Lễ văn họp bạn sách đèn, 

Mực rơi điểm ngọc, thi nên khua vàng. 

Thế thanh khí vũ hiên ngang, 

Thẳm khơi độ lượng, rỡ ràng nghi dung. 

Đòi nơi phủ tía lầu hồng, 

Chốn lăm quyến phượng, chốn hòng rủ tơ. 

Song bà chạnh nhớ niềm xưa, 

Giục sanh sớm định quan thư kịp thời. 

“Đương khi thế thái trọng vì, 

Dễ lời mai ước, tiện bề hôn nhơn. 

Trước là phỉ thửa dạ con, 

Sau là lòng mẹ khỏi còn toan đương” 

Nghe thôi sanh mới cuối chường. 

Rằng: “Trong danh giáo ngũ thường dám thưa. 

Hãy chờ Nguyệt lão xe tơ, 

Con thơ sẽ liệu, mẹ già lo chi!” 

Thấy chàng cượng ý chẳng y, 
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Song bà nhân ấy, lòng bi bàn hoàn. 

Nhân khi trong lúc thừa nhàn, 

Người sanh lén tới bên màn chường qua. 

“Con rày muốn trải phương xa, 

Trước là du học sau là cầu hôn. 

Mặc cơn kỳ ngộ dễ don, 

Trăng già mối kết, đào non thơ bài. 

Giai nhơn tài tử sánh hai, 

Đạo hòa cầm sắt, duyên hài phượng loan. 

Sớm khuya tất dạ thừa hoan, 

Song Thần em hãy tỉnh khang giữ gìn” 

Song bà rằng: “Lẽ ấy nên, 

Hề đồng hai gã, bạn cùng một đai. 

Mặc con vân thủy dầu chơi. 

Việc nên kíp trở tin hồi mẹ hay”. 

Ân cần lời lại dặn bày. 

“Phu quân xưa có bạn mày đồng niên. 

Đồng trào hoạn lộ, hàng chiên. 

Ngôi cao Ngự Sử quê miền Triết Tây. 

Đứng nên nghĩa khí thẳng ngay. 

Ngày xưa từng đã nuôi mầy làm con. 

Năm sau điềm ứng mi môn. 

Trổ sanh một đóa mẫu đơn khác thường. 

Chắt chiu bằng ngọc hơn vàng. 

Quyết mầy làm rể đông sàng nghị vay. 

Này bao tạo hóa khéo tay. 
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Phu quân sớm đã non mây vội dời. 

Linh nhi, quê cũ đề vời. 

Điếu tang ơn chịu của người giúp đưa. 

Những từ trở lại quê xưa. 

Quan san cách nẻo, âm thư đặt truyền. 

Chầy ngày, chút muốn quên tên, 

Con dầu qua đó thăm tin hỏi cùng. 

Ngõ còn nhớ nghĩa thủy chung, 

Tiện nơi nương dựa dụng công sách đèn”. 

Vâng lời, bái tạ từ huyên, 

Đeo cầm lộng hạc, gác yên giục lừa. 

Thức nhành hây hẩy gió đưa, 

Ý xuân giục khách, bạn thơ quến người. 

Nga - Mi sừng sững giữa trời. 

Khỏi nơi Kiếm - Các, kề vời Triết Tây. 

Sơn Âm chớn chở từng xây, 

Đá hang rêu phủ, cỏ cây khói lồng. 

Dặm ngàn khói tỏa mây phong, 

Thoáng qua chùa Huệ, nẻo thông Hương - đình 

Nước non sao khéo hữu tình, 

Kìa dòng Tây Tử, nọ gành Nghiêm Lăng. 

Việt Vương đài nọ mấy từng, 

Rong treo tường bích, lau dừng cỏ hoa 

Ngang cầu Mộng Bút vừa qua, 

Thái - Ung còn biển, Tào Nga còn bài. 

Đất sanh gái sắc trai tài, 
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Người đời tuy khác, đấu đời còn ghi. 

Biết bao thủy tứ sơn kỳ, 

Cảnh vui mấy chốn, thơ thì mấy thiên 

Bút hoa làng nọ gần miền 

Mặc Trì đã khỏi, kề liền Sơn Âm. 

Bãi lan sóng dợn lăm chăm 

Một vùng mộng uyển, nghìn tầm quến phơi. 

Ngạn đôi cây cỏ phô tươi, 

Liễu khoe mày lục, đào cười môi son. 

Dập dìu quí tử vương tôn, 

Xe ngừng xóm nghiệp, ngựa bon dặm hoè. 

Giang san cẩm tú bình vi, 

Thục Xuyên so lại thế thì xa khơi. 

Cảnh thanh, tính hứng mảng chơi. 

Nào hay là chốn thợ trời giúp ta. 

Song Tinh đậu Trạng, lãnh chiếu dẹp giặc : 

Sanh từ ra chốn đế thành. 

Thi thư ôn cố, sử kinh giồi mài. 

Mảng đo tấc vắn, ngày dài. 

Thỏ xây ác lặn non đoài ruổi qua. 

Thời vừa giữa tiết trung hòa, 

Bảng trèo ló thấy chàng đà treo lên. 

Long đầu giáp đệ Trạng Nguyên, 

Phẩm cao thiên hạ, tiếng truyền triều trung. 

Có quan Phò mã Đồ - Công. 

Trọng tài muốn rể khiến hồng làm mai. 
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Mai nhân đến trước ngõ bày, 

Trạng rằng đã định duyên hài bố kinh. 

Mai về thưa lại sự tình, 

Đồ công quyết ý nghiêng bình thù tây. 

Trạng từ cao bước thang mây, 

Dựa kề bệ phượng, sánh bầy hàng loan. 

Từ ngày tạn mặt thiên nhan, 

Ba sinh mừng đã phỉ nguyền nam nhi. 

Quốc gia vừa thuở bình thì, 

Trạng bèn dâng biểu xin về tỉnh thân 18  

Đồ công mấy kẻ cận thần, 

Ba phen ngăn trở cửu trùng chẳng lo. 

Trạng hay Đồ kết thù tho, 

Tuy vui việc nước, hằng lo việc nhà, 

Tờ mây thảo thảo trao qua, 

Dặn Vân chớ khá dần dà nhọc trông. 

Đem về trình với Giang ông, 

Kíp đưa Nàng tới sở công kinh kỳ. 

Trước là Đồ tướng tuyệt nghi, 

Sau là hoa chúc phải thì giao hoan. 

Thanh Vân, Dã Hạc băng ngàn, 

Trạng Nguyên từ ấy trí càng bảo thân. 

Trách thay xanh thẳm chẳng phân, 

Thiên duyên nỡ khiến bấy lần tuyết sương. 

Đất bằng sấm dậy một phương, 

Phiên bang dấy loạn oanh dương cõi ngoài. 

http://newvietart.com/index4.1540.html#0.1_footnote18
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Bình thời ai nấy khoe tài, 

Đến khi gấp việc kiếm bài từ nan. 

Đồ công gẫm biết cơ quan, 

Dương lời công tiến, tiềm toan tư thù. 

Mấy người cận thị liền tâu, 

Rằng trong khiển sử phải âu kén tài. 

Xem trong thị viện khoa đài. 

Song Tinh so lại hơn người rất xa. 

…. 

Trước không nhục mạng, ắt là việc yên. 

Vua nghe lịnh xuống chỉ truyền, 

Trạng vâng phù tiết vậy liền bước ra. 

Việc Vua há dám dần dà, 

Thuyền lau gió thuận, gióng là sóng khơi. 

Chẳng nên trách đất than trời, 

Việc công là trọng, dễ lời khinh khi. 

Tang bồng là chí nam nhi, 

Sá chi hải giác, quản gì quan san. 

(trích theo bản của Đông Hồ - Bốn Phương 1962) 

 

________________________________________  

1 Đông Hồ: Truyện Song Tinh - Bốn Phương - Sài Gòn 1962, trang XI: “Có chỗ chép là Lễ Tài 

Hầu”. 

2 Thật ra trước đó, ở tập san Khai Trí Tiến Đức (Số 7 và 8 tháng 7 và 12 - 1942) ông Đông Hồ đã 

viết bài khảo cứu về tác phẩm nầy rồi, nhưng còn rất sơ lược. 

3 Đông Hồ - Sđd, trang XXIII. 

4 Phạm Thế Ngũ - VNCHHỨTB - Quyển II, trang 226. 

- Cùng nhau căn vặn vắn dài (ST) / Cùng nhau căn vặn đến điều (K). 
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- Đã đành nước chảy hoa bay quản gì (ST) / Đã đành nước chảy hoa bay lỡ làng (K) 

- Chàng Sinh trở lại thư song (ST) / Chàng Kim từ trở thư song (K) 

- Ba sinh mừng đã phĩ nguyền nam nhi (ST) / Ba sinh đã phĩ mười nguyền (K) 

- Nhìn xem trời nước mênh mông (ST) / Trông vời trời nước mênh mông (K) 

- Bên lòng trăm mối ngổn ngang (ST) / Ngổn ngang trăm mối bên lòng (K) 

5 Thửa người xưa dùng dịch chữ kỳ có nghĩa của. Nghĩa cả câu nầy: “Không biết những gì ở 

trong mộng nói thiệt hay giả!” 

6 Thưa 疎 dịch chữ sơ, hở. Tác giả “Văn học Miền Nam - Khai Trí, Sàigòn - trang 98, cho là “coi 

rẽ” e rằng không được chính xác. 

7 Han và và đều xuất hiện nhiều ở tác phẩm thế kỷ XIX: “Trước xe lơi lả han chào”, Cành mai 

trắng đỉêm một và bông hoa” (Kiều). Hoặc: “Trước han tìm bạn sau là nghĩ chân.” (Lục Vân Tiên) 

8 Kiều: “Ghế trên ngồi tót xổ xàng” Nhị Độ Mai: “Trên mui ngồi tót một người”, nói chung STBD 

tuy có nhiều tiếng cổ, ngày nay đã mất nhưng những tiếng nầy tác phẩm ở Bắc Hà thời đó vẫn 

dùng nên ta có thể kết luận thời nầy mặc dầu đất nước bị chia đôi ngôn ngữ vẫn thống nhất hay 

ít ra l2 sự phân cách không nhiều. 

9 Phần hình thức ta có thể khảo cứu như ông Đông Hồ đã thực hiện (sđd) cấu tạo ý dí dỏm, sự 

đối đáp của nhân vật ... 

10 Do câu: “Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh.” 

11 Phạm Thế Ngũ - VNVHGỨTB - Quyển I, Quốc học Tùng Thư, Sàigòn, Nhâm Dần, trang 223. 

12 Chúng tôi để nguyên ý của mình trong lần in thứ nhứt. Những năm gần đây học giới có 

truyền tay nhau nguyên bản một quyển tiểu thuyết tình cảm Trung Hoa đời Minh, nguồn gốc 

của Song Tinh Bất Dạ. Nguyên bản dở vì chú trọng đến và xoáy mạnh trên cái tình cảm yếu đuối 

tình si của Song Tinh cho nên chỉ là một truyện tình bình thường. Song Tinh Bất Dạ về văn 

chương hay hơn nhiều…  

13 Phạm Việt Tuyền - ssđ, trang 91 cũng có quan niệm gần như tương tợ - vì ông chỉ để ý đến 

nhân danh và địa danh – “tác giả chỉ mượn nhân danh và địa danh của Trung Hoa mà xây dựng 

nên một truyện hoàn toàn của mình, cũng giống như trường hợp của Nguyễn Đình Chiểu với 

cuốn Lục Vân Tiên sau nầy”. 

14 Đại Nam liệt truyện tiền biên - Mục “chư thần” 

15 Lịch sử Văn học Việt Nam - nhóm Văn Tân, quyển IV.  

16 Giả thuyết nầy càng vững hơn nếu ta để ý cha của Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Dật vì bị 

gièm pha nên phải bị hạ ngục, đã viết sách “Hoa Vân, Cáo Thị” để gián tiếp minh oan, khi sách 

đến tay Chúa Hiền, Chúa hiểu ý và tha tội cho ông. 

17 Nên nhớ Song Tinh Bất Dạ được viết lúc ông trấn thủ Quảng Bình, khi công việc rảnh rỗi. 

18 Tỉnh thân: là thăm nom cha mẹ (song thân), chú ý phân biệt với tĩnh thân chỉ là yên tĩnh riêng 

mình.  
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Nhà Nho Đặt Vấn Đề Tận Dụng Nhân Lực  

Để Mở Mang Miền Nam:  

NGUYỄN CƯ TRINH 

 

Sanh năm 1716, Nguyễn Cư Trinh 阮居貞dòng dõi họ Trịnh ở Huyện Thiên 

Lộc, Hà Tĩnh. Tổ tiên xưa là Trịnh Cam, Binh Bộ thượng thơ dưới triều Lê. 

Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê (1527) Trịnh Cam trốn vào Thuận Hóa 

chiêu tập dân chúng chống nhà Mạc, việc chưa thành thì mất. Con cháu 

đến xã An Hòa 1 lập nghiệp. Đến đời Nguyễn Đăng Đệ, đời thứ bảy, nổi 

tiếng học giỏi, thông minh, thi đỗ Sinh Đồ được bổ làm Huấn đạo rồi thăng 

Tri huyện Minh Linh. Chúa Nguyễn Phúc Chu, lúc bấy giờ thương tài cho 

ông đổi ra cho họ Nguyễn. Con út của Đăng Đệ là Nguyễn Cư Trinh tên tục 

Nghi, hiệu Đạm Am, nhờ sinh trưởng trong gia đình văn học nên cũng thành 

đạt: Đậu Hương cống năm Canh thân (1740) và được bổ làm Tri Phủ phủ 

Triệu Phong. Khi Nguyễn Phúc Khoát xưng vương (1744), Nguyễn Cư Trinh 

coi việc soạn thảo công văn. Năm 1750 ông được cử giữ chức Tuần Phủ 

Quảng Ngãi, nơi đây thường có giống dân Đá Vách (dân thiểu số ở Quảng 

Ngãi) khuấy phá, ông phải đem quân đánh dẹp. Để khích lệ quân sĩ trong 

công cuộc bình định nầy ông có đặt ra tuồng Sãi Vãi. Năm 1753 ông được 

phái đi đánh Thủy Lạp và góp công lớn vào cuộc mở mang đất đai ở miền 

Tây. 

Năm 1765 Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi, mới 12 tuổi, Nguyễn Cư Trinh 

được gọi về làm quan trong triều, đến năm 1767 thì mất, được thờ ở quốc 

miếu. 

Ngoài Sãi Vãi 仕 娓 (nôm) ông còn Đạm Am thi tập澹 庵 詩 集 (Hán, đã 

mất) 10 bài họa Hà Tiên Thập Cảnh 河 仙 十 景 詠 với Mạc Thiên Tích (Hán, 

hiện còn chép ở sách Phủ biên tạp lục 撫 邊 雜 錄 của Lê Quí Đôn), một số 

thơ Hán rải rác (trong Nam hành đắc ký tập 南 行 得 記 集” của Phạm 

Nguyễn Du). 

Ý HƯỚNG SÁNG TÁC của quyển Sãi Vãi: 

1. Sãi Vãi được tác giả viết để nâng cao tinh thần quân sĩ khi đi bình giặc Đá 

Vách, một nhóm người thiểu số, rất dữ, thường tàn hại người Việt Đàng 

Trong thuở đó: 

“Đến đâu là tảo tận. 

http://newvietart.com/index4.1555.html#0.2_footnote1
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Bắt đặng ắt giết tươi, 

Đã vào làng cướp của hại người.  

Lại ra nội đuổi heo bắt ngựa”. 

Ông đặt ra để diễn trong quân thứ, trước tạo dịp quân sĩ mua vui, sau để 

giải thích tận tường lý do phải bình định. 

* Ở mục đích mua vui, tác giả không viết bằng giọng văn trầm lặng độc 

điệu, cũng như không dùng lối độc thoại tràng giang trái lại thỉnh thoảng 

thêm vào những đoạn trào phúng, khôi hài có tình cách bông lơn, bỡn cợt, 

những lời đối thoại đi ra ngoài câu chuyện để tạo một không khí vui tuơi, 

chẳng hạn những câu giễu cợt của ông Sãi: 

- “Sãi yêu vì đạo,  

Sãi dấu vì dươn. 

Thấy Mụ Vãi nhan sắc có hơn,  

Cho Sãi tu hành kẻo thiệt.” 

- “Sẵn đồ, sẵn đạc,  

Liêu sau cũng gần đây,  

Vào cùng Vãi tu hoài tu hủy.” 

- “Vãi nầy cũng lạ,  

Chớ nói mà sầu  

Uổng năm dây đờn gảy tai trâu, 

Hoài muôn hộc nước xao đầu vịt.”  

- “Sãi không có biết, 

Sãi chẳng có hay. 

Ghé cho khỏi cánh tay, 

Kẻo mà tuông trái vế.” 

- “Kề tai lại mà nghe, 

Ghé vú ra kẻo chạm.” 

- “Như yêu sự lăng quăng, chi cho bằng yêu mụ Vãi.” 
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- “Hãy tu đây cho dễ,  

Ắt qua đó khó lòng. 

Chớ đi mà nó bắt Vãi đi, 

Nỡ bỏ Sãi bồ côi bồ cút”. 

Hay các câu hỏi không cần thiết của mụ Vãi, chỉ có tính cách đong đưa, gợi 

ý để ông Sãi dễ bề thố lộ ý mình: 

- “Chẳng hay ông Sãi quê quán ở phương nào?” 

- “Lời nói sao ngụy, 

Chẳng phải tánh chơn 

Tu làm sao lo thiệt lo hơn, 

Tu làm sao tham tài tham sắc?” 

- “Ông có biết sự đời, 

Nói nghe chơi cũng khá?” 

Nhân vật mụ Vãi vì vậy xuất hiện như một phương thế để không khí thêm 

phần trào lộng, khỏi tẻ nhạt, mặt khác người nghe (đọc) không phải nín hơi 

theo dõi một lời độc thoại quá dài, dễ gây nhàm chán, nhất là trường hợp 

quân sĩ nơi đồn trại mà khung cảnh và kiến thức không cho phép. 

Dụng ý nầy của Nguyễn Cư Trinh rất hợp tình hợp cảnh, nhưng không phải 

hoàn toàn do ông độc sáng nếu ta để ý rằng trước ông có người viết tuồng 

rồi, nhưng tiếc rằng nay những tác phẩm nầy đã thất lạc2. 

2. Từ năm 1673, năm Nam Bắc hưu chiến đến năm 1750 năm Nguyễn Cư 

Trinh viết quyển Sãi Vãi3 Nhân dân Nam Hà hưởng gần 80 năm thái bình 

nên việc quân sự có phần chểnh mảng, suốt thời gian nầy Đàng Trong tuy 

chúa Nguyễn đã thi hành những cải cách đáng kể (thi cử ăn mặc) nhưng 

tuyệt nhiên không có những cải cách về quân sự, gần như mọi người đều 

quên cảnh chiến tranh trước đây. Đâu đâu cũng phô bày cảnh tận hưởng 

sang giàu. Trong phủ chúa Nguyễn Phúc Khoát và dinh thự của thuộc hạ, 

theo Lê Quí Đôn, trong Phủ Biên Tạp Lục撫 邊 雜 綠, cảnh yến tiệc xa xí và 

đồ quí giá đã trở nên thường tình, phương bắc đã có các lũy Trường Dục và 

Nhật Lệ cản ngăn, miền Nam thì dễ dàng mở rộng. Mọi người chỉ thấy cảnh 

nhàn nhã, yên ổn, sung sướng trước mặt. 

http://newvietart.com/index4.1555.html#0.2_footnote2
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Nhưng khi Nguyễn Cư Trinh được cử làm Tuần Phủ Quảng Ngãi, thực tế 

mới bày ra: giặc Đá Vách hung dữ đánh phá chặn đường Nam tiến. Mọi 

người đang quen với thái bình giờ đây nhận chân nguy nan trước mặt nên 

chồn chân nản chí, ông thấy cần phải động viên tinh thần các giới để cứu 

nước, ông viết quyển Sãi Vãi. 

* Động viên bằng cách chỉ về hướng Nam và coi đây như con đường độc 

nhứt để mưu tìm cuộc sống của nhân dân Nam Hà bởi vì các đường khác đã 

bị chặn hết rồi, phía Tây dãy Trường Sơn điệp điệp trùng trùng, phía Bắc 

quân Trịnh án ngữ, phía Đông biển cả mênh mông ... 

“Tây phương không đường tới, 

Bắc Phương khó nẻo qua.  

Có một đường chẳng gần chẳng xa. 

Nhưng mà ngặt nhiều mọi Đá Vách”. 

Tiến về phía Nam tìm sanh lộ để giải quyết vấn đề đất đai cằn cỗi chật hẹp 

và núi non hiện tại. Việc đánh quân Đá Vách, do đó không phải chỉ thuần là 

một công cuộc bình định mà còn là việc mưu tìm cuộc sống. 

* Động viên bằng cách vạch ra sự ác độc dã man của người Đá Vách đối với 

dân Việt: 

“Tưởng càng lạc phách, 

Nhớ đến kinh hồn. 

Nó chém người như trùn, 

Nó giết người như rận....” 

Sự ác độc này có lý do, người Đá Vách những năm mất mùa, đói kém, lụt lội 

nên bắt buộc phải hành động như vậy để tìm đường sống4. Người Nam Hà 

trong khi trừ người Đá Vách chỉ cũng giải quyết cuộc sinh tồn cho chính họ. 

Ta thấy ngay đường lối khôn khéo của Nguyễn Cư Trinh trong vấn đề này. 

Ông “Cho lập Quảng Ngãi đồn dinh với sáu đạo lo nghiêm việc canh phòng. 

Ông cho cất trại, mở đồn điền, làm kế như ở lâu, “Người Đá Vách” thấy thế 

hoảng sợ ra đầu thú. Bấy giờ ông mới vỗ về”5 . 

Thực hiện cách thế nầy Nguyễn Cư Trinh đã thấy được nguyên do của việc 

nổi loạn, của sự dã man. Ông trị không bằng cách giết chóc trả thù, ông 
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khôn khéo hơn: vỗ về và giải quyết nguyên do sự bất mãn của họ. Sử chép 

ông dâng lên vua những phương cách làm cho dân chúng bớt khổ6 . 

* Động viên bằng cách để cho mụ Vãi, một người đàn bà tu hành nhưng 

cũng ý thức được vấn đề sinh tồn của quốc gia trong lời tuyên bố hăng say 

rằng phải giải quyết vấn đề, rằng trách nhiệm của người cai trị ở chỗ phải lo 

ngay từ khi có thể lo được: 

“Trong kinh có chữ: Nhung địch thị ưng7“ 

* Động viên bằng cách nói lên sự trường tồn của dân tộc - tượng trưng 

bằng sự trường tồn của Chúa - không phải bằng lời tụng niệm mà bằng cách 

thế khác: 

“Nguyện Hoàng gia cơ Nhạc thọ san, Chúc quốc tộ an như bàn thạch8.” 

Và sự trường tồn đó ở trong cảnh thanh bình thạnh trị, dân chúng an vui: 

“Giang san cũ đam về đất Việt, 

Điền tịch xưa dựng lại thành Nam. 

Chốn chốn đều tư chỉ tư cam, 

Nhà nhà hãy tỉ xương tỉ xí. 

Già chống gậy đến xem thuận trị, 

Trẻ ngậm cơm mừng đặng thái bình. 

Nước sông vàng lẻo lẻo dòng xanh, 

Dân con đỏ hây hây ngời rạng. 

Chợ không ra giá bán. 

Đường chẳng mất của rơi...” 

Tư tưởng trong “Sãi Vãi 仕娓” không mới lạ, có thể nói đây là tư tưởng 

Tống Nho, trước ông đã có người nói một cách tương tợ rồi: Hàn Dũ ở 

Trung Hoa, Trương Hán Siêu ở Việt Nam. Giá trị chỉ ở chỗ ông đã nêu lên, 

đã đặt thành vấn đề, trong giai đọan lịch sử cần thiết có sự đặt thành vấn 

đề. 

a. Bài xích những người tu hành giả dối.  

Thời này, chuyện binh đao tuy chưa xảy ra nhưng lúc nào cũng như treo 

trên đầu người và sẵn sàng hiện đến. Khoảng năm 1751 - 1752, Chúa Trịnh 
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Doanh ở đất Bắc giả vờ mượn đường Trấn Ninh của Nam Hà để đánh dẹp 

Lê Duy Mật, nhưng thật ra cốt ý do thám binh tình của Chúa Nguyễn. Vả lại 

lúc nầy quân Trịnh rất tinh nhuệ và được điều khiển bởi một Chúa giỏi việc 

quân. Chính Trịnh Doanh đã dẹp tan quân khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu ở 

Nghệ An, quân khởi nghĩa Nguyễn Doanh Phương ở Thái Nguyên, mặc dầu 

Phương hùng cứ tại đây gần mười năm trời. Nguyễn Cư Trinh biết rằng nếu 

không đề cao cảnh giác, để nhân lực bị phí phạm cuối cùng Nam Hà sẽ bị 

mất về tay Chúa Trịnh, do đó ông cực lực bài xích những hình thức không 

ích lợi cho giai đoạn: tu niệm. 

Ta còn thấy rõ hơn khi ông xét đoán về bổ phận đối với quốc gia của hạng 

người nầy: núp áo nhà chùa để trốn tránh nhiệm vụ thông thường của 

người dân đương thời. Đành rằng Chúa dành cho nhà Tu những đặc quyền, 

nhưng cũng vì vậy vô tình tạo nên một lớp người trốn xâu lậu thuế, vô tích 

sự: 

“Sãi người trong nước, 

Sãi chẳng có xâu bơi9. 

Sãi sánh ở dưới đời, 

Sãi cũng không thuế viết.” 

Câu nói của ông Sãi như một lời tố cáo của Nguyễn Cư Trinh, nhưng qua 

cách nói của ông Sãi người đọc nhận chân được vẻ gì tự đắc, tự tôn đến lố 

bịch, chán ngấy, đủ thấy thời đó hạng người lợi dụng sự tu hành để thỏa 

mãn ý riêng của mình không phải không có. Và hạng người nầy cũng cho 

hành động của mình như một cách thế tránh né những khó khăn cực nhọc 

sáng suốt khôn ngoan. Dĩ nhiên người như vậy cách tu của họ phải vị lợi, vị 

kỷ chưa phải thuộc hạng tu chân chính, thất tình lục dục của họ còn tràn 

đầy, tu chỉ như một cách thế để sinh sống như những nghề khác. Có thể 

bảo bọn tu hành nầy dựa cảnh chùa như tấm bình phong để thỏa lòng dục. 

Bởi vậy, khi gặp gái, mặc dù gái đã xuất gia tu hành, bọn chúng cũng giở trò 

tán tỉnh, dụ dỗ, ca tụng tâng bốc về nhan sắc, khuyến dụ bỏ dở đường tu 

niệm để cùng họ hưởng những lạc thú làm ô uế chốn thiền môn: 

“Sãi yêu vì đạo, 

Sãi dấu vì dươn 

Thấy mụ Vãi nhan sắc có hơn, 
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Cho Sãi tu hành kẻo thiệt. 

Khoan khoan! Chưa biết Vãi ở chùa nào ? 

Thanh tân mày liễu má đào,  

Đẹp đẽ mắt sao da tuyết. 

Lòng người dầu thiết, 

Thời đạo cũng đặng gần. 

Qua Tây Phương còn cách trở hang thần, 

Sau phương trượng lại sẵn sàng bàn Phật 

Ngoài che sáo nhặt, 

Trong phủ màn thưa. 

Lạnh thời có mền bát ti, 

Nực thời có quạt lục phủ. 

Chiếu du trơn như mỡ, 

Thuốc lá ướp hoa ngâu. 

Rượu hồng cúc ngào ngào, 

Trà tiên thơm phức phức. 

Sẵn đồ sẵn đạc, 

Sẵn Vãi sẵn thầy. 

Liêu sau cũng gần đây, 

Vào cùng Sãi đặng tu hoài tu hủy”. 

Lời dụ dỗ của ông Sãi tu kiểu Lỗ Trí Thâm như trên tuyệt diệu và sành sõi, 

cho thấy rằng họ đã quen những trường hợp như vậy. Trước hết vuốt ve 

lòng tự ái của người đối diện rồi vạch cho thấy sự khó khăn trong việc tu 

hành, cuối cùng trình bày sự sung sướng sẵn sàng trong hiện tại để dễ dàng 

lung lạc. 

Ngoài ra cách sống của bọn tu hành, qua lời ông Sãi tự gán cho mình - 

nhưng thật ra để ám chỉ bọn tu hành giả dối thời đó - cho ta thấy sự xuống 

dốc thật sự của một vài phần phần tử thuộc giới tăng lữ ở Nam Hà: tham 
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lam về đủ mọi mặt, tham ăn, ăn những thứ cấm đoán, tham dâm, thực 

hành rồi phủi tay tránh tiếng, tham tiền, tham cờ bạc. Tóm lại, những giới 

răn của nhà chùa bọn nầy đều phạm phải và phạm thật nặng. Hành vi của 

họ chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn: 

“Sãi lại sắm một cái phương trượng,  

Để sau liêu vắng một mình. 

Trên mặt thời rộng thinh,  

Dưới ngăn thời sâu chẹt 

Đương thời cơm lạt, Bổn đạo vừa đến nơi. 

Nghe tiểu đồng tằng hắng tiếng lên,  

Mấy dĩa thịt Sãi tu quăng vào đó. 

Sãi lại sắm một cái vườn nho nhỏ,  

Ở tót xa xa. 

Để phòng khi bổn đạo nghén ra,  

Phép khiến Sãi khoanh tay mà ngồi vậy. 

Có thể nói những hành động nầy có tính toán, có dự trù và tổ chức khác với 

những lỗi lầm do sự yếu mềm của lý trí. Sự dự trù được chứng tỏ khi ông 

Sãi tạo dựng những phương tiện để che dấu tội lỗi của mình: có bàn kín 

phía dưới để che giấu cơm thịt, có nhà trong vườn ở xa xa để cho đàn bà 

chửa nghén, có sáp để đánh cho môi khỏi tái khi thua bạc... 

Như vậy, tội lỗi này thực hiện có dự mưu có sự biểu đồng tình của lý trí, 

được hành động bởi những người biết rằng tội nhưng vẫn bước chân vào. 

Đó là về mặt đạo hạnh, tội lỗi còn có thể che mắt thế gian, còn có thể dùng 

lớp áo để làm thành thầy tu. Thầy tu giả dối thời Nguyễn Cư Trinh10 quá 

quắt hơn, họ phạm lỗi ngay trong hình hài. Họ để ý đến bóng sắc mình, lo 

chau chuốt thân thể, tìm cách làm sang làm đẹp. Y phục đắt tiền, vật trang 

sức quí giá đối với họ cần thiết hơn kinh kệ mõ chuông. Những thứ nầy nếu 

thiếu sẽ sắm sau, nhưng áo quần, quạt, khăn, kẻ hầu người hạ, cần phải 

sắm trước: 

“Nhiễu đại đóa, Sãi sắm một cái quần cho tốt, 
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Bố cát tào, Sãi sắm một cái áo cho xuê. 

Nón kiểng hàng, Sãi sắm một cái xinh ghê, 

Quạt ban trước, Sãi sắm một cây cho báu riết. 

Giày kinh hài, Sãi sắm để mà đạp tuyết. 

Khăn bích cân, Sãi sắm để mà bịt đầu. 

Sắm một đứa đạo chúng con con cắp ống điếu cho mầu. 

Sắm khăn vải kiền nho nhỏ, cột đãy chơi cho ngỏa. 

Chợ nào đông bạn hàng các ả. 

Xóm nào nhiều bổn đạo các dì. 

Sãi một tu lại tu đi, 

Sãi một tu lên tu xuống.” 

Hành động của Sãi không khác gì mấy công tử con những vị điền chủ vài 

chục năm trước đây, có khác chăng công tử sau nầy nhởn nhơ do tiền của 

cha mẹ, còn thầy Sãi thời Nguyễn Cư Trinh lả lướt nhờ của thập phương ... 

b. Chống lại sự tu hành, lánh đời, vô ích với thực tế. 

Không phải Nguyễn Cư Trinh chỉ bài xích người đi tu dựa thế vào chùa trốn 

xâu lậu thuế, nhưng lòng còn đầy thất tình lục dục, ông còn đi xa hơn: đả 

kích ngay chính sự tu hành đúng nghĩa. 

Sự tu hành đối với thời sinh lộ của quốc gia đang bị chận, vào lúc địch phía 

Bắc lúc nào cũng dòm ngó, cũng trông chờ dịp tiến quân vào đánh phá11 

không thể chấp nhận được. 

Tu để thành tiên theo Nguyễn Cư Trinh chỉ là công việc của một người 

muôn thuở thành một người núi, người rừng, người không thực tế, tu để 

thành Phật, theo ông cũng là một người xa rời cuộc đời hiện tại để thành 

người ngơ ngơ ngác ngác không biết gì hết: 

“Mượn danh là Phật, 

Chữ Phật là chữ phất, chữ nhơn. 

Luận lý cho chơn, 

Là phất tri nhơn sự12.” 
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Ngoài ra dầu tu thật sự, những người nầy không phải đi tu từ một ý hướng 

tốt, không thí phát vì thấu lẽ huyền vi của đạo, vì có một triết lý về cuộc 

đời... mà vì sự thúc đẩy bởi sự kinh hoàng về địa ngục. Bọn người nầy thật 

ra đã có lòng dục ngay từ lúc đi tu: 

“Tham thiên đường, phải giữ lòng thành, Sợ địa ngục nên chừa thói dữ” 

Tu như vậy cũng chỉ là lối tu của người trung trí 13. 

Bọn hạ trí còn ngu dốt hơn, say mê việc tu hành bỏ quên dân tình, ham 

trường sinh bất tử khiến cho dân chúng lao nhọc, nhưng cuối cùng cũng 

không thu thập được gì ngoài tiếng ta thán của nhân dân: 

“Kìa như Lương Võ Đế, 

Đã đấng cao minh, 

Nọ như Tần Thủy Hoàng, 

Đã nên trang hung bạo14. 

Tham lam vì đạo, 

Lận đận tìm Tiên. 

Mệt sức người mà thiên hạ chịu lao phiền, 

Hao của nước mà muôn dân kêu đồ khổ15. 

Trăm chước tu hành thì có, 

Mảy lông chứng nghiệm vốn không.” 

Tu như vậy, theo Nguyễn Cư Trinh vô ích bởi vì khi gặp chuyện cần thiết, khi 

gặp tai nạn cần phải giải tỏa, người tu hành không làm được đã đành, đấng 

thiêng liêng cũng không hiện lên để cứu độ được, người tu do đó chịu cảnh 

khổ sở riêng mình: 

“Tống Đạo Quân đời nào tu cho hơn 

Lương Võ Đế đời nào tu cho kịp. 

Bại ải Bắc sao Phật chẳng ra mà cứu cấp.16  

Ngạ Đài Thành sao Phật không đến trợ nàn ?17” 

Thật ra Võ Đế không chết đói, Nho gia bịa chuyện chết đói đề đả kích đạo 

Phật. Nguyễn Cư Trinh cũng theo những người nầy. Nhân đây, ta thấy vì 
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quá bảo vệ quan mình, Nguyễn Cư Trinh nếu cần cũng vận dụng đến những 

thí dụ không đúng lắm để khôi hài hóa đạo Phật... 

Trong một tuồng của Đức Cố Quản Trần Văn Thành, viết khoảng 1849 có 

một đoạn luận về cách tu chống lại Nguyễn Cư Trinh như sau: 

“Đến nay ta mới nhắc lại việc tu hành từ cổ chí kim, những việc tu làm sao, 

hoặc là thượng trí tu hoặc là hạ trí tu cho nên mới nhắc lại việc tu trước 

thời mới biết việc sau. 

Thuở trước Lương Võ Đế người tu lập bảy mươi hai kiểng chùa đến ngày 

ngã tử tại thiền (chết đói tại thành) Phật bất lai cứu. Ấy vậy người cũng phải 

xét lại. Phật bất ly cứu cũng phải đó mà. 

Cứu làm sao! Của thập phương tín cúng, mà mình tu cho mình, ấy làm vậy 

chẳng vô tình lắm”.  

*** 

Chê trách những người tu hạ trí và trung trí, Nguyễn Cư Trinh đề cao cách 

tu thượng trí, tu hành theo đường lối Tống Nho, cốt là ích quốc lợi dân 

bằng cách luyện tập thao lược, sửa quốc gia, trau dồi nhân đức để cảm hóa 

dân chúng, cách tu đáng bắt chước ngày xưa Nghiêu, Thuấn, Võ, Thang đã 

thực hiện: 

“Tu quyền tu bính, tu kỷ tu cang.  

Trên thì tu Nghiêu, Thuấn, Võ, Thang.  

Dưới thì tu kinh luân thao lược”. 

Việc tu nầy không phải “ngồi luận đạo vị” bởi vì “chẳng ích chi cho nước”, 

trái lại phải sửa đức sửa nhân để quốc gia thạnh trị: 

“Có tu đức thì thiên hạ mới trị yên,  

Có tu nhân thì cơ đồ mới củng cố”. 

Nhưng sửa đức, sửa nhân (tức tu văn) luyện thao tập lược (tức tu võ) 

không phải lúc nào cũng đem ra thực hành được, phải biết thời biết thế, lúc 

nào cần tu văn, lúc nào cần tu võ. Nguyễn Cư Trinh, vạch ra điều đó: 

“Thuở thái bình, yển võ tu văn,  

Cơn bát loạn, yển văn tu võ”. 
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Tư tưởng cốt yếu của Nguyễn Cư Trinh nằm trong hệ thống ý thức hệ Tống 

Nho, nói cách khác tư tưởng Khổng Mạnh được sử dụng tối đa trong việc 

giúp đời, giúp nước cốt cho quốc gia hùng mạnh. Bởi vậy ông sẵn sàng chê 

trách những tư tưởng của các học phái khác, Phật giáo và Lão giáo gánh 

chịu đầu tiên. Những tôn giáo nầy đối với Tống Nho hủ hậu không thực tế, 

không ích quốc lợi dân còn làm quốc gia suy vi. Xưa Hàn Dũ đã chê đạo 

Phật và bài xích đạo nầy một cách kịch liệt, ở Nguyễn Cư Trinh sự bài xích 

còn cao hơn một bực, ông đả phá từ căn bản vì người tu có lòng dục ở chỗ 

họ đã mơ thiêng đường. Ông còn hài kịch hóa trong việc chiết tự một cách 

méo mó để giải thích các đối tượng cao quý của đạo nầy là Tiên - Phật. Tiên 

đáng lẽ được coi là người nhàn nhã, thảnh thơi, lòng không vướng bận 

chuyện đời, lánh tục ẩn trên núi thì Nguyễn Cư Trinh coi như người núi; 

Phật đáng lẽ được coi là người không còn ước muốn nào, cho cuộc đời như 

ảo ảnh thì Nguyễn Cư Trinh lại nói là người không hiểu chuyện đời. 

Tư tưởng Dương Chu, Mặc Định ông cũng đả kích. Một đàng quá vị Ngã để 

chỉ biết riêng mình, một đàng quá vị Tha để chịu tất cả khổ sở nếu có lợi 

cho người khác. Vị ngã bị chỉ trích đã đành, vị tha cũng không chấp nhận 

được vì sự quá khích và không hợp thời hợp thế. Phải hành động thế nào 

lợi nước, lợi nhà, chớ không phải lợi cho một người hay lợi cho một số 

đông ... 

Sự chống đối các học thuyết khác và đề cao cách thế giúp đời là tư tưởng 

của Nguyễn Cư Trinh đồng thời tượng trưng cho nỗi ưu tư luôn luôn ám 

ảnh ông. Hai câu thơ trong bài Long Hồ ngọa bệnh của ông gói ghém niềm 

lo lắng đó: 

五 九 浮 名 又 一 年 

無 能 偏 有 武 候 煩 

Ngũ cửu phù danh hựu nhất niên, 

Vô năng thiên hữu Võ hầu18 phiền.  

= Bao nhiêu năm nay trong phù danh lại thêm một năm nữa. Mình đã vô tài 

và mang cái ưu phiền của Võ hầu. 

Ông lo lắng, đến sự bành trướng của miền Nam, lo lắng vì người thờ ơ với 

quốc gia quá nhiều, vì người dân lâm vào cảnh khổ sở ... Trong bài Long Hồ 

đại phong kỷ hoài, ông đã than thở: 
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… 

回 首 肇 豐 萬 重 水  

傷 心 定 遠 一 千 家  

千 家 流 到 蠻 夷 土  

水 多 鱷 魚 陸 蛇 虎  

新 田 不 足 吏 人 求  

漏 屋 况 為 風 波 怒  

記 非 赤 跡 三 年 東  

又 非 睢 水 扶 乃 公  

蛭 蝦 得 浪 隱 樑 棟  

舸 艦 牽 人 沒 水 宮 

... Hồi thủ Triệu Phong 19 vạn trùng thủy, 

Thương tâm Định Viễn nhất thiên gia. 

Thiên gia lưu đáo man di thổ, 

Thủy đa ngạc ngư, lục xà hổ. 

Tân điền bất túc lại nhân cầu. 

Lậu ốc huống vi phong ba nộ. 

Ký phi xích tích tam niên đông, 

Hựu phi Tuy Thủy phù nãi công. 

Điệt hà đắc lãng ẩn lương đống, 

Khả hạm khiên nhân một thủy cung. 

Dịch nghĩa: 

Quay đầu nhìn lại Phủ Triệu Phong ngập chìm trong nước. 

Thương hại hàng ngàn căn nhà ở châu Định Viễn bị nước cuốn đến xứ Miên 

Người dân khổ sở vì dưới nước có cá sấu, trên bờ thì rắn, cọp 
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Trong khi đó khai khẩn đất đai, thì huê lợi không đủ cho bọn lính lại yêu 

sách phiền nhiễu. 

Nhà đã dột lại còn gặp cuồng phong. 

Nghĩ mình không tài như Chu Công20 ngày xưa để giúp dân. 

Mình cũng không phải là người tài để giúp đỡ Chúa21  

Khiến cho bọn hạ tiện nhân dịp mà lên mặt lên mày22. 

Thuyền bè bị nước cuốn, người chìm dưới dòng nước. 

............................................................... 

Nỗi dằng dặc trong lòng Nguyễn Cư Trinh, và cũng là điểm đặc biệt ở con 

người ông là sự thắc mắc trong việc tìm một phương thức làm sao cho Nam 

Hà hùng cường. Bởi vậy khi được dịp ông liền dâng lên Chúa những suy 

nghĩ của mình. Có lần ông tâu sớ kể rõ 4 điều tai hại do quan lại địa phương 

tạo nên và đề nghị cách giải quyết, nhưng sớ dâng lên không có tiếng vang 

nào, ông thất vọng nên từ chức23. 

Điều nầy cũng tạo thêm lý do khiến ông mang tâm sự buồn, tâm sự của 

người riêng mình sống với nỗi lo lắng, không người đồng chí, chẳng ai hiểu 

mình. 

Đọc thơ chữ Hán của ông, ta thấy những câu đại khái như: 

世 事 榮 枯 柰 若 何 

Thế sự vinh khô nại nhược hà?  

= Chuyện thế thiệt hơn biết thế nào?  

(Long Hồ đại phong kỷ hoài) 

hay ở một chỗ khác: 

Gió rét ở cửa ải thổi vào con ngựa mõi mệt, 

Mảnh đất Tràng An cùng với người bề tôi trơ trọi24.  

(Ải thượng ngâm) 

hoặc: 

Gan ruột không phải là chiếu trải ra, thà cuốn lại. 

Thân thế như cái áo cũ (lúc nào cũng thua mới) 

http://newvietart.com/index4.1555.html#0.2_footnote20
http://newvietart.com/index4.1555.html#0.2_footnote21
http://newvietart.com/index4.1555.html#0.2_footnote22
http://newvietart.com/index4.1555.html#0.2_footnote23
http://newvietart.com/index4.1555.html#0.2_footnote24


127 
 

Lâu năm chướng lệ thường ghen khách, 

Nhưng bóng thiều quang xa xôi cũng vẫn theo mình 25.  

(Xuân nhật ký hoài) 

Ta có thể không chịu được sự quá khích của Nguyễn Cư Trinh khi đả kích 

Phật, Lão, Mặc Địch, Dương Chu, ta có thể bất bình về việc ông không 

thành thật trí thức khi lý luận bài xích phe đối lập (cố tình chiết tự sai, khôi 

hài hóa ông Sãi, dùng tích đã bị sửa đổi) nhưng ta cũng vô cùng cảm phục 

tấm lòng ưu ái của ông đối với quốc gia, và không thể không cảm động khi 

nghe ông than thở sự bất lực và nỗi cô đơn của mình. 

Cho đến ngày nay, Nguyễn Cư Trinh vẫn còn giữ địa vị một hình bóng lớn 

trong văn học cũng như giữ một vai trò quan trọng trong việc gây dựng ý 

thức phát triển miền Nam26. 

 

Phụ Lục I 

SÃI VÃI TÂN LỤC QUỐC ÂM  

DIỄN CA 

(Nguyễn Cư Trinh) 

May mắn được một nhà nho ở Chợ Mới (An Giang) biếu cho một tập văn 

Nôm chép tay trong đó có bản “Sãi Vãi Tân Lục Quốc Âm Diễn Ca” nầy, 

chúng tôi, NVS, xin phiên âm giới thiệu học giới như một tài liệu để tiến đến 

một bản “Sãi Vãi” chính xác. Bản phiên âm này khác với bản Chéon và khác 

xa với bản Giáo sư Lê Ngọc Trụ: có nhiều chữ dùng đắc địa nâng cao giá trị 

kỹ thuật của tác giả. Bản nầy chỉ có “năm tình” vui, yêu, thương, ghét, giận, 

thiếu mất hai, chúng tôi cứ phiên âm như một tài liệu. 

Số Á Rập ở trong ngoặc đơn (..) đặt ở đầu câu chỉ số trang của bản Nôm. 

Sãi viết:  

(1) Kiến tánh ôi quân tử, 

Minh tâm ấy kẻ trượng phu. 

Thờ Phật như thờ Chúa Đường Ngu, 

Làm nam tử là tôi Tắc Khiết. 
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Giang san cũ đam về đất Việt, 

Điền tịch xưa dựng lại trời Nam. 

Chốn chốn đều tư chỉ tư cam. 

Nhà nhà hãy tỉ xương tỉ xí. 

Già chống gậy đến xem thuận trị. 

Trẻ ngậm cơm mừng đặng thái bình. 

Nước sông vàng lẻo lẻo dòng xanh 

Dân con đỏ hây hây ngời rạng. 

Chợ không ra giá bán. 

Đường chẳng mất của rơi. 

Đời đã đáng (27) đời. 

Thú dầu vui thú. 

Tôi nay Sãi khó. 

Mừng đạo tu trì 

Lòng từ bi mộ đạo Thích Ca. 

Đầu phật pháp vui lòng trai (28) giái. 

Tiêu dao cõi ngoại. 

Nong nả trần trung. 

Tương dưa đòi bữa no lòng, 

Bô vải miễn đà ấm cật. 

Màn trời chiếu đất, 

Gẫm tợ am thanh. 

Đạo Như Lai càng thốt càng lành, 

(2). Câu giáo hữu thoạt ngâm thoạt lạ (29). 

Dựa màu thiền Bát Nhã, 

Lần chuỗi hột Bột Đề. 
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Trỗi mộc ngư tụng kệ canh chầy. 

Đà thạch xướng phần hương khi tối 

Ước siêu tam muội. 

Ngõ cứu cửu huyền. 

Dạ lăm đền mộc bổn thủy nguyên, 

Chí dốc báo càn khôn phúc tái. 

Vãi viết: 

Chẳng hay ông Sãi, quê quán ở phương nào? 

Lời đọc kệ rất cao, 

Đạo tu hành rất chói. 

Sãi viết: 

Lựa là phải hỏi, quê quán mà làm chi? 

Có phải đạo tăng ni  

Thời vào tu mà nhờ phận phước. 

Sãi người trong nước, 

Sãi chẳng có xâu bơi. 

Sãi sánh ở dưới (30) đời  

Sãi cũng không thuế viết. 

Xưa Sãi biết chăn dân muôn quận  

Xưa Sãi hay giữ việc nhà vàng.  

Già cảm ơn mãi mã nhiêu dương, 

Sãi sợ Diêm Vương  

Mới tu hành cho thoát khỏi,  

Sãi cũng biết giữ mình làm cội. 

Sãi cũng hay lấy đức làm tu nhơn, 

Giữ mực thước cầm cân. 
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Đánh roi cũng bì ngang chúng, 

Xưa lỡ bề lương đống. 

Nay phải dụng lều mây, 

(3) Sãi đọc truyện lại cho Vãi hay. 

Họa là lòng có chuộng, 

Mới tụng kinh vừa xuống. 

Nghe tiếng khánh gióng lên, 

Ngỡ là chuông vua Hạ Võ chiêu hiền. 

Hay là mõ đức Trọng Ni thuyết (31) giáo, 

Sãi yêu vì đạo. 

Sãi dấu vì dươn, 

Thấy mụ Vãi nhan sắc có hơn. 

Cho Sãi tu hành kẻo thiệt, 

Khoan! Khoan! Chưa biết, 

Vãi ở chùa nào? 

Thanh tân mày liễu má đào. 

Đẹp đẽ mắt sao da tuyết, 

Lòng người dầu chí thiết. 

Thời đạo cũng đặng gần, 

Qua Tây phang còn cách trở hang thần. 

Sau phương trượng lại sẵn sàng bàn phật, 

Ngoài che sáo nhặt. 

Trong phủ màn thưa, 

Lạnh thời có mền bát (32) tơ. 

Nực thời có quạt lục (33) phủ 

Chiếu du trơn như mỡ 
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Thuốc lá ép hoa ngâu. 

Rượu hồng cúc ngào ngào 

Trà tiên thơm phức phức. 

Sẵn đồ sẵn đạc (34). 

Sẵn Vãi sẵn thầy. 

Liêu sau cũng gần đây. 

Vào cùng Sãi tu hoài tu hủy. 

Vãi viết:  

Lời sao nói ngụy 

Chẳng phải tánh chơn. 

Tu làm sao lo thiệt lo hơn. 

(4) Tu làm sao tham tài tham sắc? 

Ấy là bạc đức. 

Tu những điều chi? 

Sãi viết:  

Sãi cũng muốn tu trì 

Khốn thiếu đồ khí dụng. 

Thiếu chuông, thiếu trống. 

Thiếu kệ (35) thiếu kinh, 

Thiếu sứa, thiếu sinh. 

Thiếu tiêu, thiếu bạt . 

Thiếu bình, thiếu bát . 

Thiếu đậu, thiếu tương. 

Thiếu bình hoa lư hương. 

Thiếu hoa đường liễn đối. 

Thiếu bệ son, bình sái. 
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Thiếu thích trượng, cà sa. 

Thiếu hương thiếu hoa. 

Thiếu xôi, thiếu phật. 

Ấy là đồ vặt 

Sãi hãy sắm sau. 

Các món kíp làm đầu. 

Sãi toan sắm trước. 

Nhiễu Đại Đóa, Sãi sắm một cái quần cho tốt. 

Bố Cát Tào, Sãi sắm một cái áo cho xuê. 

Nón kiểng hàn, Sãi sắm một cái xinh ghê. 

Quạt ban (36) trước, Sãi sắm một cây cho báu riết, 

Giày kinh hài, Sãi sắm để mà đạp tuyết. 

Khăn (37) bích cân, Sãi sắm để mà bịt đầu. 

Sắm một thằng đạo chúng con con, cắp ống điếu cho mầu. 

Sắm khăn vải kiền nho nhỏ, cột đãy chơi cho ngỏa.  

Chợ nào đông bạn hàng các ả. 

(5) Xóm nào nhiều bổn đạo các dì. 

Sãi một tu lại tu đi. 

Sãi một tu lên tu xuống. 

Sãi lại sắm một cái phương trượng. 

Để sau liêu vắng một mình. 

Trên mặt thời rộng thinh. 

Dưới ngăn thời sâu chẹt. 

Đương thời cơm lạt (38). 

Bổn đạo vừa tới nơi. 

Nghe tiểu đồng tằng hắng (39) tiếng lên. 
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Mấy dĩa thịt Sãi tu quăng vào đó. 

Sãi lại sắm cái vườn nho nhỏ 

Ở tót xóm xa xa. 

Để phòng khi bổn đạo nghén ra. 

Phép khiến Sãi khoanh tay mà ngồi vậy. 

Sãi lại sắm tiền khang mà bỏ đãy  

Gắn sáp chặt mép tai, lâm sòng40 xú thua hoài. 

Phép khiến Sãi làm thinh mà ngồi vậy. 

Sãi lại sắm một hai bình thuốc tráng. 

Năm ba đạo bùa mê. 

Sắm tiểu đồng cho hay tin đi tin về, 

Sắm cô Vãi cho khéo nói ngon nói ngọt. 

Phải nơi gái tốt; 

Mà lại nhiều tiền. 

Nó chẳng đến chùa chiền. 

Chớ dễ Sãi từ bi mà ngồi vậy? 

Vãi viết: 

Lời sao nói quái, 

Tai chẳng muốn nghe. 

Trí tuệ thông hoa nở Bồ Đề. 

(6) Nhơn duyên đẹp trái đơm Ưu Bát. 

Tuy là mật thất. 

Nào khác thông cù? 

Trời xa xa xem tỏ chẳng mù. 

Lưới lồng lộng bủa thưa chẳng lọt. 

Một lời lỗi luật. 
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Muôn kiếp khôn đền. 

Chốn Thiên Đường khoan khoan ông chớ bước lên 

Miền Địa Ngục mau mau mà tìm xuống. 

Sãi viết: 

Mụ nầy vụng lượng. 

Chẳng biết hí ngôn. 

Chốn Thiên đường quân tử tu lên, 

Miền Địa Ngục tiểu nhân tu xuống. 

Vậy cho nên quân tử thời tu đức thắng tài, 

Thờ vua thời tu ngay. 

Thờ cha thời tu thảo. 

Một lời thốt phải nhơn phải đạo; 

Ấy là tu ngôn. 

Một việc làm chẳng hại, chẳng tham. 

Ấy là tu hạnh. 

Lấy nhơn mà tu tánh. 

Lấy ngãi mà tu thân. 

Tu “Minh đức” để mà “Tân dân” 

Tu “Tề gia” để mà “Trị quốc” 

Ấy là trang hiền đức. 

Người tu phải đạo tu. 

Ngoài thời tu khoan dũ, ôn nhu. 

Trong thời tu hòa bình trung chánh. 

Tu cung tu kính, 

Tu tín tu thành. 

Mới phải đạo tu hành, 
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(7) Càng thêm nhiều phước lý. 

Tự nhiên đắc lộc, đắc thọ, đắc ninh, 

Phú quí hiển vinh, 

Thiên đường là đó. 

Ấy là người quân tử. 

Tu lên thiên đường, 

Còn những đứa tiểu nhơn. 

Nó tu vào địa (41) ngục. 

Tiểu nhơn thói tục. 

Tu những tánh phàm, 

Tu một lòng bạc ác, gian tham. 

Tu những thói ngu ngoan hung bạo. 

Nuôi cho lớn tu lòng bất hiếu. 

Ăn cho no tu dạ bất trung, 

Chuốc sắc lành để mà a ý khúc tùng. 

Trao 42 lời khéo để sức phi văn quá43, 

Người hiền ngõ, ghét ghen cản trở. 

Kẻ lỗi lầm, tầm túi 44 đon ren, 

Tu bòn người lấy của cho đầy then. 

Tu mưu độc hại người cho phỉ giận, 

Đứa tiểu nhơn như rận. 

Nó tu rút (45) máu người ta, 

Tu càng dày càng nát ông nát cha. 

Tu càng dày càng hại con hại cháu, 

Tu vơ tu váo. 

Tu dọc, tu ngang, 
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Hễ tiểu nhơn chi ban. 

Thời nó tu đường bất ngãi. 

Vậy cho nên: 

(8) Âm vi quỷ thần sở hại. 

Dương vi vương pháp sở tru, 

Ấy là đứa tiểu nhơn chi tu. 

Thời nó tu vào địa ngục, 

Tu mà thoát tục. 

Hãy còn trang thượng trí chi tu, 

Nhớ thuở Đường, Ngu. 

Thánh xưng nhị đế, 

Nhị đế người tu kỷ, mà thiên hạ đều an. 

Tam hoàng người tu nhơn, mà muôn dân thảy trị. 

Dầu nhẫn Hán Đường tương kế. 

Có tu nhơn chánh thời thiên hạ mới an. 

Sang đến Triệu Tống tương truyền. 

Có tu đức hạnh, thời cơ đồ mới hay củng cố. 

Còn như vua Văn, vua Võ. 

Người tu cũng tùy thời mà tu. 

Khi thái bình yển võ tu văn. 

Cơn bát loạn yển văn tu võ. 

Một người mà tu đủ 

Thời thiên hạ đặng thanh bình. 

Hây hây cõi thọ đài Xuân. 

Tu làm vậy chẳng là trang thượng trí. 

Hãy còn trung trí chi tu. 
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Mặc Địch, Dương Châu. 

Tu một việc vị nhơn vị ngã.  

Nhổ một lông mà lợi thiên hạ. 

(9) Thời họ Dương tu một sự chẳng vui. 

Mài mòn trán mà lợi một người. 

Thời họ Mặc tu một lòng chẳng ngại. 

Dầu những Thích Ca tu lại Đạt Ma tu qua. 

Tu cho tinh chuyên thời La Thập Cưu Ma. 

Tu cho khổ não thời là Văn Thù Bồ Tát. 

Số là người ngoại quốc. 

Trọn theo thói Trung Hoa 

Chê việc đời phú quí vinh hoa. 

Muốn những sự thanh nhàn cực lạc. 

Mượn danh là Phật. 

Chữ Phật là chữ phất chữ nhơn. 

Luận lý cho chơn. 

Là phất tri nhơn sự. 

Vậy cho nên: 

Ai dữ thời mặc dữ. 

Ai lành thời mặc lành, 

Nhà hưng vong phụ tử chẳng binh. 

Nước trị loạn, quân thần chẳng đoái. 

Vậy mà hay nói nhơn nói ngãi  

Nói tánh, nói tình. 

Người thế gian: 

Tham chốn Thiên Đường thời ở lòng thành 



138 
 

Sợ địa ngục thời chừa thói dữ. 

Muôn dân phụng tự. 

Ấy chẳng là trung chí chi tu? 

Tu mà rất ngu, 

Hãy còn trang hạ trí. 

Kìa như Lương Võ Đế, 

Đã đấng cao minh. 

Nọ như Tần Thỉ Hoàng. 

(10). Đã nên trang hung bạo. 

Tham lam vì đạo. 

Lận đận (46) tìm tiên 

Mệt sức người mà thiên hạ chịu lao phiền, 

Hao của nước mà muôn dân kêu đồ khổ. 

Trăm chước tu hành thời có. 

Mảy lông chứng nghiệm vốn không. 

Đất Luân Đài chẳng phải Hớn hối ngộ tấm lòng. 

Ải Hàm Cốc, Tần đà rấp ranh làm phản. 

Cũng theo như Hớn. 

Dễ một chi Tần ? 

Tống Đạo Quân đời nào tu cho hơn ? 

Lương Võ Đế đời nào tu cho kịp ? 

Bại ải Bắc sao Phật chẳng ra mà cứu cấp ? 

Ngạ Đài thành sao Phật không đến trợ nàn? 

Tiếc cơ đồ gây dựng gian nan 

Hoài sự nghiệp tổ tôn sáng tạo 

Kinh sư đã vang dầy tiếng pháo. 
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Sao Tề Ngươn hãy nương án mà tụng kinh hoài hoài. 

Khiết Đơn đà vây phủ trong ngoài. 

Sao Vương Khâm còn đóng cửa tu trai dỏi dỏi. 

Hư thời đã phải. 

Chết chẳng ai thương. 

Hễ đạo làm Đế làm Vương  

(11). Thời tu quyền tu bính. 

Tu nhân tu chính. 

Tu kỷ tu cang, 

Trên thời tu Nghiêu, Thuấn, Võ, Thang. 

Dưới thời tu kinh luân, thao lược. 

Có đâu bắt chước. 

Thầy Sãi tu chơi. 

Trọn tu trong một ngày mà đặng lên trời. 

Suy trị đạo chẳng ích chi trong nước. 

Mấy ai đặng phước 

Đều một phải tai! 

Cứ mê đạo hoài hoài. 

Tu làm vậy chẳng là hạ trí? 

Vãi viết : 

Ngỡ là ông Sãi (47) có đều tu. 

Ai ngờ giả thói ngu  

Mới nên trang bợm lịch. 

Khôn ngoan trong sạch. 

Chữ nghĩa từ hoà 

Thiệt vàng nọ chưa pha. 
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Hẳn ngọc kia còn ẩn  

Chẳng kiêu, chẳng lận. 

Biết kính biết nhường 

Biết tiểu nhân cỏ rác mà dẫy duồng. 

Biết quân tử ngọc lành mà yêu chuộng 

Biết khinh biết trọng.  

Biết của, biết người  

Ông có biết sự đời  

Nói nghe chơi cũng khá! 

Sãi viết : 

Vãi nầy cũng lạ. 

Chớ nói mà sầu  

Uổng năm dây đàn gảy tay trâu 

Hoài muôn hộc nước xao đầu vịt. 

Sãi không có biết, 

Sãi không có hay, 

Ghé cho khỏi cánh tay. 

(12) Kẻo mà tuông trái vế. 

Vãi viết:  

Ông nầy thất lễ 

Vả lại bạc tình! 

Ông thấy Vãi có chí tu hành. 

Ông tưởng Vãi chẳng thông thời sự. 

Đã hay rằng: Nam tử thời chí kinh luân. 

Song le: Đấng phụ nhân cũng ghe tài kinh tế. 

Kìa như Châu Thái Tỷ. 
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Kinh còn khen đức rạng khuê môn  

Nọ như Tống Tuyên Nhơn, 

Sử còn gợi nữ trung Nghiêu Thuấn. 

Gái như Tạ Đạo Uẩn,  

Gái mà hay vịnh tuyết nên thơ. 

Gái như Thái Văn Cơ, 

Gái cũng biết phân cầm nên khúc. 

Mưu gián chúa cho khỏi nơi dật dục, 

Chăng là Đường Từ Huệ thứ phi. 

Chước cứu cha cho khỏi chốn nan nguy, 

Chăng là Hán Đề Oanh thiếu nữ. 

Nam tử, nhiều trang nam tử. 

Phụ nhơn, ghe đấng phụ nhơn. 

Thuyền bá trôi ngàn thuở hỡi nhơn nhơn. 

Sách Hán để muôn đời còn vặc vặc. 

Gái mà có tài có sắc. 

Gái mà có hạnh có công. 

(13) Thuyền quyên đâu dễ kém anh hùnh. 

Trách ông Sãi khéo phụ phàng bà Vãi. 

Sãi viết : 

Thậm phải! Thậm phải! 

Mừng thay! Mừng thay! 

Khát hạn nọ trông mưa, 

Ôm cầm đà gặp khách. 

Chẳng cây cứng sao hay búa sắt. 

Biết ngựa hay về bởi đàng dài. 
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Vậy thời: Sãi rẽ mây ngút, phát chông gai. 

Đặng cho: Vãi thấy trời xanh, tìm đạo cả. 

Hiếm chi điều lạ. 

Hết mấy chuyện quen 

Ghé tai lại mà nghe. 

Xich vú ra kẻo chạm (48) 

Sãi muốn nói một chuyện xa xa cho Vãi gẫm. 

Thời ngoại kỷ chép đã nên xe.  

Sãi muốn nói một chuyện gần gần cho Vãi nghe, 

Thời trong sách chép đã nên đống. 

Chuyện Đường, chuyện Tống 

Chuyện Thương, chuyện Hạ, chuyện Châu. 

Chuyện phụ tử làm đầu, 

Chuyện quân thần rất hệ. 

Sãi muốn nói một chuyện: quân sử thần dĩ lễ, 

Sãi lại e Tần, Sở phiền lòng. 

Sãi muốn nói một chuyện: thần sự quân dĩ trung, 

Sãi lại e Mãng, Tào sanh oán. 

Sãi muốn nói: vi phụ chỉ ư từ, 

Sãi lại e ông Cổ Tảu dức ngầy 49. 

Sãi muốn nói một chuyện: vi tử chỉ ư hiếu cho Vãi hay 

(14) Sãi lại e gã Tùy Dương chê ngộ 50. 

Sãi muốn nói một chuyện: vi nhơn bất phú, 

Sãi lại e ông Nhan Tử mắng rằng ai mượn nói tấn ơn. 

Sãi muốn nói chụyên: vi phú bất nhơn, 

Sãi lại e gã Thạch Sùng thốt rằng sao khéo thổi lông mà tìm vít. 
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Sãi muốn nói một chuyện, tài tụ tắc dân tán 

Cho Sãi biết chớ Thương làm sao mà mất nước. 

Sãi muốn nói một chuyện tài tán tắc dân tụ 

Cho Vãi hay thời Châu làm sao nên hưng mà phải thuyết. 

Chuyện Vãi thời Vãi biết  

Chuyện Sãi thời Sãi hay. 

Gắng công phu tu luyện cho lâu ngày, 

Đêm thanh vắng Sãi nói cùng một chuyện. 

Vãi viết: 

Ông nầy tu luyện, 

Có chí kinh luân. 

Giảng sử kinh tích để trong lòng 

Mang y bát chân truyền phải mặt.  

Dầu chẳng: “vạn gia sanh Phật” 

Đã đành: “nhứt lộ phước tinh” 

Thời chưa nên ông còn trễ đãi công danh, 

Nếu vận đạt ông ắt khoe khoang thanh giá. 

Sãi viết: 

Chữ phụ nhơn nan hóa,  

Vãi có biết ở đâu? 

Câu Vị Tân, Lữ còn chờ đợi công hầu. 

(15) Cày Sằn Dã, Y hãy mơ màng Nghiêu Thuấn  

Chữ bất tri nhi bất uẩn. 

Câu hữu đức tắc hữu lân  

Sớm mười hai đầu đội đai cân 

Muộn bảy chục cũng vai 51 đeo ấn tướng 52.  
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Khốn vì Sãi hay tham quàng nên cả bịnh thất tình, 

Tồn ư trung bất chánh ắt chẳng lành. 

Phát ư ngoại bất tri thời tiết 

Đầu bày chí thiết. 

* Sãi có bịnh hay vui. 

Sãi vui dưới đất dài. 

Sãi vui trên trời rộng. 

Vui nước biếc non xanh lộng lộng 

Vui trăng thanh nguyệt rạng lồ lồ 

Trong ba đường, vui chứa một bầu. 

Ngoài lục đạo, Sãi vui thông tam giái 

Non Bồng Lai bước tới 

Sãi vui với Bát Tiên. 

Kiểng Thương Nhạc trèo lên 

Sãi vui cùng Tứ Hạo. 

Vui nhơn, vui đạo  

Vui thánh vui hiền. 

Vui tiếng chuông giục khách lui thuyền. 

Vui chiếc giép đạp lau nương giá. 

Lánh thói tục vui dòng Bát Nhã. 

Rửa màu thuyền 53 vui nước Ma Ha. 

Đạo răn người, vui giáo Thích Ca  

Nhơn cứu chúng, vui niềm Bồ Tát. 

Vui một bình một bát 

Vui một phụ một hề. 

Luận sự vui cho ngỏa, cho nguê 
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Chi cho bằng đêm thanh vắng Sãi vui cùng mụ Vãi. 

(16) * Sãi lại có một bịnh hay yêu 

Sãi chẳng yêu tà. 

Sãi hay yêu chánh. 

Luận trong thiên tánh, chi cho bằng yêu thân 

Suy lý hạnh nhân, rốt thời yêu vật 

Yêu chí thiết, yêu nguời hiền chất. 

Yêu mặn mòi, thời yêu kẻ trung thành. 

Yêu trượng phu mở rộng thinh thinh. 

Yêu quân tử trống không lồng lộng. 

Yêu gang sắt (54) mài mà chẳng mỏng. 

Yêu lòng gương nhuộm mà chẳng đen 

Yêu lỗ tai lời tà ít nghe quen. 

Yêu con mắt sự cổ kim dòm thấu tỏ. 

Khắc 55 vợi vợi Sãi yêu bá tòng đồ sộ. 

Dặm xa xa Sãi yêu ngựa ký sỏi sành 

Con thảo cha Sãi yêu bằng ngọc bằng vàng, 

Tôi hay chúa Sãi yêu hơn châu hơn báu. 

Luận như (yêu) đạo thời Sãi yêu đạo Trung Dung. 

Suy (như) yêu lòng, thời Sãi yêu lòng nhơn ngãi. 

Yêu mà nhà lợi, nước lợi chi cho bằng yêu hiền 

Yêu mà tài nên, đức nên, phú quý nên, chi cho bằng yêu sĩ. 

Yêu người tuệ trí. 

Yêu kẻ hiền năng. 

Như sự yêu lăng quăng, chi cho bằng yêu mụ Vãi  

* Sãi lại có một bịnh hay thương  
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(17) Sãi thương thuở Tam Hoàng 

Sãi thương đời Ngũ Đế. 

Thương vì nhơn, vì ngãi  

Thương vì đức vì tài. 

Thương vua Nghiêu áo bả quần gai. 

Thương vua Thuấn cày mây, cuốc nguyệt 

Ăn hẩm hút, thương vua Thang, thương càng chí thiết. 

Chịu lao tù, thương vua Văn, thương lại xót xa. 

Thương Châu Công trung đã nên trung mà mắc (56) tiếng gièm pha. 

Thương Phu Tử thánh đà chí thánh mà ghe phen hoạn nạn. 

Thương mấy kẻ trung thần đời Hớn, vô tội mà thác oan. 

Thương mấy người văn học nhà Tần vô can mà chôn sống. 

Thương Gia Cát nên tài lương đống, gặp chúa chẳng gặp thời. 

Thương Nhạc Phi nên tướng ân oai, vô can mà phải hại. 

Thương đi thương lại  

Thương chẳng hay cùng  

Ngồi đêm đông, Sãi thương người nằm giá khóc măng. 

Trông biển Bắc, Sãi thương người chăn dê uống tuyết. 

Thương càng chí thiết. 

Thương rất đỗi thương. 

Thương cho khắp bốn phương. 

Rồi lại thương mụ Vãi. 

* Sãi có một bịnh hay ghét. 

(18) Ghét Kiệt, ghét Trụ 

Ghét Lệ, ghét U. 

Ghét vì nhơn chánh chẳng tu, khiến nước nhà nên mất. 
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Suy lòng ghét cho quá ghét, thời Sãi ghét đứa vô phụ, vô quân. 

Suy lòng ghét cho quá ghét, thời Sãi ghét đứa đại gian đại ác. 

Ghét ngang, ghét ngược. 

Ghét lạ, ghét lùng. 

Đọc ngu ngơ, Sãi ghét đảng Tứ Hung, 

Xem Tống sử, Sãi ghét bầy Ngũ Quỉ 

Ghét hoài, ghét hủy. 

Ghét ngọt, ghét ngon. 

Ghét đứa ngây cầu mỵ mà chôn con. 

Ghét đứa dại, tham sang mà hại vợ. 

Uốn (57) lưỡi vạy, Sãi ghét bầy nước Sở. 

Dạ tham no, Sãi ghét thói người Tề. 

Ghét đứa gian mà hay đắc thế đắc thời  

Ghét đảng nịnh, mà hay hại nhà hại nước 

Ghét thấy lợi mà chạy xuôi chạy ngược. 

Ghét thấy của mà lo thiệt lo hơn 

Ghét những người ích kỷ hại nhơn. 

Ghét những kẻ gian phu, dâm phụ. 

Ghét những đứa hay co hay cú. 

Ghét những người chẳng thiệt, chẳng thà. 

(19) Ấy là Sãi ghét người ta 

Sau ghét Vãi sao vô tình cùng Sãi. 

* Sãi có một bịnh hay giận. 

Sãi giận Sãi nhiều lầm, nhiều lỗi. 

Khi lỗi lầm Sãi một giận hoài. 

Sãi giận Sãi ít đức, ít tài  
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Tưởng tài đức Sãi càng giận riết. 

Sãi giận Sãi kinh luân chẳng biết, thao lược chẳng hay. 

Xa quân vương mà (không) giữ tấm lòng ngay. 

Gần cha mẹ mà không đền đạo thảo. 

Tưởng trong nhân đạo. 

Sãi một giận căm 

Như suy lý cổ câm. 

Sãi càng giận lắm. 

Thấy Đổng Trác lung lăng 58 trong nhà Hán, 

Sãi giận ngươi Hà Tiến vô mưu. 

Để Khuyển Nhung phá nát nhà Châu 

Sãi căm gã Thân Hầu thất kế. 

Máu sục sục chảy dòng Vị Thủy 

Xương chan chan đầy nội Trường Đình  

Giận Thương Quân hà chánh chẳng lành, 

Giận Bạch Khởi vô mưu rất dữ, 

Giận nhiều điều chướng, giận chẳng có khi 

Thấy Sãi già mà Vãi bỏ Vãi đi 

Chớ trách Sãi sao mà hay giận. 

Vãi viết:  

Nghe qua các chuyện, 

Gẫm cũng có tình. 

Khen cho ông Sãi thuộc sử, thuộc kinh, 

Khen cho ông hữu tài, hữu trí. 

Lời ăn nói thánh hiền đạo vị. 

(20) Miệng (59) khoe khoang nghĩa lý văn chương. 
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Đã tốt hạnh tốt hơn, 

Lại có thinh, có sắc. 

Lôi Âm tự có duyên thời thành Phật, 

Thiên Thai sơn tốt phước thời nên Tiên. 

Biết đường nào thấu đến Tây - Thiên. 

Cậy bảo hộ chung cùng hôm sớm. 

Sãi viết:  

Vừa vừa bợm Vãi, 

Bớt bớt yêu tinh. 

Chốn thiên đường còn cách trở minh minh 

Miền Phật quốc hãy xa chừng vời vợi. 

Nam (60) phương khôn đường tới  

Bắc phương khó nẻo qua. 

Có một đường (phương) chẳng gần chẳng xa 

Nhưng mà ngặt nhiều mọi Đá Vách  

Tưởng càng lạc phách. 

Nhớ đến kinh hồn. 

Nó chém người như trùn. 

Nó giết người như rận. 

Đến đâu thời tảo tận. 

Bắt đặng thời giết tươi. 

Đã vào làng cướp của hại người. 

Lại ra nội chém heo bắt ngựa. 

Hãy tu đây cho dễ. 

Ắt qua đó khó lòng. 

Chớ đi mà nó bắt Vãi đi. 
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Nỡ bỏ Sãi bồ côi, bồ cút. 

Vãi viết: 

Trong kinh có chữ. 

“Nhung địch thị ưng “ 

Có lòng tu thời vãng Tây Phương. 

Dầu mộ đạo cũng siêu phật quốc 

Chi bằng lời thật. 

Sãi Vãi nọ tu. 

Nguyện hoàng gia cơ nhạc thọ sơn. 

Chúc quốc tộ an như bàn thạch. 

 

Phụ lục II 

Mười bài thơ họa Hà Tiên thập cảnh. 

Tác phẩm của NGUYỄN CƯ TRINH 

1. Kim dự lan đào. 

Nguyên văn: 

金 嶼 攔 濤  

帝 怒 陽 侯 數 犯 邊  

敕 移 山 岳 鎮 前 川 

波 霑 不 拭 長 城 面  

水 猛 方 知 砥 柱 權  

精 衛 半 消 銜 石 恨 

驪 龍 全 穩 抱 珠 眠  

知 君 亦 是 擎 天 勿  

今 古 滔 滔 獨 儼 然  

Phiên âm: 
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Đế nộ Dương Hầu sổ phạm biên, 

Sắc di sơn nhạc trấn tiền xuyên. 

Ba triêm bất thức trường thành diện, 

Thủy mãnh phương tri chỉ trụ quyền. 

Tinh Vệ bán tiêu hàm thạch hận,  

Ly long toàn ổn bão châu miên 

Tri quân diệc thị kình thiên vật. 

Kim cổ thao thao độc nghiễm nhiên. 

(Kim dự lan đào) 

Dịch Thơ: 

Trời giận Dương hầu phạm đất nầy 

Sắc đem gò núi trấn sông đây 

Sóng xô, thế vững, thành không ngập, 

Nước mạnh quyền cao, núi chẳng sầy. 

Tinh Vệ bớt hờn thôi đá ngậm 

Ly Long ôm ngọc ngủ dòng say. 

Mới hay tài ấy kê trời vững, 

Cuồn cuộn nghìn thu sức chẳng lay. 

(Đảo vàng ngăn sóng) 

(Phạm Ngọc Khuê dịch) 

2. Bình san điệp thuý. 

Nguyên văn: 

屏 山 疊 翠  

中 分 村 落 立 岧 嶢  

淡 墨 濃 青 作 意 描  

地 脉 衰 靈 觀 樹 石  
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民 情 愁 樂 問 芻 蕘  

春 開 錦 幕 邀 戎 府  

秋 起 金 城 拱 聖 朝  

此 味 廣 洲 人 樂 得  

草 花 不 為 陸 沈 凋  

Phiên âm: 

Trung phân thôn lạc lập thiều nghiêu, 

Đạm mặc nùng thanh tác ý miêu. 

Địa mạch suy linh quan thụ thạch, 

Dân tình sầu lạc vấn sô nghiêu. 

Xuân khai cẩm mạc yêu Nhung phủ 

Thu khởi kim thành củng Thánh triều. 

Thử vị Quảng Châu nhân lạc đắc, 

Thảo hoa bất vị lục trầm điêu. 

(Bình san điệp thuý) 

Dịch thơ: 

Xóm làng giữa khoảng đứng chênh vênh, 

Xanh thẫm đen mờ khéo vẽ tranh. 

Cây núi cằn tươi xem mạch đất, 

Nông, tiều vui vẻ tỏ dân tình. 

Xuân treo màn gấm mời Nhung - phủ, 

Thu dựng thành vàng vững Đế - kinh  

Cảnh ấy hẳn người Châu Quảng thích, 

Bụi trần khôn nhuốm cỏ hoa xanh. 

(Rừng biếc non Bình). 

(Phạm Ngọc Khuê dịch) 
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3. Tiêu - Tự thần chung. 

Nguyên văn: 

蕭 寺 晨 鐘  

晨 風 搖 落 露 花 拋  

迢 遞 孤 聲 過 樹 梢  

金 獸 哮 殘 星 海 渚  

木 鯨 打 落 月 村 坳  

萬 家 醒 夢 佛 朝 闕  

八 水 開 顏 曾 下 巢  

待 扣 堪 伶 禪 亦 有  

不 鳴 鳴 得 太 陽 交  

Phiên âm: 

Thần phong dao lạc lộ hoa phao, 

Thiều đệ cô thanh quá thụ sao. 

Kim thú háo tàn tinh hải chử, 

Mộc kình đả lạc nguyệt thôn ao 

Vạn gia tỉnh mộng Phật triều khuyết, 

Bát thủy khai nhan tăng hạ sào. 

Đãi khấu kham linh thuyền diệc hữu, 

Bất minh minh đắc thái dương giao. 

(Tiêu tự thần chung) 

Dịch thơ: 

Gió sớm lay rơi hạt móc sa, 

Chòm cây văng vẳng tiếng ngân qua. 

Thú vàng gào nguyệt rơi lòng biển, 

Cá gỗ khua sao rụng rãnh nhà 
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Muôn họ tỉnh mồng triều Phật lạy, 

Tám nguồn công đức đợi Sư ra. 

Đón chờ tiếng gõ trên am nổi. 

Chẳng gõ thì thôi, gõ sáng òa.  

(Chùa Tiêu chuông sớm) 

(Phạm Ngọc Khuê dịch) 

4. Giang Thành dạ cổ. 

Nguyên văn: 

江 城 夜 鼓  

金 城 峙 立 碧 江 皋  

僵 臥 譙 樓 對 月 號  

細 雨 有 權 聲 欲 遜  

狂 波 無 韻 響 偏 豪  

遙 呵 鵲 樹 依 難 定  

近 蕩 蛟 潭 夢 亦 勞  

誰 念 天 涯 鳴 武 略  

京 華 從 此 枕 彌 高  

Phiên âm: 

Kim thành trĩ lập bích giang cao, 

Cương ngọa tiều lâu đối nguyệt hào. 

Tế vũ hữu quyền thanh dục tốn, 

Cuồng ba vô vận hưởng thiên hào, 

Dao kha thước thụ y nan định. 

Cận đãng giao đàm mộng diệc lao  

Thùy niệm thiên nhai minh vũ lược. 

Kinh hoa tòng thử chẩm di cao  
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(Giang Thành dạ cổ) 

Dịch thơ: 

Thành vàng sững sững cạnh sông xanh, 

Nằm khểnh gào trăng trên điếm canh, 

Mưa bụi như ngăn hơi rút nhỏ, 

Sóng rồ không át tiếng càng kinh. 

Cành rung điểu thước không yên tổ, 

Đêm động giao long khéo náu hình. 

Ai thấu góc trời lừng võ lược? 

Kinh hoa cao gối vững 61 tăm kình. 

(Giang thành trống khuya) 

(Phạm Ngọc Khuê dịch) 

5. Thạch động thôn vân. 

Nguyên văn: 

石 洞 吞 雲  

一 山 開 破 雨 岩 阿  

吞 下 浮 雲 不 放 過  

蠖 屈 龍 伸 歸 嗽 納  

鸞 翔 鳳 煮 入 包 羅  

葫 蘆 火 濕 煙 凝 重  

石 室 人 寒 紫 積 多  

出 岫 待 教 能 五 彩  

光 浮 神 武 定 山 河  

Phiên âm: 

Nhất sơn khai phá lưỡng nham a, 

Thôn hạ phù vân bất phóng qua. 

http://newvietart.com/index4.1555.html#0.2_footnote61
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Oách khuất long thân quy thấu nạp, 

Loan tường phượng chử nhập bao la. 

Hồ lô hỏa thấp yên ngưng trọng, 

Thạch thất nhân hàn tử tích đa. 

Xuất tụ đãi giao năng ngũ thái, 

Quang phù thần vũ định sơn hà. 

(Thạch Động thôn vân) 

Dịch thơ: 

Một non nứt nẻ đá chia đôi, 

Nuốt trọn mây trời chẳng để trôi. 

Sâu ngắn, rồng dài chui đến cả. 

Loan bay phụng múa cũng vào thôi. 

Lò tiên lửa tắt khói mờ vách, 

Hang đá mây um, khí lạnh người  

Đợi thuở năm mây đùn khói núi, 

Sáng trưng thần vũ nước non coi. 

( Động đá nuốt mây) 

(Phạm Ngọc Khuê dịch) 

6. Châu Nham lạc lộ 

Nguyên văn: 

珠 岩 落 鷺  

山 涵 海 色 碧 無 瑕  

誰 送 霜 兒 到 作 花  

行 傍 浪 頭 魚 失 計  

立 當 松 髮 鶴 忘 家  

汐 潮 興 替 自 巍 業  
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鳧 鶴 短 長 空 囑 啞  

為 想 烏 衣 堂 上 客  

還 將 碌 碌 笑 天 涯  

Phiên âm: 

Sơn hàm hải sắc bích vô hà 

Thùy tống sương nhi đáo tác hoa. 

Hành bạng lãng đầu ngư thất kế. 

Lập đương tùng phát hạc vong gia 

Tịch triều hưng thế tự nguy nghiệp 

Phù hạc đoản trường không chúc a. 

Vị tưởng ô y đường thượng khách. 

Hoàn tương lục lục tiếu thiên nha. 

(Châu Nham lạc lộ) 

Dịch thơ: 

Xanh ngời không vết bể non pha, 

Ai đẩy “đàn sương” đến điểm hoa 

Trên sóng đua bơi, chài hết mẹo, 

Đầu thông chen đứng, vạc không nhà. 

Nước triều lên xuống buông đầy dẫy. 

Le hạc vắn dài luống thiết tha. 

Lại nhớ nhà ai đàn én trọ, 

Góc trời chen chúc những cười xòa.  

(Non Châu cò vút) 

(Phạm Ngọc Khuê dịch) 

7. Đông Hồ ấn nguyệt. 

Nguyên văn: 
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東 湖 印 月  

夜 來 誰 琢 兩 圓 光  

一 貢 天 家 一 水 鄉  

水 謂 銀 盤 天 學 鑄  

天 疑 玉 鏡 水 真 粧  

蛟 鱺 若 漏 遁 形 勢  

鷗 鶴 如 添 搏 翼 方  

慨 想 陶 朱 成 事 後  

乾 坤 歌 酌 最 中 央  

Phiên âm: 

Dạ lai thùy trác lưỡng viên quang, 

Nhất cống thiên gia thất thủy hương. 

Thủy vị ngân bàn thiên học chú, 

Thiên nghi ngọc kính thủy chân trang. 

Giao ly nhược lậu độn hình thế, 

Âu hạc như thiêm bác dực phương. 

Khái tưởng Đào Chu thành sự hậu, 

Kiền khôn ca chước tối trung ương. 

(Đông Hồ ấn nguyệt ) 

Dịch thơ: 

Đêm thanh ai giũa cặp viên cầu, 

Một hiến trời xanh, một biển sâu. 

Nước tưởng thợ trời rèn dĩa bạc, 

Trời ngờ thấm nước ngắm gương châu. 

Cá rồng sáng rọi thân khôn giấu, 

Cò hạc đường quang cánh tiến mau. 
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Chợt nhớ ông Đào xong việc lớn, 

Ca vang trời đất rượu nghiêng bầu. 

(Trăng rọi hồ Đông) 

(Phạm Ngọc Khuê dịch) 

8. Nam Phố trừng ba. 

Nguyên văn: 

南 浦 澄 波  

盈 窪 波 浪 幾 時 傾  

還 把 玻 璃 列 地 明  

箕 畢 分 閒 天 事 少  

鯨 鯢 權 失 海 心 平  

干 城 客 有 乘 桴 四  

行 部 人 無 問 劍 聲  

野 老 與 鷗 分 席 罷  

長 安 笑 指 聖 人 生  

Phiên âm: 

Doanh oa ba lãng kỷ thời khuynh, 

Hoàn bả pha lê biệt địa minh. 

Cơ Tất phận nhàn thiên sự thiểu,  

Kình nghê quyền thất hải tâm bình. 

Can thành khách hữu thừa phù tứ, 

Hành bộ nhân vô vấn kiếm thanh. 

Dã lão dữ âu phân tịch bãi, 

Trường An tiếu chỉ thánh nhân sinh, 

(Nam Phố trừng ba) 

Dịch thơ: 
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Doành sâu mấy độ sóng dâng đầy, 

Vẫn sáng như gương giữa đất nầy. 

Cơ, Tất xa ngôi, trời lặng nhỉ, 

Kình, nghê mất vía, bể yên thay! 

Can thành khách muốn dong bè thả, 

Hành lộ người không rút kiếm gây. 

Cò trắng, lão quê chia đất đứng, 

Trường An cười chỉ thánh sinh đầy  

(Sóng lặng bờ Nam) 

(Phạm Ngọc Khuê dịch) 

9. Lộc Trĩ thôn cư. 

Nguyên văn: 

鹿 峙 村 居  

僻 壤 窮 居 可 寂 咱  

子 孫 無 患 奪 茅 亭  

鹿 脩 留 客 野 茶 黑  

豚 足 迎 妻 猿 果 青  

飽 暖 不 知 天 子 力  

豐 登 誰 信 海 神 靈  

更 無 租 稅 又 閒 事  

太 半 人 稱 近 百 齡  

Phiên âm: 

Tích nhưỡng cùng cư khả tịch thinh, 

Tử tôn vô hoạn đoạt mao đình. 

Lộc tu lưu khách dã trà hắc, 

Đồn túc nghinh thê viên quả thanh 
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Bão noãn bất tri Thiên tử lực  

Phong đăng duy tín Hải thần linh. 

Cánh vô tô thuế hựu nhàn sự, 

Thái bán nhân xưng cận bách linh. 

(Lộc Trĩ thôn cư) 

Dịch Thơ: 

Xóm hẻm đường sâu vắng lặng tờ, 

Cháu con yên ổn giữ ranh bờ. 

Đun chè đãi khách dâng nem hoẵng,  

Hái quả nghinh hôn luộc cẳng giò. 

No ấm chẳng nhờ Thiên tử giúp, 

Mùa màng duy cậy quỷ thần cho. 

Sống không sưu thuế lòng thư thái, 

Quá nửa người lên bách thọ đồ. 

(Mũi Nai thôn nhỏ) 

(Phạm Ngọc Khuê dịch) 

10. Lư Khê ngư bạc. 

Nguyên văn: 

驢 溪 漁 泊  

魚 家 營 隊 月 層 層  

漏 出 叢 蘆 幾 點 燈  

父 老 空 聞 朝 號 漢  

妻 兒 偏 貫 客 名 陵  

撑 扶 江 漢 雙 枝 棹  

收 拾 乾 坤 一 把 曾  

聞 道 白 蛟 今 又 長  
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睡 徠 行 擬 試 餘 能  

Phiên âm: 

Ngư gia doanh đội nguyệt tằng tằng, 

Lậu xuất tòng lư kỷ điểm đăng. 

Phụ lão không văn triều hiệu Hán 62, 

Thê nhi thiên quán khách danh Lăng 63  

Sanh phù giang hán song chi trạo, 

Thu thập kiền khôn nhất bả tăng. 

Văn đạo bạch giao kim hựu trưởng. 

Thụy lai hành nghĩ thí dư năng. 

(Lư Khê ngư bạc) 

Dịch thơ: 

Bạn chài đội đội họp đêm trăng. 

Thấp thoáng ngàn lau ánh dạ đăng, 

Bô lão tưởng như triều thuở Hán. 

Vợ con chỉ biết khách là Lăng, 

Bồng bềnh sóng nước đôi chèo vẫy. 

Vơ vét kiền khôn một lưới giăng, 

Nghe nói thuồng luồng nay đã lớn. 

Đêm mơ chợt nghĩ thử tài chăng? 

(Vạn chài bến Vược) 

(Phạm Ngọc Khuê dịch) 

____________________  

1 An Hòa nay thuộc thành phố Huế (ngoài cửa An Hòa). 

2 Tuồng San Hậu 山后 của Đào Duy Từ (nay đã mất). Bản lưu hành hiện tại đã có nhiều sự sửa 

chữa của Đào Tấn. Về tuồng San Hậu thuyết cũ cho là của Đào Duy Từ và hiện nay nhiều nguời 

viết văn học sử cũng chấp nhận như vậy (Thanh Lãng - Bảng lược đồ ...quyển I, trang 313) Có 

người còn cho Lê Văn Duyệt, có người lại còn cho là của một tác giả dưới trướng của Tả quân coi 

http://newvietart.com/index4.1555.html#0.2_footnote62
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về đoàn nhạc kịch ở Gia Định thành. Thật ra vấn đề tác giả tuồng hát bội là chuyện mò kim đáy 

bể vì người xưa viết tuồng không bao giờ để ý đến chuyện đề tên tác giả. Tuồng nào có tên tác 

giả cũng là nhờ những yếu tố may mắn gián tiếp hơn là cái tên tác giả trên bản văn hay trong gia 

phả... 

3 Trong bức thư đề ngày 1/6/1951 Ông Hải Đường Chim Hải Yến có viết “Sãi Vãi đã khai sinh 

đúng hai trăm năm dưới ngòi bút của Đạm Am, Nguyễn Cư Trinh (trang VII)...... “cho xuất bản 

bổn Sãi Vãi anh bạn làm được ba chuyện: 1. Kỷ niệm đệ nhị bách chu niên một tác phẩm lịch 

sử.....” (trang X). Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Luật “Nguyễn Cư Trinh với quyển Sãi Vãi”, In lần thứ 

I, Tân Việt - Saigon. Bức thư thay lời tựa. 

4 Xem Paul Nưr - Sơ Lược Về Chánh Sách Thượng Vụ Trong Lịch Sử Việt Nam - Phủ đặc Thượng 

Vụ ấn hành, trang 41. 

5 Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Luật - sách đã dẫn, Trang 31. 

6 Xem Lê Ngọc Trụ, sách đã dẫn, trang 39 - 41 

7 Thành ngữ nầy có nghĩa đối với các nhóm nhung, địch thì mình phải hết lòng đánh dẹp. Trong 

tuồng hát bội Tam quốc, hồi 94, trang 6 có câu: Nhung địch thị ưng kim đại phấn, lỗ công 

nguyện tảo tấu hoàng đô.  

8 Ý tưởng “Về phương Nam” và phương sách trường tồn nhà Nguyễn được Nguyễn Cư Trinh 

vạch rõ trong một tờ sớ dâng lên Chúa Nguyễn Phúc Khoát để trình bày chiến lược và chiến 

thuật khi cần phải giải quyết một vấn đề thực tế: trường hợp Nặc Nguyên. 

“Từ xưa, sở dĩ dùng đến binh chẳng qua là muốn giết đứa kỳ khôi, mỡ mang bờ cõi mà thôi. Nay 

Nặc Nguyên đã hối lỗi nộp đất xin hàng, nếu tìm mãi sự giả dối của nó, thì nó sẽ chạy trốn. Thế 

mà từ Gia Định đến thành La Bích đường xá xa xôi, không tiến đuổi đến cùng. Muốn mở mang 

đất đai trước hết phải lấy hai phủ nầy để củng cố mặt sau cho hai doanh (Phiên Trấn và Trấn 

Biên). Nếu bỏ gần cầu xa, e rằng hình thế cách trở, quân dân không tiếp xúc, lấy được thì dễ mà 

giữ thực khó. Năm xưa mở mang đất Gia Định trước hết mở mang đất Hưng Phúc (Biên Hòa) rồi 

đến Lộc Dã (Đồng Nai) khiến cho quân dân đông đủ rồi sau mới mở đến Sài Gòn. Đó là kế tầm ăn 

dâu vậy.  

Nay đất cũ từ Hưng Phúc đến Sài Côn chỉ hai ngày đường dân cư còn chưa yên ổn, quân giữ vẫn 

còn chưa đủ huống chi từ Sài Côn đến Tầm Bôn, xa sáu ngày, đường địa rộng rãi, dân số đến vạn 

người, quân đóng giữ trật tự chưa đủ. Thần xem người Côn Man giỏi thuật bộ chiến, người Chân 

Lạp cũng đã e sợ. Nên cho họ ở đất ấy để họ chống giữ người Man đánh người Man cũng là đắc 

sách. Vậy xin cho Chân Lạp chuộc tội, lấy đất hai phủ ấy ủy cho phiên thần xem xét tình thế, đặt 

thành trại đóng quân, chia cấp ruộng đất cho quân lính và nhân dân, vạch rõ biên giới cho lệ và 

châu Định Viễn để thu lấy toàn khu”. (Đại Nam Thực Lục Tiền Biên) 

9 “Mỗi năm vào khoảng tháng 3, tháng 4, quân nhân đi ra các làng, bắt dân từ 16 tuổi trở lên, 

những người thân thể cường tráng, đóng gông lại bằng một cái gông tre hình như cái thang 

nhưng hẹp hơn để giải về phủ sung quân; vào quân đội rồi mỗi người bắt chuyên học nghề, kế 

phân phái đi theo các chiến thuyền để luyện tập; có chiến tranh đem ra đánh giặc, lúc vô sự ở 

hầu Vương phủ làm xâu; tuổi chưa đến 60 chẳng được về làng cùng cha mẹ vợ con đoàn tụ, 

hàng năm thân thích đem quần áo vật thực đến thăm mà thôi ... cha mẹ sợ con phải đi lính, vừa 

lớn lên liền cho con vào chùa làm Sãi hầu mong trốn tránh việc quan; do đó bọn khoác áo nhà 

chùa rất đông, Phật pháp trở nên hỗn loạn”. (Thích Đại Sán - Hải ngoại ký sự 海外記事) 
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10 Người tu giả dối ở Nam Hà bị đả kích chuyện gần như liên tục: 

* Tuồng San Hậu 山 后 có những câu sau: 

Sãi xướng:  

Trốn lính đi tu, lánh thuế vua,  

Ngày đêm chuyên giữ chống chuông chùa.  

Kinh kệ mấy câu giai (đều) bất biết, 

Cháy xôi ních hết bụng chang bang. 

(Lại nói) Như tôi đi tu với ông Ngu ni, nói cho phải: 

Tuy chẳng phải như ông thầy cả. 

Song cũng đà dựa cốt phật bà. 

Bốn mùa mặc những áo già, 

Tám tiết ăn ròng rau muống. 

Đi tu có giới cấm, 

Nhất giới sát sinh, 

Nhị giới ẩm tửu, 

Tam giới hoặc ngôn, 

Tứ giới thông đạo, 

Ngũ giới tà dâm. 

Cấm thì cấm vậy mà thôi, thương hại cho tôi:  

Giở bình tương nghĩ tới thịt heo, 

Gắp rau muống nhớ mùi mắm ruốc. 

Gái mười bảy lịch nên quá lịch, 

Cúng bữa rằm làm Sãi ngẩn ngơ... 

* Tư Dung Vãn cũng tương tợ (xem Đào Duy Từ). 

* Thế kỷ XIX tuồng Trần Bồ: 

Dạ Tăng:  

Đạo tu hành ngụ chốn am thanh,  

Dấu ẩn dật nương miền làng hạnh. 

Vì muốn thoát khỏi xâu khỏi lính, 

Nên phải đi làm sãi làm thầy. 

Khi một mình chẳng dụng cơm chay, 
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Thuở đông chúng phải ăn đồ lạt. 

11 Có lần Chúa Trịnh gởi thơ cho ông để mượn đường đi đánh loạn Lê Duy Mật, thật ra để dò 

dẫm đất đai, cũng như thừa cơ đem quân vào Nam, ông đã viết thơ từ chối. 

12 Chiết tự chữ Phật 佛 = 人 (nhân) + 弗 (phất). Thật ra công kích bằng kiểu chiết tự nầy không 

đúng vì gượng ép.  

13 Thường người ta gọi bọn tiện nhân là bọn hạ trí, người đại trí mới là người xứng đáng, bọn 

trung trí chỉ mới là người bình thường chưa có gì đáng khen, so sánh với hạ sách, trung sách, 

thượng sách khi nói về phương cách. 

14 Hán Võ Đế (140 - 87 trước DL) về cuối đời say mê đạo lão, cất cung điện cho các đạo sĩ ở 

khiến dân chúng phục dịch rất khổ sở. 

15 Tần Thủy Hoàng sai đạo sĩ Từ Phước dẫn một nhóm người sang Đông Hải tìm đảo Bồng Lai để 

kiếm thuốc trường sanh. Nhóm người nầy đi mất tích luôn. 

16 Tống Huy Tông (1101 - 1126) có hiệu là Đạo Quân rất sùng đạo Phật, sau bị Khiết Đan đánh 

vào kinh đô, bắt đem lên Mạc Bắc. 

17 Lương Võ Đế (502 - 550) sùng đạo Phật, thỉnh cao tăng ở Ấn Độ về truyền đạo cho dân Trung 

Quốc, sau bị Cảnh Hầu vây ở Đài Thành, chịu đói đến chết. 

18 Võ Hầu, chỉ Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý nói về ông có câu: Gia Cát công thực thiểu, sự phiền tất 

bất cửu hỉ: Ông Gia Cát ăn ít mà làm việc nhiều tất không thể sống lâu.  

19 Phủ Triệu Phong theo Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An viết thời Mạc, ngay trước thời Trịnh 

- Nguyễn, là một phủ lớn gồm 2 huyện phía nam Quảng Trị, 3 huyện gồm toàn bộ tỉnh Thừa 

Thiên Huế ngày nay, và huyện Điện Bàn sau này là tỉnh Quảng Nam. Tên phủ Triệu Phong vẫn 

tồn tại tới khi Minh Mạng chia lại địa giới các tỉnh gần như ngay nay. Ở đây Nguyễn Cư Trinh có 

ý lấy vùng kinh đô (Triệu Phong) đối với vùng biên thùy (Định Viễn). 

20 Khi Thành Vương còn nhỏ, Chu Công giúp việc nhiếp chánh, Bọn Quan Thái ghen ghét nên 

gièm pha, ông từ chức sang ẩn cư phía Đông 3 năm, ở đây ông mang giày đỏ (xích tích). Đến 

năm thứ ba trời thổi gió ngã rạp lúa, dân không gặt được, vua cho rước Chu Công thì gió thổi 

nghịch lại lúa trỗi dậy..  

21 Cao Tổ nhà Hán bị Hạng Võ đuổi đến sông Tuy Thủy và gần bị bắt, may nhờ gió thổi thuyền 

của Hạng Võ trở lại, Cao Tổ mắng Tự Lịch Cơ là người bày mưu đánh trận nầy: “Tên hủ nho kia, 

suýt nữa thì làm hại ông”. 

22 Ở đây chúng tôi dịch ý, nguyên nghĩa: Tôm cua nhân dịp nước lên đã ẩn trên rường cột nhà. 

Thuyền bè bị nước cuốn, người chìm dưới dòng nước... 

23 Xem Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Luật, sách đã dẫn, trang 39 - 41. 

24 Xem chú kế tiếp. 

25 Chúng tôi không tìm được nguyên văn nên dùng tài liệu của nhóm Văn Tân và cả phần dịch 

mấy câu trên. Xin cho gởi lời cám ơn. 

26 Thành phố Sàigòn trước đây có con đường Nguyễn Cư Trinh, hình như tới giờ nầy cái tên 

đường đó vẫn còn, mới biết rằng tư tưởng và thái độ của Nguyễn Cư Trinh được kính trọng bởi 

những chính quyền khác nhau... 
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27 Bản Nôm viết chữ đán旦. Cách viết thường thấy ở  

Nôm Nam.. 

28 Bản Nôm sai thanh TỀ. 

29 ChữThoạt bản Nôm viết thạc theo giọng Nam. Chữ Lạ bản Nôm viết kém thành lá . 

30 Bản Nôm viết xuống, hai chữ nầy thường dung lẫn lộn. 

31 Thuyết bản Nôm viết thiết, giọng Nam.  

32 Bát bản Nôm viết bắc , theo giọng Nam. 

33 Bản Nôm viết sai thành ty , hai chữ rất giống nhau về tự dạng. 

34 Đạc bản Nôm viết đạt , theo giọng Nam. 

35 Bản Nôm sai thành hát. 

36 Ban (có văn, có vằn), bản Nôm viết băng. Trước tức là trúc đọc theo giọng Nam .  

37 Bản Nôm viết khăng. 

38 Bản Nôm viết lạc. 

39 Bản Nôm viết chữ khẩu bên chữ hán (口+漢 ). 

40 Bản Nôm viết 氵 双, tạm phiên sòng. 

41 Bản Nôm viết đất. 

42 Trao còn có thể đọc trau, khi đó chuốc ở câu trên sẽ đọc là chuốt (trau chuốt). 

43 Sức phi văn quá: tô điểm cái sai, lấp liếm điều lỗi. 

44 Cũng đọc là tìm tõi. 

45 Bản Nôm là bộ khẩu bên chữ cúc (口+ 菊 ),  

46 Bản Nôm viết đậng. 

47 Nếu chữ Sãi là chữ chẳng câu văn thông hơn Sãi và chẳng viết rất giống nhau. 

48 Bản Nôm: chém, không vần và vô nghĩa. 

49 Cổ Tẩu là cha của vua Thuấn, nghe mẹ ghẻ của Thuấn mà làm nhiều điều ác với Thuấn. 

50 Tích: Tùy Dương đế giết cha, sát anh để đoạt ngôi vua. 

51 Chữ vai, bản Nôm viết sai thành Rạng, có nghĩa nhưng không đối . 

52 Tích: Cam La 12 tuổi đã làm Thừa Tướng, Khương Tử Nha hơn 70 tuổi mới ra nắm quân 

quyền. 

53 Thuyền=thiền, theo âm xưa. 

54 Bản Nôm viết sai thành SẮC, giọng Nam 

55 Bản Nôm giống như là chữ đoái兌 , cũng có nghĩa. 
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56 Bản Nôm: mắt, theo giọng Nam 

57 Bản Nôm viết Uống, giọng Nam. 

58 Nguyên bản Nôm viết 撑 控 , chưa rõ nên phiên ra sao.  

59 Chữ miệng viết sai chánh tả: miện. 

60 Có lẽ bản Nôm sai, đáng lý phải “Tây” 

61 Vững nếu viết chữ Nôm 凭 thì cũng có thể đọc bẵng, có thể hiểu là bặt đi ? 

62 Triều hiệu Hán: do tích chuyện có khách đi lạc vào chốn hoang sơn gặp nơi cảnh đẹp thần 

tiên, dân cư sống vui vẻ, an lạc, hỏi phụ lão mới biết tổ tiên họ xưa vì tránh chính sự hà khắc của 

nhà Tần mà lánh vào đất này, trải qua nhiều đời, không biết đã hết Tần, qua Hán, tới lúc đó đã là 

nhà Tấn. 

63 Khách danh Lăng: Tử Lăng tên tự của Nghiêm Quang, nhà ẩn sĩ thời Hán Quang Võ, cày ruộng 

câu cá ở núi Phú Xuân, người sau gọi nơi đó là gành (hay đài) Nghiêm Lăng. 

 

Nhà Văn Hiện Thực Xã Hội  

Hoàng Quang 

 

Sống vào khoảng hậu bán thể kỷ XVIII, Hoàng Quang thuộc vào lớp người ở 

vùng Tây Sơn nhưng ủng hộ Chúa Nguyễn. Ông người làng Thái Dương, 

huyện Hương Trà, Thừa Thiên theo Đại Nam Nhất Thống Chí ông có tài về 

thơ quốc âm, thông minh, khí tiết1. Khi vua Quang Trung lên cầm quyền có 

vời ra làm quan nhưng ông chối từ. 

Tác phẩm còn để lại là Hoài Nam Khúc2. Theo Đại Nam liệt truyện tiền biên, 

Ngọc Huyên công chúa - con Nguyễn Phúc Chu - chép nguyên khúc hát nầy 

gởi vào Gia Định để Nguyễn Phúc Ánh phổ biến trong quân thứ nhằm mục 

đích đề cao chính nghĩa của mình vì nội dung bản văn xưng tụng các Chúa 

Nguyễn lập nghiệp và chê trách nhà Tây Sơn. 

Sau khi chiếm được Phú Xuân, Nguyễn Ánh có vời Hoàng Quang ra giúp việc 

nhưng ông đã mất3 con là Hoàng Hoán được giữ chức Hàn Lâm, về sau 

cháu là Hoàng Huýnh được làm Bố Chánh Gia Định và Hoàng Thọ làm Thị 

Lang Bộ Binh. 

a. Hoài Nam khúc, khúc ca bộc lộ dụng ý chánh trị. 

Vào hậu bán thế kỷ XVIII thời Hoàng Quang, nước ta chia làm nhiều vùng 

thuộc quyền lãnh đạo của các phe nhóm khác nhau. Trong Nam mặc dù Tây 

Sơn cầm quyền nhưng ở Gia Định, Nguyễn Ánh, nhờ sự giúp sức của Tây 
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Phương đã xây dựng lại lực lượng khá hùng hậu. Những năm cuối cùng của 

triều đại Tây Sơn, vì vua Quang Toản còn nhỏ quyền thần đố kỵ nhau, binh 

lực vì vậy càng lúc càng suy, Chúa Nguyễn càng mạnh, lực lượng hai bên trở 

nên tương đồng. Chiến tranh tiếp diễn một thời gian khá lâu dài. Lòng 

người trong thời gian phân tranh nầy ly tán rõ rệt, một số nhớ ơn lập quốc 

của các chúa Nguyễn và nhìn thấy bước đường suy vi của nhà Tây Sơn nên 

quay về Nguyễn Ánh. 

Hoàng Quang ở trong trường hợp đó. 

Hoài Nam Khúc có thể nói diễn tả tiếng lòng của những người đứng về phe 

chống Tây Sơn. Như nhan đề, nội dung Hoài Nam khúc trình bày sự nhớ 

phương Nam - nơi có Nguyễn Ánh - của người sống nơi vùng “địch” nhưng 

lòng quay về phía khác. 

Nỗi lòng nầy bộc lộ rõ ràng ở phần đầu của tác phẩm với những lời ca tụng 

công trình khai nghiệp của những vị Chúa mở đường phương Nam. 

“Ăn cơm mới nói chuyện cũ, 

Tưởng cơ đồ Chúa Nguyễn thêm thương. 

Ngùi ngùi nhớ đức Tiên Vương 4  

Công phu chỉ ngõ mở đường vào đây. 

Phân cương từ chốn lũy Thầy. 

Bắc Nam tương giới nào lay ngọn cờ.” 

Miền đất mới nầy do công gây dựng của các Chúa nên an bình, thái hòa, 

đến đời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát trở nên cực thịnh với nhiều cải cách 

tạo nên một chế độ vững vàng, nhân dân khắp nơi sung sướng như dưới 

thời Nghiêu, Thuấn: 

“Một trường lễ nhạc sum vầy, 

Tranh theo thế giới, gấm xây cung thành 

Đâu đâu hòa chẳng đua tranh. 

Cửa quyền tía đỏ, lều tranh ỷ là. 

Ngậm cơm vỗ bụng đều ca, 

Nhìn xem Nam Việt ngỡ là Đường Ngu 
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Âu vàng cững đặt mấy thu. 

Ở ăn nào có lo âu sự nghèo.” 

Dưới mắt Hoàng Quang, xã hội thời các Chúa Nguyễn tốt lành, ông coi như 

thời đại vàng son, tất cả đều là những công trình hay đẹp do các chúa gây 

dựng. Ông ca tụng quá khứ, một quá khứ không có vết nhơ, chỉ có công lao 

của nhà cầm quyền nhờ vậy dân chúng được hưởng cảnh thạnh trị. 

Nhưng Hoàng Quang chỉ ca tụng theo cảm tính riêng của ông, ông “vàng 

son hoá” quá khứ vì lập trường của riêng mình, trong khi thật sự dưới thời 

các Chúa không hẳn tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Thời Nguyễn Phúc Khoát, 

nhà lãnh đạo Nam Hà dường như hết lo nạn xâm lấn từ phương Bắc nên đã 

ăn chơi xa xỉ, không lo chăm sóc dân tình. 

Khi Tây Sơn nổi dậy chính tình ở đây đã xuống dốc đến cực độ, Quốc Phó 

Trương Phúc Loan của Chúa Nguyễn chuyên quyền, hà khắc đối với dân 

chúng, gom góp tiền bạc chất cao như bồ lúa, trong khi đó mọi từng lớp 

nhân dân đều đói khổ, cơ cực, Hoàng Quang cũng nhìn thấy tình trạng đó, 

nhưng ông chỉ qui trách nhiệm về Trương Phúc Loan, như hạng người ăn 

hại, chỉ lo tư lợi: 

“Cùng loài hãy muốn lên gò5 cho cao. 

Một đoàn phú quí xôn xao.” 

như một bọn tự tách mình ra khỏi số đông đảo quần chúng, quên những 

khổ sở của trăm họ: 

“Ăn chơi cho sướng cái thân 

Béo mình như tưởng, ốm dân chi sờn.” 

Một bọn tham nhũng, bè phái, chèn ép nhân tài, khiến con buôn, người 

giàu có dịp thăng quan tiến chức, còn người thực học, nhưng nghèo khó 

không đủ cơ hội tiến thân: 

“Học trò là báu nước nhà,  

......................................... 

Thi tiền thì đỗ, thi tài thì bay. 

Anh hùng khó chịu chau mày, 

Nhà giàu con trẻ lướt mây thè lè.” 
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Một bọn xảo trá dùng thủ đoạn để lấp tai che mắt người trên khiến Chúa 

không thấy được sự thật: 

“Áo che việc dữ, bia treo sự lành 

Khiến cho ngăn lấp thánh minh.” 

Dười mắt Hoàng Quang mọi tệ hại dân chúng phải gánh chịu phát sinh từ 

Trương Phúc Loan, một người bầy tôi bất xứng, Chúa Nguyễn không có 

trách nhiệm gì hết, bởi: 

“Ấu xung nào biết bất bình lẽ chi.” 

Lý luận của Hoàng Quang rất chánh trị, ông hy sinh lớp người trung gian, 

qui tội về họ để trút oán hờn của dân chúng về những người nầy. Như vậy 

ông khỏi biện minh cho Chúa Nguyễn đồng thời gián tiếp nói rằng Nguyễn 

Phúc Ánh trong Gia Định vẫn thuộc dòng chính thống và nhà Tây Sơn, chỉ 

như một bọn phiến loạn, bọn phá hoại, không biết thời thế, đầy thói xấu, 

đáng làm trò cười cho thiên hạ: 

“Rủ nhau chuột lũ cáo bầy, 

Vuốt nanh khách khứa, cánh vai buôn bè. 

Nực cười châu chấu đá xe”. 

Nhà Tây Sơn nổi dậy, vì một trường hợp may mắn, chứ thật ra chẳng tài 

cán gì, so sánh với nhà Nguyễn quân Tây Sơn hoàn toàn vô nghĩa lý như cá 

tôm với rồng: 

“Cá tôm sau chẳng biết thân, 

Thấy rồng ở cạn đặng gần lại khinh.” 

Hoàng Quang trong chiều hướng đó đã thiên lệch khi nhìn về nhà Tây Sơn. 

Sự thiên lệch có lẽ vì ông quá tha thiết với dĩ vãng đến độ quên thực tại, vì 

ông quan niệm hẹp hòi về vấn đề chánh thống, mặt khác cũng vì thái độ 

chánh trị của ông. 

Thật ra đáng lý Hoàng Quang phải coi nhà Tây Sơn như đại diện cho lớp 

người bị đè nén từ lâu, hạng người đói khổ dưới ách của Chúa Nguyễn, mà 

Trương Phúc Loan chỉ là một bầy tôi thừa hành bé nhỏ. Chính Chúa Nguyễn 

bất lực, mê tâm, không đủ khả năng lãnh đạo mới có trường hợp Quốc Phó 

họ Trương. 
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Ca tụng Chúa Nguyễn, kết tội Trương Phúc Loan, Hoàng Quang vẫn thấy 

chưa đủ, để động viên tối đa số người theo Nguyễn Ánh, ông còn đề cao 

những người chống nhau với Tây Sơn. Tả quân Nguyễn Phúc Du có công 

chống giữ mối nguy cho chúa Nguyễn nhiều phen nhưng tình thế lúc nầy 

như ngôi nhà đã mục, một cây cột không đỡ nổi, Du thất trận, Hoàng 

Quang nhìn sự kiện trên theo cặp mắt thiên lệch cố hữu của ông: 

“Tả quân tuy có tài cao, 

Than rằng hùm một nài sao cáo bầy! 

Hãn sinh Võ Mục đời nay. 

Có Trương Tần Cối khó bày nên công.” 

Sự kiện Tống Phúc Du cầm binh đánh lại quân đội Tây Sơn, trên căn bản 

không có gì đáng chê nếu không nói là đáng khen là vì họ Tống đã thực 

hành hết vai trò của mình, ông đội ơn mưa móc của Chúa khi có người 

chống lại Chúa ông phải đem sức mình đương cự, nhưng Hoàng Quang đã 

không công bình ở chỗ quá đề cao Tả quân Tây Sơn bằng cách so sánh hai 

đàng với hùm cáo. Đó là chúng ta chưa xét đến kía cạnh chánh nghĩa và 

thức thời bởi vì Tây Sơn có thể được coi như phong trào nổi dậy của dân 

chúng chống lại sự thối nát bất công của triều đình Chúa Nguyễn, Tống 

Phúc Du chỉ làm tròn bổn phận của mình và bỏ quên những khía cạnh khác. 

Sau những điều trình bày có tính cách chánh trị, Hoàng Quang quay về với 

vong linh vì Chúa khai nghiệp, ông cầu xin tiên vương phò hộ cho những 

người nối nghiệp được an lành để thu phục lại đất đai. Khi “nói với” người 

đã khuất, Hoàng Quang cũng không quên trình bày những chuyện đã qua 

cũng như lý do tạo nên tình cảnh hư nát hiện tại theo con mắt của ông  

1. Vì họ Trịnh gây hấn việc can qua mới xảy ra. 

2. Miền Nam đắp luỹ, xây thành ngăn giặc vì lòng thương nước yêu dân, 

3. Chúa Nguyễn còn nhỏ nên quyền thần Trương Phúc Loan làm đều tàn tệ. 

4. Quân nổi dậy Tây Sơn tạo nên loạn lạc, binh đao. 

5. Quân Trịnh thừa cơ gây hấn vì muốn đóng vai ngư ông thủ lợi  

“Kính đức Tiên Vương: 

Non Lam trổ ngọc; 
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Nước Việt tuôn vàng. 

Thân cùng Trịnh trong điều mạch nước; 

Tôn họ Lê trên chánh ngôi Vương. 

Thệ đều dạ ái ưu, Hồ, Việt tưởng một nhà lạc tiệc; 

Tư vì ai hấn khích, Lưu, Hạng nên trăm trận chiến trường. 

Hai chốn Bắc, Nam mới cứ; 

Sáu năm Thanh, Nghệ lại sang. 

Thương sinh dân gối tuyết, nằm sương, ngoài mới triệu về chư tướng; 

Thủ Bố Chính ngăn thành, đắp lũy, trong bèn an trị bốn phương. 

Tám đời thánh dõi truyền đức giáo; 

Hai trăm năm sửa trị triều cương, 

Nại từ ấu tự lên ngôi, giường Thang rối đã đành vua Giáp; 

Lại thêm quyền thần phụ chính, họ Nguyễn suy căm giận họ Trương. 

Ngoài đã mọt sâu lê thứ; 

Trong thêm cá thịt họ hàng. 

Ong bèn dậy Tây Sơn, thế đã khiến ba phân chân vạc. 

Hùm lại gầm ải Bắc, lò bỗng tàn sáu miếu khói hương. 

Thế cheo leo Nguyễn tự nữa tơ, linh biết chăng ôi liệt thánh! 

Rày xui khiến Hạ đồ một mối, kẻo còn hổ với Thiếu Khang; 

Ngõ một thủa lại vầy cơ hội;  

Đặng muôn năm cho sáng miếu đường. 

Nay cáo”. 

Phần cuối Hoài Nam khúc, tác giả dùng để phân tích về nhà Tây Sơn như: 

Không chánh nghĩa: Mượn tiếng của Hoàng Tôn Dương nhưng thật sự 

không phải Hoàng Tôn chủ trương binh đao và Hoàng Tôn cũng chỉ là hư vị 

vì quyền hành đều ở trong tay ba anh em Tây Sơn, với việc tạo chiêu bài 

nầy, trong những năm đầu dân chúng tuy có theo quân Tây Sơn khá đông, 
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nhưng về sau bộ mặt giả dối lộ ra, họ chỉ là một bọn tà gian, gây rối, không 

chính nghĩa: 

“Ngọn cờ chiêu chúng hương thôn, 

Báo danh làm chữ Hoàng Tôn bia bày. 

Cho nên ứng thuận lòng người, 

Ai đâu dám cãi mệnh trời vậy vay. 

Đã vâng hồng nhật trên tay, 

Hãy còn ở thói nước mây lăng loàn. 

Bây giờ đã hãn mặt chăng? 

Phấn tô trung nghĩa mực nhằng tà gian!” 

Đắc tội với dân: Vì quân Tây Sơn nổi dậy nên có giặc giã khiến nhân dân khổ 

sở: 

“Làm cho thiên hạ lầm than, 

Tội danh biết để mấy ngàn muôn thu?” 

Hoàng Quang đưa ra những lý do để kêu gọi quân đội Tây Sơn biết lẽ phải. 

Quay về với Chúa Nguyễn. Sự quay về này không phải như một sự đầu hàng 

mà coi như trở về với nguyên lý bất di bất dịch đi từ xưa đến nay: 

1. Mệnh trời đặt ai làm vua người đó được, tranh giành vô ích: 

“Làm vua ví chẳng mệnh trời, Nếu tranh mà đặng nhiều người cũng mơ.” 

2. Chống lại chúa là hành vi phản bội, sẽ gặp phản bội: 

“Có thân thì đoái sau này, Chẳng ngay cùng chúa, ai ngay cùng mình.” 

Ông cũng xin trời ban cho được mười điều ước nguyện như : quân các đạo 

liên lạc được nhau, thuận lòng trời, binh sĩ tài giỏi, không mất lòng dân, bọn 

nghịch đảng bị tàn hại, các phủ Điện Bàn và Thăng Bình được an toàn, bọn 

tham ô bị trừng trị, nhân nghĩa được tưới rải khắp nơi, quan ải thông 

thương, Chúa Nguyễn lấy lại đế đô, thu phục giang san 

Mười quyền của Hoàng Quang nhìn trên bình diện chánh trị, như con 

đường sáng soi đường Chúa Nguyễn dẫn đến thành công trong việc giành 

lại quyền lực, nhưng đứng trên phương diện khác, mười quyền kia biểu lộ 
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ước vọng hòa bình của người sống trong thời loạn qua phân, một “thời rau 

ăn như báu”, “đói nằm thắt thỉu dọc đàng.” 

Tóm lại, tư tưởng của Hoài Nam khúc nhằm phục vụ Chúa Nguyễn nên 

thiên lệch nhiều điều. Những lý luận sự kiện trình bày tuy có phần thật 

nhưng đều xoay về mục tiêu: làm sao nổi bật chánh nghĩa Chúa Nguyễn, vẽ 

ra sư tầm thường, bạo tàn, vô chánh nghĩa của nhà Tây Sơn. Do đó ta 

không lạ về việc Ngọc Huyên Công Chúa sao chép gởi vào Gia Định và “binh 

sĩ nghe nhiều người ứa lệ” cũng như ta hiểu tại sao Gia Long vừa lấy Phú 

Xuân đã cho vời tác giả ra làm quan và khi biết ông qua đời liền trọng dụng 

ngay con cháu ông. 

Giải thích thái độ “hoài Nam” của Hoàng Quang, nhóm Văn Tân trong 

LSVHVN, quyển III, cho nguyên nhân chánh vì quyền lợi gia cấp bị mất do 

những cải cách của nhà Tây Sơn, chúng tôi nghĩ căn bản vì lòng trung quân 

hẹp hòi của nhà Nho và vì cái nhìn thiếu sáng suốt của những người còn 

sống trong ảo tưởng quá khứ chưa thấy được sự thật xảy ra chung quanh 

mình hơn là quyền lợi của giai cấp . 

b. Hoài Nam Khúc, khúc ca nhiều hình ảnh hiện thực. 

Ngoài phần tư tưởng có tính cách chánh trị, lập trường phe nhóm, Hoài 

Nam Khúc đáng để ý ở phần mô tả với nhiều hình ảnh hiện thực: 

1. Sự thối nát tham nhũng của chính quyền Nam Hà mà Trương Phúc Loan 

là hiện thân: 

- Kết bè đảng với bọn xu nịnh, bất tài. 

- Gom góp tài sản của dân chúng. 

- Gần với bọn giàu có. 

- Thi cử gian lận 

- Xa hoa trong khi dân đói khổ. 

- Che lấp Thánh minh. 

- Dùng quân đội không đúng khả năng, thiếu công bình  

2. Nỗi khổ của dân trong thời loạn: 

- Dân chúng cơ hàn không bao giờ thấy mùa Xuân. 

- Chết chóc vì bị giết hại. 
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- Người giàu bị cướp bóc, kẻ nghèo không đủ cơm ăn. 

- Chốn chốn hoang sơ. 

- Thực phẩm cao giá,. 

Chúng tôi xin trích một đoạn bài vãn đầy đủ tính chất hiện thực, mô tả nỗi 

thống khổ của dân chúng sống dưới thời loạn lạc trong Hoài Nam Khúc (6). 

“Mõ thâu đêm mấy đoàn kẻ cướp, thương hỡi thương! Giàu súc tích chẳng 

đặng ăn; 

Gạo năm tiền một chén hẩm hiu, thảm bấy thảm! bạc tiền đồng thời mới 

bán  

Lấy chi dưỡng sức cầm hơi; 

Luống những ngóng đầu chau trán. 

Nhà ở cùng cây cỏ, chốn thị thành bỗng hóa rừng xanh; 

Người ăn như chó mèo ăn, vật tấm mẳn xem bằng vàng gián. 

Nếu nói ra thì nước mắt nhỏ sa; 

Nếu kể đến thì lòng khôn giãn. 

Nhà nuôi bữa, kể hồn không kể xác, khổ não thay! Cá lượng vảy, thuốc 

lượng điếu, củi bán cân; 

Chợ mua tiền, thấy tổn chẳng thấy ăn; tha thiết bấy! Bánh bán lá, khoai bán 

xâu, cơm đóng oản. 

Nghĩ nào uống khát ăn thèm;  

Khôn bấy nằm cầu ở quán. 

Kẻ già yếu, thác lăn ngòi rãnh, xương trắng quận Hà Đông. 

Người thất thơ, đi bỏ quê hương, cỏ xanh miền Nam Giản. 

Nỗi ái ưu đã rối dạ, rối lòng; 

Niềm cốt nhục cũng hết ngoan, hết ngoãn. 

Bên giềng bắc đói quên liêm sỉ, em vặn cánh tay anh mà ăn cướp cũng 

đành. 
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Chốn làng đông đói hết nghĩa nhân, mẹ cắt miếng thịt con mà đặng ăn nào 

quản. 

Cỏ rau trăm họ sắc xanh lè; 

Vượn hót muôn dân hình quái đản. 

Giữa chợ đói nằm thắt thẻo, người rằng ông này trước mới thấy dù, võng, 

xiêm, đai 

Bên đường rách chịu xơ vơ, kẻ rằng bà ngày xưa mới thấy xuyến, loa, hột, 

noãn. 

Dân đời loạn lạc, từng nghe chép để trường biên; 

Sinh thủa hiểm nghèo, so lại hơn trong chuyện vãn. 

Cơm cháo đắng, lấy cỏ rau làm ngọt, bòn non, non đã trọc tròi; 

Mắm muối không, lấy nước mặn làm ngon, múc biển, biển đà quá cạn. 

Thủa bình thường đói chịu đã cam, Ngày tết nhất “no” thêm quá ngán 

Cửa rước chúa xuân buồn dược dược, nào cây nêu, cây mía, những tiếng 

pháo tiếng đu; 

Bàn thờ ông vải chạnh khuâng khuâng, nào miếng bánh, miếng nem, những 

cơm lương, cơm phạn. 

Chúa xa xôi có thấu chăng là; 

Dân loạn lạc no nao đặng chán. 

Nắng đã trưa, mà mù còn tối, ấy là người phải đau thương mà khổ cốt sầu 

bi; 

Trời chẳng động, mà sấm cứ kêu, ấy là kẻ chịu cơ hàn mà u hồn ai oán. 

Kể sao cùng muôn việc thảm thương; 

Trông cho đặng mặt trời bão noãn…” 

Đoạn văn trên của Hoàng Quang cho thấy ông là một nhà văn tả chân xã, 

hội hình ảnh đau thương của quốc gia, của dân chúng, những khổ sở chết 

chóc thảm sầu mà người vô tội phải gánh chịu đều đã được phơi bày dưới 

ngòi bút ông. 
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Là một chứng nhân Hoàng Quang không bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nhặt nào: 

chốn hoang sơ người nghèo đói, hành vi mất nhân tính đều được vẽ lại tỉ 

mỉ. Tuy nhiên vì ông năng dùng thể văn biền ngẫu nên nhiều khi vì sự câu 

thúc của âm vận ông đã phóng bút quá đáng. Sự tả chân vì vậy phần nào 

mất đi tính chất chân xác: 

“....Bòn non, non đã trọc tròi, 

....Múc biển, biển đà quá cạn.” 

*** 

Hoàng Quang đáng cho ta chú ý trên hai khía cạnh; lập trường chánh trị và 

mô tả hiện thực. Tuy nhiên ở hai phương diện ông đều quá khích: thiên 

lệch và thậm tả. Sự thiêng lệch và thậm tả nầy là khuyết điểm của ông 

nhưng đồng thời cho chúng ta thấy được phần nào nhân tâm thời đó, một 

nhân tâm chưa thức tỉnh, còn ôm ấp quan niệm chính thống lỗi thời hẹp 

hòi. 

Phụ Lục 

懷 南 記 

HOÀI NAM KÝ  

(Tác phẩm của Hoàng Quang) 

1. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ, 

Tưởng cơ đồ Chúa Nguyễn thêm thương! 

Ngùi ngùi nhớ đức Tiên Vương, 

Công phu chỉ ngõ mở đường vào đây. 

5. Phân cương từ chốn lũy Thầy, 

Bắc Nam tương giới nào lay ngọn cờ. 

Để phòng chẳng chút vi sơ, 

Đã hâm ao nóng lại hơ thành vàng. 

Tượng vì trên chúa Đào Đường, 

10. Dưới tôi lại có những trang Cao, Quỳ. 

Thang non bè biển đều về, 
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Có nhân trời đất cũng vì nữa ai. 

Dây dưa truyền đã bảy đời  

Kiệm cần còn hãy đội trời Thang, Văn 

15. Tám truyền mới đến tiên quân, 

Đai cân mới đổi, áo quần mới thay. 

Một trường lễ nhạc xum vầy, 

Tranh treo thế giới gấm xây cung thành. 

Đâu đâu hòa chẳng đua tranh, 

20. Cửa quyền tía đỏ, lều tranh ỷ - là 

Ngậm cơm vỗ bụng đều ca, 

Nhìn xem Nam Việt ngỡ là Đường Ngu. 

Âu vàng vững đặt mấy thu. 

Ở ăn nào có lo âu sự nghèo 

25. Quấy đem trách bấy tôi yêu. 

Mở đường mọt nước xui điều sâu dân. 

Lợi đo từ tấc nhẫn phân, 

Tầm xa dễ vạy, thước gần ít ngay. 

Chín trùng nào Chúa có hay, 

30. Lệnh ra thì ít, lạc bay thì nhiều. 

Ngàn chung rước những sự nghèo. 

Phủ xây oán hận, thềm rào họa tai 

Luống toan phú quí làm mồi. 

Đàn hòa lũ nịnh, phấn giồi mặt dua. 

35. Ngọt lời để tật cho Vua, 

Cảnh ngôn nào thấy một mồ Tỉ Can. 

Để cho mạch nước hao tàn 
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Đao khuê cạn tễ, chưa toan rước thầy. 

Trong khi cỗi nước động lay, 

40. Cung xanh trước quạnh chưa xây nền Chừ. 

Mười phần thế nước dường tơ, 

Đời không Tứ Hiệu ai hòa gỡ xong. 

Hiềm nghi ai khéo sinh lòng, 

Ngọt ngon một bánh chúc mừng các con. 

45. Xa lo kìa hỡi Quí Tôn, 

Giặc trong thềm vách, dạ còn chớ quên. 

Giáp Tân chúa mới tân thiên, 

Tranh nhau trận ấy ước nên dầm vàng. 

Đỉnh hồ từ quạnh xe loan, 

Điệu vong ngùi tả hai chương vãn từ: 

I. Ba chín năm dư sáng nghiệp vương. 

Ân oai cương đoán tốt dường gương. 

Mặt Nam dốc sửa trong phong hóa,  

Cõi Bắc thường cầm nỗi bản chương. 

Cỗi nước chẳng toan tôn thái tử, 

Mối nhà nỡ để rối triều cương. 

Đã không Chiêu Liệt còn chi nữa  

Bếp Hán ai nhen lửa đặng hường. 

II. Non nước trời Nam đã bảy triều, 

Nghiệp vương xây dựng để tôn miêu. 

Rỡ ràng chính hóa đời Văn, Võ. 

Réo rắt âu ca thủa Thuấn, Nghiêu. 

Của đặng Công Lưu sao chẳng muốn, 
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Sắc như Đản Phủ cũng nên yêu. 

Cơ chi quốc thúc còn Cơ Đán, 

Chống đỡ chi cho cỗi nước xiêu. 

Thơ thôi chạnh tưởng bơ vơ, 

Thế này chưa biết cuộc cờ về ai? 

Lại cho cướp đặng báu trời. 

Thẹn cùng Tử - Ngũ hổ ngươi Di - Tề. 

55. Lại cho ôm đặng ngọc khuê, 

Soi gương Nguyên Cát, nhắm bia Kiến Thành. 

Nỡ nào cốt nhục phân tranh, 

Chẳng hay thiên ý đã dành chân vương. 

Một mình ấu chúa đảm đương. 

60. Cựu dinh may lại có trang anh hùng 

Mượn tay kìa bấy Trương - Công, 

Gót gian ẩn tích, da trung lộ ngần. 

Cùng thuyền e lậu tấc phân, 

Âm mưu Hữu Ý uống hần chín sông? 

65. Hòa triều đều trụt lưỡi trung. 

Nào ai có dám cãi trong ngục trần. 

Chua le thay nỗi ân cần! 

Béo gầy khéo mượn Việt Tần lòng thương. 

Chín truyền bèn đến tân vương. 

70. Ấu thơ nào biết mối giường đảm đương. 

Tưởng xưa Thái Giáp thêm thương  

Mấy lầm hầu trách “Phúc Thang điển hình” 

Cơ chi có Doãn A - Hành. 
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Làm chi đến nỗi rối mành nhà Thương. 

75. Trách vì quốc phó họ Trương. 

Chánh quân khéo khéo chẳng nhường Y Châu. 

Của dân muôn một mình thâu. 

Như sành còn hãy rán dầu cho khô. 

Muôn chung ăn tưởng chửa no. 

80. Cùng loài hãy muốn lên gò cho cao. 

Một đoàn phú quí xôn xao. 

Trâm anh còn bú, đài bào còn mem. 

Trong triều hòa những con em. 

Có ai mà lại nghi hiềm dạ ai. 

85. Đua nhau ăn uổng cơm trời. 

Cạn đường thịt chạy nhuận vời thây đi. 

Cho hay Thuấn đã qua kỳ. 

Tài dầu chẳng sánh Cao Quì cũng dâng. 

Của tiền thì đặng trí thân. 

90. Thiếu tiểu tu cần, dầu học chí nên. 

Mãn triều chân tử vẻ vang. 

Đều những đọc tiền, nào thấy đọc thơ! 

Học trò là báu nước nhà, 

Non cao hang thẳm tiếc đà bỏ rơi. 

95. Há rằng chẳng có bảng trời. 

Thi tiền thì đỗ, thi tài thì bay. 

Anh hùng khó chịu chau mày. 

Nhà giàu con trẻ lướt mây thè lè. 

Có ai bưng bít chẳng nghe. 
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100. Đã chăn sao để trâu dê gầy mòn. 

Nỡ tàn cỗi nước chẳng vun. 

Ngọc vàng con hát. Lấm bùn thằng dân. 

Ăn chơi cho sướng cái thân. 

Béo mình những tưởng, ốm dân chi sờn. 

105. Lấy ai cứu chúng lầm than ? 

Nóng nuốn thêm nóng, sâu càng thêm sâu. 

Hãy còn hối lộ tham cầu. 

Trút hờn dưới thẳm, chồng sầu trên xanh. 

Có phen Bạt quỉ hiện hình. 

110. Ba đông rực rỡ trên nhành trổ lam. 

Có phen chan chứa nguồn tham. 

Lụt dẫy hàn đàm, nước đục dòng Xuân. 

Có phen điềm hiện yêu phân. 

Trời năm sáu mặt treo ngần giữa không. 

115. Có phen sấm sét bão - bùng. 

Lúa có hoàng trùng nội có hổ lang. 

Có phen điềm giới sắc hoang. 

Tối tăm hồng nhật, rỡ ràng tuệ tinh 7. 

Có phen điềm ứng giáp binh. 

120. Nước sông dường máu đã tanh lại nồng, 

Có phen điềm ứng hư không. 

Lở non nên vực, cạn sông nên gò. 

Có phen dậy trận đánh khua. 

Bỗng dưng đất động trái mùa sấm ran. 

125. Có phen cốt nhục tương tàn. 
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Ban ngày sao mọc, rỡ ràng hơn đêm. 

Mống bày mười thắt thửa xem. 

Tham vui nào có nghi hiềm sự chi. 

Há rằng trời chẳng lòng vì. 

130. Mấy điềm răn trước, hay vì đã nên. 

Trách vì phụ tá chẳng hiền. 

Lợi tai vui mắt, lại quên sự nghèo  

Rõ ràng lỗ miệng khéo thêu. 

Áo che việc dữ, bia treo sự lành. 

135. Khiến trên ngăn lấp thánh minh. 

Ấu sung nào biết bất bình lẽ chi. 

Đua nhau quấy rối triều nghi, 

Kiếm đồ ngoạn bảo dị kỳ dâng lên. 

Nào hay thuốc độc bề trên. 

140. Mê tâm không tưởng nước nên sự nghèo. 

Kể từ Ất dậu lâm triều. 

Rồi qua Quí Tỵ chúc nghèo chín năm. 

Giặc dân nổi dậy xứ Chiêm. 

Tây Sơn Biện Nhạc nghĩ cầm Võ Thang 

145. “Phù minh diệt ám” tiếng vang. 

Đã liều búa sắt, gươm vàng quản chi. 

Trong non khói lửa đen xì. 

Cờ thì treo áo, binh thì rút cây. 

Rủ nhau chuột lũ cáo bầy. 

150. Vuốt nanh khách khứa, cánh vai buôn bè. 

Nực cười châu chấu chống xe. 
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Những ngờ chấu ngã, ai dè xe nghiêng. 

Lớn oai sao nó chẳng kiêng. 

Đầu còn chó gặm, sau liền kình ăn. 

155. Tới đâu ngọc thạch câu phần. 

Than rằng Thăng, Điện ấy dân tội gì. 

Triều đình xa dễ chẳng nghe, 

Đã đành đuổi cáo muôn què nhọc khua. 

Há không lương sĩ cù cù. 

160. Bởi vì ngọng miệng xôi chùa tham ăn. 

Há không lúa thóc đầy căn. 

Ba quân đánh giặc phải ăn cơm nhà. 

Há rằng chẳng sắc can qua. 

Can qua sắc nữa, ai hòa đánh cho. 

165. Chẳng nài trăm trận đều thua. 

Miễn là đắc thắng đầy kho bạc vàng. 

Tinh binh đồn thủ Phấn Dương. 

Đem binh lão nhược lót đường Tây Sơn. 

Ải ngoài sai chúng khó khăn. 

170. Góc nhà đồn thủ về phần cháu con. 

Trận bày dưới biển trên non. 

Vầy dân tiền của đắp đồn miễn hơn. 

Khéo là đành dạ bất nhân, 

Một mình muốn sống, muôn dân nỡ hoài. 

175. Ví dầu xuống ngựa lên ngai. 

Không dân chưa dễ cùng ai sang giàu. 

Tưởng hơn nào thiệt có âu. 
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Nước nhà đã mất công hầu cùng ai? 

Sao không chống sức ra tài. 

180. Lấy gan làm luỹ, lấy vai làm thành. 

Để cho giặc nọ vô danh, 

Xôn xao ếch giếng khoe mình nỗi chi. 

Anh hùng để phải thế thì. 

Nào là tài cán chẳng đi dẹp loàn ? 

185. Binh cơ khéo vận trong màn, 

Chưa lo đánh giặc, đã càn đánh dân. 

Mới hay Tần lại công Tần, 

Quét hang đã lỡ, cày sân lại chìu. 

Đến đâu máu mỡ đều hao, 

190. Của dân sao khéo tơ hào chẳng kiêng. 

Ai làm dân Quảng truân chiên. 

Dễ hầu gà luộc mấy phiên nữa là. 

Tranh nhau mấy trận vào ra, 

Xương phơi trắng núi, máu hòa đỏ sông. 

195. Lấy ai làm chước chiến phong, 

Trận tiền dễ thấy anh hùng mặt nao? 

Tả quân tuy có tài cao, 

Than rằng hùm một nài sao cáo bầy! 

Hãn sinh Võ Mục đời này. 

200. Có Trương Tần Cối khó bày nên công. 

Xa xôi nào thấy chín trùng, 

Có hay mưu hãm anh hùng vậy chăng? 

Tiếc tài chân tướng ai bằng, 
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Tạc bia muôn thủa kính dâng một đề. 

Thơ rằng: 

Vô lỳ lục lục lũ muôn ngàn, 

Khen Tả Quân Du có trí ngoan. 

Ngoài cõi vững bền thành họ Lý, 

Trong quân da lạnh khổ ngươi Hàn. 

Điềm trời cõi Bắc còn bia tiếng, 

Trải đất non Tây thảy nép gan 

Khá tiếc đương nghèo trong vận nuớc, 

Anh hùng nỡ lụy ba lan! 

205. Thơ thôi thảm thiết nhiều bề, 

Tưởng anh hùng lại càng ghê nỗi lòng. 

Ngao cò dùng dắng dư đông, 

Bắc Hà chốc đã chén nồng ngư ông. 

Tháng năm Giáp Ngọ hưng sư. 

210. Lời thay phủ việt, thơ từ hỏi han. 

Trách vì Trương dại chẳng khôn. 

Bày kế hoảng hồn đem lễ cảo lao. 

Mượn đường chẳng biết làm sao, 

Rày dầu diệt Quắc, mai nào còn Ngu. 

215. Chẳng toan yếu đỡ nguy phù. 

Cùng thuyền sao nỡ gieo thù hỡi ai? 

Những tin muôn dặm thành dài, 

Đường trong đã mở đường ngoài lại qua, 

Bởi ta lại làm lại ta, 

220. Nước mình mình đánh dễ hòa trách ai? 
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Uổng lo mấy nén vàng mười. 

Bảo sơn đã đến, dễ rời về không! 

Hạm xa xá sợ ý xung. 

Biết ai đã hẳn gian hùng một Trương. 

225. Bây giờ hết chước không lường, 

Nỡ cho nước đến gốc giường mới ngăn. 

Noi sương ví chẳng hay răn, 

Xa lo thì dễ, họa gần nói chi. 

Bây giờ thế đã thùy nguy, 

230. Dầu Tôn, Ngô nữa chước gì hầu toan. 

Há rằng chẳng có tài năng, 

Bình thường chẳng đoái, nguy nan mới chiều. 

Hiếm chi những hạng đỏ điều, 

Anh hùng rày đã lụy chiều cháo rau. 

235. Bán quan tiền bạc bấy lâu. 

Bây giờ một tướng mua hầu dễ ra. 

Đường cùng mới biết độ xa, 

Đốt thơ, chém xứ ai hòa thua ai. 

Nên, hư cho biết ý trời. 

240. Dễ cam tội đánh dễ cười muôn thu. 

Bắc Nam bày trận nhà Hồ. 

Danh thơm đã quyết một mồ tướng quân. 

Trọng đông hầu đã sáu tuần, 

Cuộc đời Hán, Sở chưa phân một bàn. 

245. Khéo toan ai dễ vụng toan. 

Một người cũng một lá gan anh hùng. 
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Nào nhường Bái Đáp tranh phong. 

Trắng non kiếm kích, đỏ sông tinh kỳ. 

Cho hay thời vận bất tề, 

250. Sức trời mà chớ, hiếm chi sức người. 

Anh hùng thành bại dễ nài, 

Hai mươi tám Tết đã rời chiến tâm. 

Mới hay chữ ngộ là lầm 

Trong thành cờ Triệu đã cầm tay Lưu. 

255. Một trường phú quý phong lưu. 

Vật ngoài nào tưởng ái ưu nỗi gì. 

Dứt lòng lận bận lão kỳ. 

Ở Mân dầu rối, qua Kỳ cũng xong. 

Chúa tôi mới quyết một lòng. 

260. Tháng giêng mồng bốn thuận dòng mới lui. 

Đoái theo cảnh cũ ngùi ngùi. 

Nước pha màu biếc, non dời thức xanh. 

Bên trời, góc biển lênh đênh. 

Ngừng châu hòa mực tả tình một chương: 

Thơ rằng: 

Xuân hạ ăn chơi chẳng sớm lo. 

Đến thu đông lại biết răn cho. 

Tấm lòng trời đất thương hay mỏi. 

Nước mắt non sông khóc cũng no. 

Chim Việt ngựa Hồ ngơ ngáo đó. 

Hươu Tần yến Tạ lạc loài mô? 

Số là bĩ, thái xưa nay vậy. 
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Há dễ trong đời thiếu trượng phu? 

Thơ thôi khôn lấp nỗi thương. 

Giữa đường gánh bỗng đứt quang một mình. 

Muôn dân bỏ lại bao đành, 

Cơ chi nhắm mớ dứt tình cũng theo. 

Gẫm hờn phô chúng tôi yêu, 

270. Khi bình thấy Chúa, khi nghèo thấy ai. 

Nặng bầu bạc én vàng thoi, 

Nhẹ thuyền trung ái giữa vời lênh đênh. 

Nỡ nào bỏ chúa cho đành. 

Nước đâu hầu rửa nhơ danh muôn đời. 

275. Áo ai mặc hãy ấm hơi? 

Cơm ai no dạ ăn rồi lại quên? 

Cầm lòng bội bạc sao nên? 

Đặng đàng ngoài, lại bỏ miền đàng trong. 

Nào khi chầu chực màn rồng. 

280. Phấn vua giồi bén đặm nồng duyên tôi. 

Bây giờ phân rẽ đôi nơi, 

Thuyền không để Chúa giữa vời cùng ai? 

Nào khi cậy thế nhờ hơi, 

Coi mình tiên bối, coi người giống chi. 

285. Bây giờ nghèo lại bỏ đi, 

Làm sao cho phải thửa nghì tôi con. 

Nào khi nương tựa quyền môn, 

Mình vuông hiếp chúng, gỗ tròn lăn dân. 

Bây giờ phụ nghĩa quên ân, 
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290. Lẽ đâu bỏ gánh quân thân giữa đường? 

Nào khi bồng đỡ yêu đương. 

Thân mình đặng cậy, họ hàng đặng trông. 

Bây giờ hoạn nạn lại vong, 

Những toan của lấy, nào mong nghĩa đền. 

295. Nào khi tôi chúa phỉ duyên, 

Cả cơm ai sánh, lớn tiền ai đương. 

Bây giờ bỏ chúa giữa đường, 

Ải Vân nguy hiểm biết đường thế nao. 

Khi bình tìm tới lao xao. 

300. Đến khi loạn lạc thì nào thấy ai. 

Ví dầu chúa chẳng sang vời  

Đạo tôi há chẳng mang lời bất trung? 

Gương chẳng soi lấy Đinh công. 

Phản làm tôi Hán, tin dùng những chi. 

305. Mấy người bạc nghĩa vô nghì, 

Trước sau rồi cũng làm bia để đời. 

Chúa mình, mình chẳng ngay thờ, 

Biết lòng chúa khác có ngờ hay tin? 

Lẽ thời nợ nước lo đền, 

310. Thấy nghèo liều mạng mới nên anh hùng. 

Có đâu đương thủa bão bùng. 

Ba đào thuyền Chúa bỏ không ai chèo. 

Hổ sinh với đấng bọt bèo 

Phận hèn chưa đặng giúp nghèo tấc công. 

315. Lụy châu muôn giọt ròng ròng, 
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Lạy dâng ba lạy đưa lòng một thơ: 

Thơ rằng: 

Gây loạn vì ai khéo trớ trêu, 

Ấu sung xui Chúa phải cơ nghèo. 

Lênh đênh sự nghiệp thuyền không lái, 

Tan tác vua tôi gió thổi bèo. 

Mấy dặm giang sơn sầu ngóng dại. 

Hòa nghìn hoa cỏ thảm chầu theo. 

Dưới cờ may đặng xoay tay tớ. 

Con giặc tôi loàn quắc hẳn bêu. 

Thơ thôi chạnh tưởng bơ vơ, 

Một mình thân Chúa ấu thơ biết gì, 

Ải Vân thăm thẳm ra đi. 

320. Biết ngày nào lại trở về kinh đô? 

Nỡ tham chốn khác quê mô. 

Xui cho chim Việt ngựa Hồ sao nên. 

Giang sơn một gánh xuống thuyền  

Cơ đồ để lại giữa miền Phú Xuân. 

325. Kêu sầu mấy tiếng trống quân, 

Nào còn nhạc rối đòi lần như xưa. 

Cấm cung là chốn vua ta. 

Kìa gươm ai dựng nọ cờ ai treo? 

Của kho lấy hết bao nhiêu, 

330. Ấy rơm thay bạc, ấy rêu thay tiền, 

Than rằng gác phụng đài tiên, 

Chớ nào hương xạ bỗng liền tanh hôi. 
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Bốn bề nhạc ngựa, chuồng voi. 

Kìa cung đế tử, nọ chòi chinh phu. 

335. Lạnh lùng tám cảnh năm lầu, 

Phòng hương đóng thảm, rèm châu rủ hờn. 

Mến lòng, vật hãy cảm ơn. 

Hạc ngâm cung oán, ve đờn khúc ai. 

Khôn chiều gió tối mưa mai. 

340. Phủ tàng ngói lở lâu đài giá tan. 

Trêu người khiến cảnh đeo hờn, 

Đào phai má thắm, liễu sờn mày xanh. 

Chông gai nẻo khuất đường quanh, 

Thấy đồn cùng luỹ, nào thành thủa xưa? 

345. Chạnh lòng tưởng nỗi bơ vơ, 

Trăm năm khôn nói, một thơ tả tình. 

Thơ rằng: 

Chúa cách Vân quan đã bấy lâu, 

Thành vàng ai nỡ chất thành sầu. 

Lạnh lùng đỉnh Bắc sương ngàn dặm. 

Chếch mác lầu Tây nguyệt nửa câu. 

Sáu viện đeo sầu hồng úa sắc, 

Chín cung để thảm gấm phai màu. 

Cửa kho đèn nguyệt đều thâu hết. 

Còn chút chòm sao yến bóng chầu. 

Thơ thôi buồn tưởng một mình. 

Đoạn trường trăng biết, sự tình trời hay. 

Ai làm đá nát vàng phai, 
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350. Ủ ê nào thấy lâu đài như xưa. 

Miếu đường đòi chốn lơ thơ. 

Vò hương chếch mác bàn thờ ngả nghiêng. 

Tám vì thánh hãy còn thiêng, 

Phù trì ai nỡ phụ thiềng cháu con. 

355. Ví dầu Tân chúa chon von, 

Vái trời xin hộ Hoàng Tôn sau nầy. 

Hai trăm mười bốn năm chầy. 

Dựng nên cơ nghiệp để rày ai ăn? 

Tấm lòng man mác khôn ngăn, 

360. Dâng lên trước miếu một văn cáo rằng: 

Kính mặt đức Tiên Vương, 

Non Lam trổ ngọc; 

Nước Việt tuôn vàng. 

Thân cùng Trịnh trong điều mạch nước; 

Tôn họ Lê trên chánh ngôi Vương. 

Thệ đều dạ ái ưu, Hồ, Việt tưởng một nhà lạc tiệc; 

Tư vì ai hấn khích, Lưu, Hạng nên trăm trận chiến trường. 

Hai chốn Bắc, Nam mới cứ. 

Sáu năm Thanh Nghệ lại sang. 

Thương sinh dân gối tuyết, nằm sương, ngoài mới triệu về chư tướng; 

Thủ Bố Chánh ngăn thành, đắp lũy; trong bèn an trị bốn phương. 

Tám đời Thánh dõi truyền đức giáo; 

Hai trăm năm sửa trị triều cương. 

Nại từ ấu tự lên ngôi, giường Thang rối đã đành vua Giáp. 

Thêm lại quyền thần phụ chánh, tộ Nguyễn suy căm giận họ Trương. 
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Ngoài đã mọt sâu lê thứ; 

Trong thêm cá thịt họ hàng. 

Ong bèn dậy Tây Sơn, thế đã khiến ba phân chân vạc; 

Hùm lại gầm ải Bắc, lò bỗng tàn sáu miếu khói hương. 

Thế cheo leo Nguyễn tự nữa tơ, linh biết chăng ôi liệt thánh. 

Rày xui khiến Hạ đồ một mối; kẻo còn hổ với Thiếu Khương. 

Ngõ một thủa lại vầy cơ hội; 

Đặng muôn năm cho sáng miếu đường  

Nay cáo. 

Vái thôi nhiều nỗi bâng khuâng, 

Trời cao có biết thấu chăng nữa là ? 

Uổng sinh làm hại nước nhà, 

Ngậm hờn quốc phó bút hòa nên thơ: 

Tôi giặc ngậm hờn đứa họ Trương, 

Làm cho trăm họ khốn ghê đường. 

Cậy Lương dòng ngoại lần tiên Chúa, 

Giả Hoắc mầu trung lập tự vương. 

Bán nước tiền ròng xây cánh tả, 

Buôn dân vàng diếng chất phần dương. 

Hai triều tể tướng công chi nớ ? 

Luống đặng xe tù tới Bắc phương. 

365. Thơ thôi nổi giận không ngơ. 

Đoái trông sự nghiệp bơ vơ lại buồn. 

Cảm xưa tôi dựng nước non. 

Nước non hãy còn, tôi ấy đi đâu. 

Vời trông Thuận hầu, Chiêu hầu 8 . 
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370. Miếu thờ còn đó, điếu sầu một thiên: 

Danh sáng đài mây đã mấy đông. 

Có nhân dường hãy sống hai ông. 

Chiêu hàng quận Nghệ cờ Hàn Tín. 

Quyết thắng Thành Nam thẻ Tử Phòng. 

Một mối dốc thâu về cõi ngoại, 

Hai trăm há nguyện ở đàng trong. 

Tớ dầu nối đặng binh quyền ấy, 

Rửa hổ xin vì kẻ chín sông. 

Thơ thôi đã vái lại nguyền 

Bao giờ như cũ hiệp duyên quân thần. 

Than rằng thiên hạ phân vân, 

Lấy ai chửng nịch cứu phần dân ta. 

375. Chúa đi Chúa chẳng nài xa, 

Bao nhiêu phép tốt nước nhà đem theo. 

Thấy chi những chuyện báo yêu, 

Thấy sự khó nghèo để lại cho dân. 

Ngùi ngùi thấy cảnh Phú Xuân. 

380. Ngụ tình bèn tả năm vần nên thơ. 

Thơ rằng: 

Cơ nghiệp hai trăm hưởng có thừa, 

Tưởng thôi cơ nghiệp lụy dường mưa. 

Non sông cảnh vật coi như cũ, 

Thành quách nhân dân đã khác xưa. 

Tưởng dấu đồng đà nhìn bát ngát, 

Ngâm thơ Thử Tắc chạnh bơ vơ. 
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Đi về nghiệm hẳn như lời hát. 

Xuân lại hoàn xuân thấy bấy giờ. 

Thơ thôi lòng hãy ước mơ, 

Phủ Hà, huyện Tống bao giờ lại Xuân. 

Cơ hàn cực nỗi muôn dân  

Gạo mua bạc nén, cá cân tiền đồng. 

385. Một ngày ví bẵng ba Đông. 

Muôn ngàn cũng hết tay không thế nào? 

Gạo ăn cũng ví trời cao, 

Một tiền một cáp gạo sao cho đầy. 

Nghĩ nào ăn đắng nuốt cay. 

390. Năm tiền chưa đặng đơm đầy bát cơm. 

Hương hoa hưởng lấy mùi thơm, 

Ước ăn no dạ biết làm chi ra? 

Bao nhiêu súc tích của nhà, 

Ngàn vàng mua sống miễn qua một ngày. 

395. Gần xa trìu trĩu châu mày, 

Một năm nào thấy Đông Tây tiếng cười. 

Xiết thương Hà Nội lưng vời. 

No chi hầu lại khiến dời Hà Đông. 

Cheo leo dường trứng non chồng. 

400. Khác người Quảng, Huế một lòng chua cay. 

Đã cam hột gạo mua nài, 

Nào no xưa, thấy đói rày dễ duôi. 

Cách sông hờn thảm mấy thôn, 

Khói tiêu trăm bếp bụi hun muôn nồi. 
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405. Vực cồn dễ khiến xa bồi. 

Bèo tan thân thế, thuyền trôi ân tình. 

Kêu tường luống thấy yếu anh, 

Cỏ loạn thị thành rêu lấp thôn gia. 

Đường đi nào thấy người ta, 

410. Chim là trăm họ, cỏ là muôn dân. 

Cơm chan nước mắt mà ăn. 

Thân người nào khác ví thân muông mèo. 

Lỡ đời tấm mẳn làm yêu. 

Khi mua đứng bóng xế chiều đặng đâu. 

415. Lọ là củi quế, gạo châu. 

Ấy khoai là bạc, ấy rau là vàng. 

Thiết thân đói khát trăm đàng. 

Nào ai có biết hổ hang lẽ gì. 

Cha con cũng bỏ nhau đi. 

420. Vợ chồng nào tưởng xướng tùy là đâu! 

Há rằng tình chẳng thương nhau, 

Nhất chiêu bất thực có câu vô nghì. 

Kẻ nào gắng đặng thì đi. 

Vong hương thất thổ quản gì tấm thân. 

425. Kẻ nào già yếu lỡ lần, 

Đã đành thác trẻ ngã lăn rãnh ngòi . 

Đói lâu nhọc cốt, nặng hài. 

Người ăn thịt người trời đất thấu chăng! 

Sinh dân ví chẳng đạo hằng. 

430. Lộn đời súc vật, thì rằng cho hay. 
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Ai làm nên nỗi nước nầy. 

Non xương chất thảm, dòng thây trôi hờn. 

Có ai hầu lại phong phần? 

Đường rêu ấy táng, suối đờn ấy đưa. 

435. Có ai hầu lại phụng thờ? 

Hương tàn ấy chớp, đèn lờ ấy trăng. 

Có ai hầu lại than rằng? 

Mưa hằng tuôn lụy, gió hằng kêu oan. 

Có ai hầu lại quách quan? 

440. Dưới phần bụng cá, trên tan mỏ diều. 

Thác thì ra đất đã liều, 

Sống gẫm nhiều điều thực khó nói năng. 

Thác yên, sống đã thuận chăng? 

Vì ai nên nỗi bất bằng hỡi ai? 

445. Cơm ăn nào hổ ta lai. 

Bến mê đều đắm lòng người khá thương. 

Nào còn thói cũ phong quang. 

Ăn lông mặc lá, doi đường Hồng - Mông. 

Đắng cay ai biết trong lòng. 

450. Dật dờ thân lại lạnh lùng tấm thân! 

Đoái trong thiên hạ mười phần. 

Cơ hàn hết chín, giàu ăn mấy người? 

Sự ăn còn hãy chưa nguôi, 

Than rằng sự mặc ngùi ngùi thêm thương. 

455. Ba đông đã lạnh thấu xương. 

Chẳng thà lại trắng mà vàng lại xen  
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Hỗn hào nào biết sang hèn  

Đặng lành bố bả, phỉ quyền gấm thêu. 

Ai chê kẻ khó người nghèo 

460. Ghét dơ thì thớ thuyền chèo hạ lưu. 

Bơ vơ như thế thêm sầu, 

Thấy phô sự khóc, thấy đâu sự cười. 

Cô hồn thương hỡi chúng ngươi. 

Nỗi hàm oan ấy, mấy đời cho tiêu. 

465. Ngọn hương giải thoát ai khêu. 

Dòng mê ai vớt lên đèo từ bi.? 

Thương tình hầu dễ có chi  

Kính dâng ba chén tạm vì một văn. 

Hỡi ôi! 

Sống thác đã hay rằng phận, ưng thà ưng cho hết thửa nhân tình; 

Cơ hàn cực nỗi thiết tha, trách bấy trách lầm khi loạn lạc. 

Nhớ chúng cô hồn xưa: 

Trăm thợ trổ tràng; 

Ngàn năm xây tạc. 

Quảng Nam trời đất rộng, dễ ai dành phong nguyệt sinh nhai; 

Thuận Hóa nước non thanh, mặc vui thú giang sơn đồ mạc. 

Trời xuân đã thấu lên đài; 

Cõi thọ đều mừng đến vực. 

Những tưởng nghèo cho yên phận nghèo, khó cho yên phận khó, ngõ nhờ 

bốn thú làm ăn; 

Chẳng may vận khéo xui rối vận, thời khéo xui rối thời, đoái thấy bốn bề nổi 

giặc. 

Cám thương không xiết nỗi thương; 
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Đến thác chẳng yên phận thác. 

Hoặc ở chiến trường mà nằm trong kiếp lược, thảm chưa tàn ngọn lửa Tây 

Sơn; 

Hoặc sa trận thế mà lụy phải tồi tàn, sầu còn dọi lưỡi gươm Bắc tặc. 

Hoặc chịu cơ hàn mà cả trách trời xanh; 

Hoặc đã muối dưa mà chẳng qua ngày bạc. 

Trôi gành tấp bãi, thây oan khắp bến lênh đênh; 

Bỏ quán nằm cầu, xương trắng đầy đường ngan ngát. 

Hồn còn chôn bụng cá, lòng sông;  

Phách hãy dọi chân diều, mỏ ác. 

Cốt hài rơi hãy đó, luống đeo sầu ngọn cỏ, hạt sương; 

Thân thích đoái còn ai? hầu phỉ đặng vò hương bát nước. 

Phải ta đặng cầm cờ Cấp Ảm, thà chịu tội kiểu chiếu mà phát kho;  

Phải ta đặng phò giá Võ Vương, cũng tán của Lộc Đài mà làm phước. 

Kẻo chịu gió tối phất phơ. 

Kẻo chịu mưa mai lác đác. 

Ôi! Một thủa đổi dời; 

Nghìn năm chếch mác. 

Thang bắt loạn, kham trách họ Trương. 

Cờ xướng nghĩa ngậm hờn thằng Nhạc. 

Đau lòng không ráo mắt, thấy xương da bỏ chốn rãnh ngòi. 

Ngưng trán đổ mồ hôi, không quan quách phải dùng bó vác. 

Đất một thỏi, đem vầy phong táng, lõa lồ kia kẻo thấy chẳng đành; 

Rượu ba tuần, rầy tạm tế nghi, anh linh nữa xin nguyền thỏa chước.  

Nay cáo. 

Tế thôi lụy ứa chéo khăn. 

470. Tưởng trong hai chữ “vận tuần” mà ngâm, 
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Loạn nầy hầu dễ mấy năm? 

Hay là dõi trị hai trăm có thừa? 

Có đâu trải nắng dầm mưa. 

Bao nhiêu ách tắc như xưa hãy còn. 

475. Bây giờ hãy biết lẽ khôn. 

Đắng cay phải chịu, ngọt ngon dễ nài. 

Ra đàng những thấy chông gai. 

Đất trời chẳng rộng, trách ai hẹp hòi. 

Có đâu oan nghiệp luân hồi. 

480. Thế gian rằng có lẽ trời ở mô? 

No thôi quá ngán chi no! 

Chớ mơ bị thóc mà mua sáu đồng. 

Khó nghèo ở lỗ đã xong. 

Giàu sang coi lại chẳng thông ở truồng. 

485. Khôn ngoan cũng giống điên cuồng. 

Phong quang nào phải buông tuồng như xưa,. 

Ai làm thất sở sanh sơ. 

Thân ta như ốc ngẩn ngơ lộn hồn; 

Giả ơn nhân nghĩa muôn ơn. 

490. Đã khô máu mỡ, chi còn tăm hơi  

Chua cay đắng xót lòng người. 

Một ngày không Chúa trăm nơi dậy loàn.  

Chiêu binh giả lập Hoàng Tôn. 

Quan nghe huyện Mộc, đóng đồn Ba Lâm. 

495. Đánh nhau cướp bóc ầm ầm 

Kẻ tranh Khám Lý, người làm Tham Mưu. 
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Khéo là rước oán mua cừu. 

Chuột bầy đào lỗ dễ hầu chi nên. 

Đua bơi hơi sức cho phiền. 

500. Hết chèo Cam Lộ, cùng thuyền Thủy Ba, 

Chẳng hay tài cán chi ta. 

Chọc ong vò vẽ, hỡi đà ích chi 

Nào câu: “Địa lợi thiên thì” 

Lấy lưng chú Tán mưu kỳ ông Tham. 

505. Chẳng chờ thời thế khá làm. 

Những riêng trí tuệ, những ham cày bừa. 

Một mình hầu dễ mấy thờ, 

Bao nhiêu thảo mộc, hầu chờ phong vân. 

Chẳng thì tứ thú làm dân. 

510. Gỗ tròn có sức thì lăn mặc lòng. 

Sao như cá chậu chim lồng. 

Khó đà cay đắng giàu cùng khúc nôi 

Há rằng khó cực mà thôi. 

Giàu bao nhiêu dễ đặng ngồi mà ăn. 

515. Bán buôn cho nhọc tấm thân. 

Ở kiệm, ăn cần, nào hẳn của ta. 

Thí nghèo xưa chẳng rộng ra. 

Giữ tiền làm mọi rày đà ích chi  

Sang giàu tích đặng mấy thì. 

520. Giá ngân buổi sớm tà huy ban chiều. 

Khen ai bày đặc trớ trêu. 

Xúc lòng kẻ cướp, mõ đều đánh răn. 
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Ở đâu chẳng chúa trị dân. 

Con không cha mẹ, cô bần ai thương? 

525. Đau lòng mượn lấy văn chương, 

Xúc ngâm một vãn kể thương sự đời. 

Thương đời loạn; thương đời loạn. 

Chẳng qua thiên ý đành xui; 

Hay nỗi nhân mưu thất toán. 

Năm Quí Tị tháng chín, tai mới nghe Tây giáp lộng trì; 

Sang Giáp Ngọ tháng năm, tờ lại thấy Bắc Hà phản gián. 

Ngỡ như năm trước, nói vậy lại qua; 

Ai ngờ phen này, tưởng thôi hóa hẳn. 

Cửa lũy Thầy sắt mà mọt; hai mươi mốt tháng chín, bỗng đà binh pháp 

thẳng xông. 

Thành Phú - Xuân vàng mà phai; hai mươi tám tháng chạp, phút thấy điện 

đài vi soán. 

Cám thương sự nghiệp sinh sơ; 

Xiết nỗi Chúa tôi ly tán. 

Mồng bốn tháng giêng mới chạy, quân bỏ thuyền, đều lấy bạc vàng 

Nghìn ngày nợ nước bỏ quên, tôi bỏ Chúa, lánh vòng tên đạn. 

Tưởng nhiều người hưởng thủa thái bình; 

Đặng mấy kẻ cùng khi hoạn nạn  

Ăn cây nào rào cây nấy chẳng thấy ngoan dân nhà Châu; 

Đặng buồng nọ bỏ buồng kia, đều những Đinh công nhà Hán. 

Ắt khéo là kinh thảo thủa tật phong; 

Ắt khéo là thành thần khi bản đảng? 

Kia Điền thị đem về Tề địa, thế đã nghiêng hơn bảy mươi thành; 

Nọ Doãn Công bền giữ Tấn Dương, thành chẳng lụt còn ba tấm ván? 
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Huống chi bảy phủ hãy còn; 

Trách bấy một người chẳng dạng. 

Son nỡ để cho phai thơ; 

Thiết nỡ xui cho mục khoán. 

Cám cảnh thay! 

Ao lệch vạc nghiêng, thành xiêu ngói tán. 

Chốn Tiêu Tương tám cảnh, chẳng còn nghe dõi ca phụng, nổi thuyền rồng; 

Miền cung cấm chín trùng, luống những thấy phất cờ lau, bày trận nhạn. 

Đoái chếch mác ghê đàng; 

Tưởng xót xa đòi đoạn! 

Nhà tôn miếu tan tành đồ trọng khí, chếch vò hương, nghiêng bát nước đổ 

bàn thờ; 

Chốn phủ tàng thâu góp của danh lam, những xanh vạc, lại đồ đồng thôi 

rổn rảng. 

Ấy xã tắc xiết chi là khưu khư. 

Ấy sinh dân xiết chi là đồ thán! 

Gẫm lẽ thiệt “hoán chủ giàn, tan con nghé” ai ngờ ta không thửa mẹ cha, 

Tủi thân hư “như con cá bỏ giỏ đơm” ai ngờ ta khác chưng thổ sản. 

Chỉ huy cờ đã về tay; 

Sinh sát đao cầm đằng cán. 

Mõ thâu đêm mấy đoàn kẻ cướp, thương hỡi thương, giàu súc tích chẳng 

đặng ăn. 

Gạo năm tiền một chén hẩm hiu, thảm bấy thảm, bạc tiền đồng thời mới 

bán. 

Lấy chi dưỡng sức cầm hơi; 

Luống những ngóng đầu chau trán. 

Nhà ở cùng cây cỏ ở, chốn thị thành bỗng hóa rừng xanh; 
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Người ăn như chó mèo ăn, vật tấm mẳn xem bằng vàng gián. 

Nếu nói ra thì nước mắt nhỏ sa; 

Nếu kể đến thì lòng thương khôn giãn. 

Nhà nuôi bữa, kể hồn không kể xác, khổ não thay! cá lượng vảy, thuốc 

lượng điếu, củi bán cân; 

Chợ mua tiền, thấy tốn chẳng thấy ăn; tha thiết bấy! bánh bán lá, khoai bán 

xâu, cơm đóng oản. 

Nghĩ nào uống khát ăn thèm; 

Khôn bấy nằm cầu ở quán. 

Kẻ già yếu, thác lăn ngòi rãnh, xương trắng quận Hà Đông; 

Người thất thơ, đi bỏ quê hương, cỏ xanh miền Nam Giản. 

Nỗi ái ưu đã rối dạ rối lòng. Niềm cốt nhục cũng hết ngoan hết ngoãn. 

Bên giềng Bắc đói quên liêm sỉ, em vặn cánh tay anh mà ăn cướp cũng 

đành; 

Chốn làng đông đói hết nghĩa nhân, mẹ cắt miếng thịt con mà đặng ăn nào 

quản. 

Cỏ rau trăm họ sắc xanh lè; 

Vượn hót muôn dân hình quái đản. 

Giữa chợ đói nằm thắt thẻo, người rằng: ông ngày trước mới thấy dù, võng, 

xiêm, đai; 

Bên đường rách chịu xơ vơ, kẻ rằng: bà ngày xưa mới thấy xuyến, hoa, hột, 

noãn. 

Dân đời loạn lạc, từng nghe chép để trường biên; 

Sinh thủa hiểm nghèo, so lại hơn trong truyện vãn. 

Cơm cháo đắng, lấy cỏ rau làm ngọt, bòn non, non đã trọc tròi; 

Mắm muối không, lấy nước mặn làm ngon, múc biển, biển đà quá cạn. 

Thủa bình thường đói chịu đã cam;  

Ngày tết nhất “no” thêm quá ngán. 



206 
 

Cửa rước chúa Xuân buồn dược dược; nào cây nêu, cây mía, những tiếng 

pháo tiếng đu; 

Bàn thờ ông vải chạnh khuâng khuâng; nào miếng bánh, miếng nem, những 

cơm lương cơm phạn. 

Chúa xa xôi có thấu chăng là; 

Dân loạn lạc no nao đặng chán! 

Nắng đã trưa, mà mù còn tối, ấy là người phải đao thương mà khô cốt sầu 

bi; 

Trời chẳng động, mà sấm cứ kêu, ấy là kẻ chịu sống cơ hàn mà u hồn ai oán. 

Kể sao cùng muôn việc thảm thương; 

Trông cho đặng mặt trời bão noãn. 

Tớ nay: 

Sĩ ở Đông lân. 

Ngụ miền Nam bạn. 

Than rằng đã lánh gian truân; 

Rủi là gặp kỳ phán hoán, 

Số là thấy “thiên hạ hoại loạn dĩ cực” lửa hừng thảm thêm sầu; 

Chửa gặp thì “thánh nhân cơ hội khả vi” mưa rưới đượm mầu cứu hạn. 

Nói khôn cùng muôn việc thửa xưa. 

Thường phải tạm vài lời tự thán. 

Song le truyện cũ đã tra. 

Chép lại sách xưa để án. 

Lời rằng: 

Đại hàn chi hậu, tất hữu dương xuân; 

Đại loạn chi hậu, tất hữu chí trị,  

Vậy có đoán rằng: 

Khỉ bổng con mà khóc. 
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Gà vỡ ổ liền bay. 

Chó ngoảy đuôi mừng chủ. 

Lợn ăn no ngủ ngày. 

Bây giờ đã hẳn mọi đường. 

Ăn năn nỗi chúa, nhớ thương vô cùng. 

Đắng cay, thấy ruột làm xong, 

530. Ngọt ngon kẻ nể chiều lòng thêm chua. 

Những người phụ chúa thờ thù, 

Làm nên đã mấy qui mô trong đời  

Quân thân ngay thảo với ai ? 

Đá vàng lỗ miệng chông gai trong lòng. 

535. Vách gian rằng đã cẩn phong, 

Mười tay đã chỉ, mười tròng đã xem. 

Tối tăm đã biết rằng đêm. 

Miễn lòng đuốc đỏ, ghi hiềm nỗi chi. 

Đã rằng: quân tử thế thì, 

540. Sao câu: “Phi quỉ tế chi” lại làm. 

Khá thương hãm nịch thân tâm, 

Thuyền không Thang, Võ, ai cầm vớt lên. 

Đánh Nam sao Bắc nỡ quên, 

Hay gần thời đoái, xa miền chẳng thương. 

545. Nước hao, con nước lại càng. 

Chờ năm nào nữa, mới sang thái bình. 

Than rằng biển thế mênh mênh. 

Bốn bề sóng gió, đỗ mình nơi nao? 

Dễ chiều hạn hán khát khao, 
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550. Sợ hằng gặp mống, trông nào thấy mưa. 

Lấy ai vớt chúng dân ta? 

Sao người tư mục trời chưa sớm trồng. 

Hay là trước thử cháu rồng. 

Làm cho khổ tiết, mới dùng ấy chăng? 

555. Há rằng thiên ý hay răn? 

Hồng Mông với Hạng, còn rằng Bái Công. 

Xưa còn sơ cửu tiềm long. 

Rày đà ở ruộng, mặc lòng lăng vân. 

Cá tôm sau chẳng biết thân, 

560. Thấy rồng ở cạn đặng gần lại khinh. 

Giao long vốn giống thần linh  

Trong ao há dễ có tình ở lâu. 

Một mai cửu ngũ đương đầu, 

Chín trùng mưa móc, ân sâu khắp nhuần. 

565. Sá chi một lũ kiếm ăn. 

Cậy mình có sức hiếp dân buông tuồng. 

Mệnh trời nào biết tấc phân. 

Vin vai đã tưởng trèo lần lên cao. 

Xét mình tài mọn sức nao, 

570. Giống linh, báu cả cầm nào đặng vay. 

Xem gương Trần Thắng thì hay, 

Nghênh ngang nào đặng mấy ngày xưng vương. 

Ngàn năm dầu nhẫn chôn xương, 

Nỗi nhơ danh ấy như gương để đời. 

575. No say mãn tiệc thì thôi. 
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Ngựa xe giong ruổi chưa nguôi buông tuồng. 

Mấy thu sao khéo uổng công. 

Đặng chữ gian hùng chém Quắc mà thôi. 

Phải chi lòng hẳn như lời. 

580. Trước sau đều hộ con trời mấy nên. 

Huống thêm hương lửa bén duyên  

Ngày sau đã hẳn con tiên cháu rồng. 

Một mai rối nước gỡ xong. 

Trên trời công nghiệp cao trồng ai phen. 

585. Muôn năm để lại tiếng khen, 

Bia vàng tạc đá, phỉ nguyền hay chăng ? 

Tiếc thay chẳng thuận đạo hằng. 

Nghĩa nhân lỗ miệng đãi đằng rằng khôn. 

Ngọn cờ chiêu chúng hương thôn. 

590. Báo danh làm chữ Hoàng Tôn bia bày. 

Cho nên ứng thuận lòng người. 

Ai đâu dám cãi mệnh trời vậy vay. 

Đã vâng hồng nhật trên tay. 

Hãy còn ở thói nước mây lăng loàn. 

595. Bây giờ đã hẳn mặt chăng ? 

Phấn tô trung nghĩa, mực nhằng tà gian. 

Làm cho thiên hạ lầm than, 

Tội danh biết để mấy ngàn muôn thu ? 

Bây giờ coi thế đã cô. 

600. Quân thần ban tối, cừu thù bữa mai. 

Làm vua ví chẳng mệnh trời. 
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Nếu tranh mà đặng nhiều người cũng mơ. 

Xưa kia cờ đã về ta. 

Trong tay chẳng phất để ra tay người. 

605. Có thân thì đoái sau nầy, 

Chẳng ngay cùng Chúa ai ngay cùng mình. 

Cáo kia chớ cậy có thành. 

Trần Hòa dễ chống dân tình đặng đâu. 

An nguy còn tưởng khoe mầu. 

610. Thành cao oan nghiệp, ao sâu tội tình. 

Sao chẳng học phép dụng binh ? 

Lấy trung làm giáp, mài thành làm gươm. 

Nghĩa nhân trận ấy thường đàm. 

Giữ bền, đánh đặng, ai làm chi hơn. 

615. Cớ sao rước oán, gây hờn. 

Một mình khiến chống cho hơn cả trời. 

Mượn hồn ốc hổ cho ngươi. 

Vì dân bảy phủ gửi lời một thơ. 

Sinh loạn vì ai trước mượn tay, 

Kinh doanh gã Nhạc có tài hay. 

Thả mồi tặc tử câu binh Bắc. 

Mượn lưới Hoàng Tôn bủa cõi Tây. 

Nếm mật ba dinh thù hãy đắng. 

Ăn gừng hai xứ oán còn cay. 

Bạo tàn sao chẳng soi gương Hạng. 

Nước đỏ Ô giang khó vớt thây. 

Thơ thôi thảm thiết tuồng thơ, 
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620. Trèo cây đương gió, ngọn cờ đương lay. 

Sao cho hùm nọ có vây. 

Đất hỡi đâu dày, trời hỡi đâu cao? 

Cao dày dễ có riêng sao, 

Phúc nào khỏi thiện, họa nào khỏi dâm ? 

625. Gẫm xem thiên mệnh nhân tâm, 

Chuyển hoàn sự ấy, há lầm ngưu ngư. 

Làm chi nên nỗi ngất ngơ. 

Vì dân thì phải khu trừ loài gian. 

Tấm lòng hương lửa chưa tàn, 

630. Lạy trời chớ phụ, xin ban mười nguyền. 

Một nguyền các đạo tương liên, 

Ba ngàn đồng đức hiệp miền Mạnh tân. 

Hai nguyền ứng thiên, thuận nhân. 

Ngôi chánh bắc thần trước lập Hoàng Tôn. 

635. Ba nguyền sĩ tuyển tài khôn. 

Can nghe, kế dụng, chớ mòn tấc phân. 

Bốn nguyền cờ dựng nghĩa nhân. 

Đến đâu chớ phạm của dân thu hào. 

Năm nguyền nghịch đảng rủ nhau, 

640. Bạo tàn thì chết theo sau thì đừng. 

Sáu nguyền an nghỉ Điện, Thăng. 

Chiêu về trăm họ, nghiệp hằng đặng lo. 

Bảy nguyền khử chúng tham ô, 

Chớ còn nổi giặc để thù muôn dân. 

640. Tám nguyền rộng bủa lưới nhân. 
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Khắp thâu hào kiệt trong trần chớ rơi. 

Chín nguyền quan ải trùng khai, 

Mở đường thương lữ trong ngoài chầu vua, 

Mười nguyền đem lại đế đô, 

650. Xe thơ một mối cơ đồ muôn năm. 

Nguyền rồi lại vái lâm dâm. 

Xin cho như nguyện chớ lầm mới thiêng. 

Kẻo còn đeo nỗi buồn riêng. 

Rau ăn chưa báo, nắng hiên chưa đền. 

655. Ngõ nhờ thiên vận sớm nên. 

Phấn dồi đời trị, phỉ nguyền bình sinh. 

Trên mừng đặng Chúa thánh minh. 

Chầu về bốn biển, tăm kình bặt không.  

Thái bình mở tiệc ca hồng. 

660. Thịt no đức hóa, rượu nồng giáo văn. 

Nơi nơi đủ mặc no ăn 

Khúc ca ba áo đôi quần xênh xang. 

Bõ khi loạn lạc cơ hàn. 

Đói nằm thắt thỉu dọc đàng bơ vơ. 

665. Tấm lòng chẳng hổ ngây thơ 

Tưởng dung chắp vá mấy lời giải khuây. 

Thiết tình nào lựa câu hay, 

Ai xem biết đặng lòng này chớ chê. 

Trước sau mọi nỗi chép ghi, 

670. Coi chơi há dám tạc bia để đời. 
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1 Đại Nam Nhất Thống Chí–Tỉnh Thừa Thiên – Ta nên nhớ đây là nhận định của người giúp việc 

cho triều Nguyễn cho nên nhận định về một người ca tụng các chúa Nguyễn sự khả tín chưa 

chắc đã cao. 

2 Còn gọi là Hoài Nam Ca Khúc, Hoài Nam Ký. Trong quyển sách nầy chúng tôi dùng bản Nôm 

Hoài Nam Ký. 

3 Từ đó ta suy ra ông từ trần vào năm 1801. 

4 Chỉ Nguyễn Hoàng, vị chúa được dân mến thương nên gọi là Chúa Tiên. 

5 Mạnh Tử: kẻ tiện nhân đến chợ, lên gò để hóng lợi. Chỉ những kẻ làm quan lo việc riêng. 

6 Đoạn văn nầy cho thấy “vãn” là bài văn có vần điệu, có thể như bài văn tế (thể Đường Phú). 

Nguyên đoạn vãn nầy thôi, giá trị cũng đã có thể so sánh với “Thập giới cô hồn quốc ngữ văn” 

của Lê Thánh Tông hay “Chiêu hồn ca” của Nguyễn Du. 

7 Tuệ tinh là sao chổi (điềm gở !). 

8 Là Thuận Nghĩa hầu Nguyễn Hữu Tiến và Chiêu Võ hầu Nguyễn Hữu Dật. 

 

 

Người Tự Hào Giữ Ải Địa Đầu  

của Vùng Đất Nam Hà.  

Mạc Thiên Tích. 

 

Mạc Thiên Tích (1) sanh năm 1706 (mồng 7 tháng 3 Bính Tuất) tại Trũng Kè 

(2) (Réam), cha là Mạc Cửu (3), mẹ người Việt, họ Nguyễn. Ông chủ danh 

Tông, tên thật là Thiên Tích, sau đổi thành Thiên Tứ (cũng đều có nghĩa ban 

cho), tên tự Sĩ Lân. 

Mạc Cửu vốn là người Trung Hoa không chấp nhận nhà Thanh nên sang 

khai khẩn  đất Hà Tiên và qui phục Chúa Nguyễn từ năm Giáp Ngọ (1714) 

được Tộ Quốc Công Nguyễn Phúc Chu phong chức Tổng Binh cho cai quản 

vùng đất đang khai thác. 

Năm Ất Mão (1735), Mạc Cửu mất, Thiên Tích thay cha, được Đĩnh Quốc 

Công Nguyễn Phúc Trú phong chức Hà Tiên Trấn, Tổng Binh Đại Đô Đốc, 

Tông đức Hầu. 

Thiên Tích “tánh tình trung hậu, chân thật, nhân từ, nghĩa dũng, đầy đủ tài 

đức, thông kinh sử, không có sách nào không đọc, thêm vào lại giỏi tài thao 

lược, hậu đãi hiền tài” (4) 
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Năm Đinh Dậu 1775, sau khi quân Tây Sơn chiếm Gia Định chúa Định 

Vương Nguyễn Phúc Thuần bị giết ở Cà Mau, Tân Chính Vương Nguyễn 

Phúc Dương bị bắt ở Ba Vạt, quân Nguyễn hầu như rắn mất đầu, Mạc Thiên 

Tích vẫn hết lòng phò tá người kế vị  và được Nguyễn Vương nhờ hướng 

dẫn Hoàng tử Xuân sang Xiêm cầu viện. 

Lúc nầy Vua Xiêm là Trịnh Tân, một thương gia người Triều Châu nhờ loạn 

lạc nên chiếm được ngôi vua, vốn có hiềm khích với Thiên Tích nên bức 

bách ông, không giúp đỡ, cũng không cho trở về Gia định. 

Năm 1780 (ngày 05 tháng 10 năm Canh Tý) Thiên Tích vì quá phẫn uất nuốt 

vàng tự tử tại Vọng Các. 

Về sau, năm 1804, con cháu họ Mạc đem tro tàn về mai táng tại núi Bình 

San (làng Mỹ Đức, Hà Tiên) 

Cuộc đời Mạc Thiên Tích về văn học quan trọng nhất ở chỗ ông đã thiết lập 

nên Chiêu Anh Các  

Chiêu Anh Các:  

Chiêu Anh Các có nghĩa là  gác mời những người tài hoa anh hùng, được 

thành lập vào năm Bính Thìn (1736) nhân dịp một danh sĩ Trung Quốc 

người Việt Đông là Trần Trí Khải tự  Hoài Thủy sang Hà Tiên và được Mạc 

Thiên Tích ngỏ ý mời họa “Hà Tiên thập vịnh” do ông sáng tác. Trí Khải họa 

lại và sau đó về Trung Quốc có gởi sang những bài họa khác của các văn 

nhân bổn quốc. 

Trong khi ấy, ở Hà  Tiên, Thiên Tích cũng hợp một số người Việt  ở Thuận 

Quảng (1) để xướng hoạ. Do đó nhóm Chiêu Anh Các được thành lập. Trên 

giấy tờ gồm 37 vị (2) nhưng chắc chắn ở Hà Tiên không có đủ con số nầy. 

Chiêu Anh Các ngoài việc xướng họa thơ còn lập đền thờ Khổng Tử  và lập 

nghĩa thục để truyền bá văn chương đạo lý. 

Tác phẩm: 

1. Hà Tiên thập vịnh (3) (Hán) viết xong năm Bính Thìn (1736) (4) khắc in tại 

Hà Tiên mùa hạ năm Đinh Tỵ (5) (1737) Nguyên tập gồm: 

Bài tự của Mạc Thiên Tích nói về nguyên lai Chiêu Anh Các và tập thơ. 

Bài bạt của Dư Tích Thuần tự Kim Ngũ ca tụng cảnh Hà Tiên và người cai 

trị tài giỏi. 

http://newvietart.com/index4.1572.html#0.2_sdfootnote1sym
http://newvietart.com/index4.1572.html#0.2_sdfootnote2sym
http://newvietart.com/index4.1572.html#0.2_sdfootnote3sym
http://newvietart.com/index4.1572.html#0.2_sdfootnote4sym
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Bài bạt của Trần Trí  Khải tự Hoài Thủy nói về Mạc Thiên Tích và  nguyên 

nhân có 10 bài họa của mình. 

Mười bài xướng của Mạc Thiên Tích tả mười cảnh đẹp ở Hà Tiên. 

Ba trăm mười (310) bài họa của 31 vị có chân trong Chiêu Anh Các. 

Vậy tổng cộng Hà Tiên thập vịnh gồm 320 bài vịnh mười cảnh. 

2. Minh bột di ngư (Hán). 

Do Mạc Thiên Tích sáng tác. Sách gồm 32 bài đường luật tả cảnh “Lư Khê 

nhàn điếu”: cảnh câu cá nhàn rỗi ở bến Lư, và một bài phú rất dài hơn 100 

câu là Lư khê nhàn điếu phú. 

Không có bản in đầu tiên và tài liệu nên ta không biết xuất hiện vào năm 

nào. Tập nầy về sau, năm 1821 được Trịnh Hoài Đức tái khắc bản với nhan 

đề “Minh bột di ngư thi thảo” và viết một bài tân tự rất quan trọng ghi 

được tâm sự của tác giả: (Mạc Thiên Tích) ngụ mối u hoài cảm khái tự chốn 

thâm tâm, chớ nào phải vì chén rượu câu thi mà xướng họa hão đâu ... 

chính vì Ngài canh cánh nỗi cảm hoài cố quốc đô thành khuôn cảnh “Thử 

ly” (đồng lúa oằn oại thay cảnh đô thành của nhà Châu bị giặc khuyển 

Nhung chiếm cứ). Cảnh mất nước. Ngài tư tưởng, uất ức: “dằn lòng trung 

phẫn hư vô, gởi dòng sóng bạc, mòn mắt tử phần muôn dặm, trông đám 

mây ngàn”, nên Ngài mượn lối thi thơ để giãi bày tâm sự, ta há nên bình 

nghị Ngài về chỗ vui chơi, nhàn hạ như ai đâu” (6). 

3. Thụ Đức hiên tứ cảnh (Hán): 

Đây là một tập thơ xướng họa theo thể thuận nghịch đọc gồm: 

- Bài tự của Phương Thu Bạch . 

- 4 bài xướng của Mạc Thiên Tích, tả bốn cảnh xuân hạ thu đông ở nơi 

dọc   sách (Thụ Đức hiên) 

- 88 bài họa của 32 vị  (1) trong Chiêu Anh Các  

Lê Quý Đôn trong Kiến văn tiểu lục ghi bài họa gồm 88, vậy một vài vị đã 

họa không đủ số. Mặt khác những bài Lê Quý Đôn trích lại cho ta nhận xét 

các bài thường không giữ thể thuận nghịch độc. 

4. Hà Tiên vịnh vật thi tuyển.  

5. Châu thị trinh liệt tặng ngôn. 
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6. Thi truyện tặng Lưu tiết phụ. 

7. Thi thảo cách ngôn vị tập (2)  

8. Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh (Nôm) 

  

Những bài thơ Nôm nầy - tác phẩm thứ 8 - chưa được khắc bản ấn hành, 

chỉ được truyền khẩu trong vùng Hà Tiên, theo Đông Hồ dân gian còn gọi 

bằng tên khác: “Hà tiên quốc âm thập vịnh” 3. 

Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh gồm: 

334 câu lục bát song thất; bắt đầu bằng hai câu lục bát, kế đến 2 câu thất, 

mô tả mười cảnh đẹp ở Hà Tiên. 

10 bài thơ luật Nôm xen giữa mô tả từng cảnh một. 

1 bài thơ luật Tổng vịnh4. 

Cũng như Hà Tiên thập vịnh, Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh tả mười cảnh sau: 

1. Kim dự lan đào: Đảo vàng ngăn sóng lớn . 

2. Bình san điệp thúy: Núi dựng một màu xanh. 

3. Tiêu tự thần chung: Chuông sớm ở chùa vắng. 

4. Giang thành dạ cổ: Trống đêm ở đồn bên sông . 

5. Châu nham lạc lộ: Đàn cò đáp xuống núi châu báu. 

6. Đông hồ ấn nguyệt: Hồ phía đông in hình bóng trăng. 

7. Nam phố trừng ba: Bãi nam sóng lặng. 

8. Thạch động thôn vân: Động đá nuốt mây. 

9. Lộc trĩ thôn cư: Nông trại ở mũi Nai  

10. Lư khê ngư bạc: thuyền đánh cá đỗ bến Vược5  

Chiêu Anh Các để lại nhiều thơ, nhưng tác giả hầu hết đều thuộc người 

Trung Quốc và chưa sống ở Việt Nam, thơ  văn lại gò bó trong việc họa vần, 

hạn đề nên không phản ảnh nếp sống, tâm tư người Việt. Chúng ta ngày 

nay, mặc dầu ghi nhận sự hiện hữu của nhóm thi nhân nầy nhưng không 

thể xét về mặt tư tưởng cũng như ngôn từ như là  đối tượng của việc 

nghiên cứu một trường phái  ở Việt Nam để tìm hiểu về một giai đoạn của 
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lịch sử văn học Việt. Chúng ta có thể xem xét riêng trường hợp Mạc Thiên 

Tích và Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh vì tác giả sống ở Việt Nam, hòa đồng 

cuộc đời với dân tộc Việt, sự khảo sát, do đó lợi ích vì giúp ta hiểu thêm 

một người Việt, cũng như tư tưởng của một người gắn bó với vùng đất 

mới, ưu tư vì nó, lo lắng vì nó. 

Đại cương tư tưởng của Mạc Thiên Tích nổi bật ở những điểm: 

A. Nói lên được niềm kiêu hãnh của mình. 

Thừa hưởng sự nghiệp  đồ sộ của cha, giữ vai trò quan trọng đối với Chúa 

Nguyễn, nhận tước lớn của triều đình lúc mới ba mươi tuổi, Mạc Thiên Tích 

chắc chắn có  sự tự hào riêng. Thơ ông, mặc dầu xuất phát từ cảm hứng, 

từ tinh thần sùng thượng văn chương, vẫn bộc lộ niềm kiêu hãnh của một 

vị tướng trẻ đang nắm quyền tuyệt đối ở địa phương và rất có thế giá  với 

triều đình. 

Nền tự hào nầy thể  hiện ở chỗ Mạc Thiên Tích ca tụng đất Hà Tiên, ông coi: 

a. Hà Tiên như cửa  ải của Nam Hà. 

Về địa thế cũng như chiến lược, Hà Tiên đóng vai trò  cửa ải án ngữ đường 

vào nội địa Đàng Trong. Quân Cao Miên hay Xiêm La muốn quấy rối Chúa 

Nguyễn không thể không đụng đầu với họ Mạc. Có thể nói vai trò của Mạc 

Cửu và Mạc Thiên Tích cũng như vùng đất biên thùy dưới quyền 

họ làm “phên che giậu chống” cho đất Chúa Nguyễn. Các vị chúa như Phúc 

Chu, Phúc Trú  chỉ có thể yên ổn mặt Nam với sự  trung thành và lòng tận 

tâm của họ Mạc. 

Nhận thức được vai trò  quan trọng của mình, Mạc Thiên Tích luôn luôn ca 

tụng vùng đất thuộc quyền như một nơi hiểm yếu, chớn chở  do thiên 

nhiên tạo dựng, quân giặc không thể tấn công được. Trong đoạn 

mô tả cảnh “Kim dự lan đào”, “Bình San điệp thuý”, tác giả bộc lộ niềm kiêu 

hãnh đó, nhiều khi đến mức độ tuyệt đối, thách đố cả các sức mạnh siêu 

nhiên: “dầu quỷ thần hẳn âu chớn chở”: 

“Giữa trời một đỉnh cao xây, 

Sáu ngao ấy giá, năm mây là lầu.  

Trải nghìn thu con vua ngậm đá. 

Suy hình hài như thả ngọc phong. 
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Kim thang đứng sựng giữa dòng. 

Công cao nhạc lộc tuổi đời kiền khôn, 

Chốn hải môn, tiết còn rành rạnh1, 

Chốn miếu  đường một cảnh vơi xa.” 

(Kim Dự  lan đào) 

Hoặc  

“Thợ trời sao khéo tạo hình; 

Đá giăng lưng hạm cây đoanh khúc rồng”. 

(Bình San điệp thuý) 

Mặc dù thiên nhiên hiểm yếu, thuận lợi cho người cai quản, nhưng nếu 

chủ  tướng bất tài, chểnh mảng việc phòng bị, không biết tổ chức quân 

sự, địa thế chiến lược cũng mất. Do đó Mạc Thiên Tích ngầm nói lên công 

lao với Chúa Nguyễn bằng cách mô tả những công trình xây dựng của mình 

như đắp thành để ngăn nước, lập hải cảng quân sự để tăng cường khả năng 

chiến đấu ... 

“Bồi thành dài (2), mặt chóng nước xa. 

Ghe phen 3 chiến hạm vào ra, 

Thu hào vỡ  mật, phục ba kinh lòng”. 

(Kim Dự  Đào lan). 

Về quân sự ông đã thực hiện được sự canh phòng hoàn hảo: chiều vừa 

xuống quân lính đã bố trí cơ đội phân minh cẩn thận canh chừng suốt đêm. 

Bài Giang thành dạ cổ, tác giả dùng một đoạn thật dài  để nói về sự việc 

nầy: 

“Dụt vạc sôi (4), bốn phương thạnh phước, 

Phép nhà  binh mỗi chước mỗi hay  

Ác vàng vừa lặn hang Tây, 

Liễu dinh tiếng trống vang dầy sơn xuyên. 

Lịnh một truyền cửa viên giải áo. 

Vạc lậu  đồng vừa báo sơ canh. (5) 
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Nhung hàng cơ  thứ phân minh”. 

Kết quả sự cực nhọc của quân sĩ trong việc canh phòng: quân giặc không 

giám động tịnh: 

“Giao nghe nhởm gáy, chuột rình nép hơi.” 

Việc xếp đặt thứ  tự trong cơ quan đầu não dưới quyền cũng được 

chú ý cặn kẽ, người trên kẻ dưới phân minh, có thể nói tổ chức ở đây qui 

củ, hoàn bị giống như nơi có truyền thống lâu đời, nơi kinh đô, đô hội: 

“Biết phân ngôi, biết phân chủ khách, 

Tuy giang thôn, nào khác Trường An.” 

b. Hà Tiên như vùng đất đẹp đẽ, thanh tú. 

Nếu vùng đất thuộc quyền chỉ quan trọng ở thiên nhiên hiểm trở, được 

bố phòng cẩn mật, có tổ chức qui củ, có  lẽ Mạc Thiên Tích cũng chưa hãnh 

diện mấy vì  như vậy Hà Tiên sẽ như một biên thùy xa xăm không ai 

muốn đến và người cai quản chẳng khác nào một vị tướng quân bị lưu đày. 

Hà Tiên trái lại, dưới mắt Mạc Thiên Tích không hoang vắng tiêu sơ, mà đẹp 

đẽ, thanh tú, đó  đây phô bày phong cảnh hữu tình, thần tiên. 

* Cảnh “Bình San điệp Thuý” lúc nào cũng um tùm, phơi phới, sinh động với 

ngàn hoa ong bướm, mát mẻ, xanh tươi với cây xanh, mây phủ thu hút mọi 

người. 

“Lược đông phong chải đầu điệp thuý, 

Lúc mưa xuân rơi phỉ muôn cành. 

Rờn rờn trúc lục thông xanh. 

Chồi Xuân non bện, là quỳnh phới gie. 

Ong với ve om sùm cụm liễu, 

Bướm dập dìu lẽo đẽo chòm hoa. 

Mây liền ba khóm một tòa,  

Dưới trên bích mát, gần xa xanh giè”.1  

* Cảnh “Nam phố trừng ba” mặt nước phẳng lặng như tấm lụa xanh trải 

rộng một bức vóc long sa mà tay nhân tạo không thể dệt nên. 
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Cảnh Nam Phố đẹp như  cảnh phượng hoàng trì trong ngự uyển, điểm 

nhiễm có con cá đớp mực, bơi lội thung thăng có  những con hạc tránh khói 

bay lượn quanh quẩn, có những đàn nhạn đàn âu tụ tập, vui vầy hớn 

hở  đón mừng quang cảnh buổi xuân thiên minh mị.”2  

“Đố ai dệt được long sa cho tài, 

Phẳng lặng thay bãi dài biển rộng. 

Mây phượng trì một giống quan tinh. 

Đã hay ai lai láng dòng xanh, 

Cá phung nước mực hạc quanh khói trà.  

Nhạn gần xa hãy còn hiệp lũ 

Chốn bãi nồm bay phủ mừng Xuân!” 

* Cảnh “Kim Dự lan đào” dễ mê hoặc lòng người vì trời cao, biển rộng, núi 

vượt lên không kéo dài ra tận bãi tạo thành gành vịnh đẹp đẽ, quyến rũ. Du 

khách đến đây thấy lòng thảnh thơi như bước vào cõi tiên cảnh phật: 

“Khách thoạt nhìn sực nhớ Bồng Lai. 

Thú mầu quến rũ lòng ai, 

Say sưa biển rộng dùi mài non Tiên. 

Thế tự  nhiên, gành câu vịnh lưới, 

Nước cùng non, trên dưới đều ưa”. 

* Cảnh “Thạch Động thôn vân”: tác giả mô tả cảnh huyền ảo của một cửa 

động chập chùng đá dựng, quanh năm mây tỏa lung linh, người đứng phía 

trước có cảm tưởng như lạc bước Thiên Thai gần cũng đó, xa xôi cũng đó: 

“Chập chùng đá lập cao dày,  

Một hang khép mở năm mây ra vào. 

Tưởng động đào năm mây lại sót. 

Đoái tư bề ngun ngút khí linh. 

Trời gần gang tấc chẳng chừng. 

Kề tòa Bắc Đẩu dựa đình Tử Hư” 
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Bước vào động đá, cảnh thăm thẳm hiện ra, hang dài không biết đâu cùng, 

gió  lộng, mây luồng, mỗi cơn gió thoảng, từng cùm mây tỏa ra lơ lửng, 

chập chờn tạo thêm sự huyền bí, kỳ ảo. Lúc trời yên tĩnh, mây tụ lại lưng 

chừng thạch động, gây cảnh lung linh, xa cách thế tục: 

“Một hang thăm thẳm thay là, 

Đã phun tấm gió, lại hà năm mây. 

Khi tan bay hòa trời lóm khóm. 

Khi tụ  về một đám lung lưng. 

............................................ 

Khắp bốn phương gồm về một động, 

Mây hư  linh hồ rộng khắp xa. 

Rỡ ràng sắc cỏ màu hoa. 

Đào say thức ráng, mai lòa đóa trăng” 

B. Chí khí họ  Mạc . 

Chọn mười đề tài đưa ra ngâm vịnh. Mạc Thiên Tích có lý do riêng của  ông, 

bày tỏ niềm kiêu hãnh và phô diễn chí  khí mình. Lê Quí Đôn trong Kiến Văn 

tiểu lục, mục Thiên Chương, sau khi chép lại hai bài xướng Lộc trĩ thôn cư 

và Lư khê ngư bạc đã hạ bút: “Khá biết chí khí của Họ Mạc!” 

Nhưng chí khí gì  không thấy Lê qúí Đôn nói, chúng ta phải tự  mình tìm 

hiểu thôi. 

Ta nên biết bài xướng bằng Hán văn của Mạc Thiên Tích cùng đầu đề 

và diễn  ý tương tợ với bài vịnh quốc âm. Trong bài Lộc trĩ thôn cư nôm tác 

giả mô tả thanh bình, long thạnh dưới quyền quản trị của ông: 

“Người bốn phương vầy làm một tác1,  

Tranh cỏ  sưa lưu lạc dưỡng an. 

Khóm non tiếng nước chan chan. 

Thú vui bốn thú dân nhàn bốn dân  

Dầu muôn dân  đợi thời mây gió, 

Lòng chưa nguôi chúa ngõ2 tôi ngay.” 
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Như vậy chí khí  họ Mạc không ở chỗ làm người tướng quân cai trị một 

mảnh đất nhỏ bằng oai lực, mà  nắm nơi điểm ra tay vỗ về, tạo lập êm  ấm 

cho nhân dân vì chính ông tự sửa đổi mình trở thành bậc lãnh tụ tài giỏi. 

Ông cho rằng mình ra oai, đem tài thi thố, vùng đất Hà Tiên mặc dầu xa xôi 

cũng trở nên phồn thạnh như kinh đô Trung Quốc: 

“Đồng Châu nội Vũ ra tay, 

Khi câu nước trị, khi cày nhà an. 

Người thanh nhàn vật thì long thạnh, 

Dân bang kỳ  ỷ sáng kỳ Tây” 

Nhờ đó dân cư sống đời nhàn hạ: 

“Bên sông có mấy nhà ngư, 

Xa xem bóng ngỡ bức đồ đan thanh. 

Sánh thị  thành lấy làm nhàn nhã” 

Bài Lư khê ngư bạc, hầu hết phô diễn ý đó, tác giả bên ngoài mô tả cảnh 

người chài lưới làm việc với những dụng cụ thô sơ, với công tác lao nhọc, 

bên trong hàm ý nói về mình như một vị tướng tài đánh Đông dẹp Bắc, 

quân giặc lớn bé đền kinh, nép mình sợ hãi, do đó vùng đất ông cai quản 

đựơc vô cùng yên ổn: 

“Đăng, nò hai loại một môn, 

Lụa kình nhử  ngạc sóng cồn lao xao. 

Thiếp ba đào kia người đóng đáy. 

Tóm trăm loại một đãy lược thao. 

Chia nhau lớn bé thấp cao. 

Cá rồng mệt mắt, kình ngao lẫn tròng. 

Đã càn sông lại càn tới rạch. 

Chờ cạn cồn mỗi cách mỗi hay.” 

Tư tưởng Mạc Thiên Tích luôn luôn hướng về việc bày tỏ vai trò mình, tài 

trí mình nên tác phẩm thường ngụ ý đề cao, chẳng hạn ông khen mình: Gõ 
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gươm thần vũ, dân lành khỏi nghiêng hay ca tụng đàn cò về núi Châu 

Nham: Biết chỗ mà nương ấy mới khôn. 

Thật ra đây chỉ là  những cách nói: mình tài đức dân chúng biết lo xa, biết 

thấy trước cuộc sống dễ dàng của vùng đất Hà Tiên, kéo nhau về ... 

Chí khí họ Mạc không nằm trong vài câu, năm ba chữ mà bàng bạc khắp 

mọi bài thơ, ẩn tàng trong các đề tài. Chọn một phong cảnh đặt một đầu 

đề, tác giả  đều có dụng ý. Ông Đông Hồ đã thấy  được tâm can của Mạc 

Thiên Tích khi viết: “Chọn và đặt tên mười đầu bài nầy ngoài việc vịnh danh 

thắng, ca tụng phong quang họ Mạc còn có dụng ý nói lên chí khí tâm sự 

của mình, tuyên truyền qui quyền thế lực của mình, phô trương trù phú 

phồn thịnh của đất nước do tay mình khai thác, mở mang, nghiễm nhiên 

hùng cứ một tiểu quốc độc lập ở chốn hải giác biên đình. 

1. Kim Dự  và Bình san là hai cảnh hải đảo sơn cương. Giới thiệu địa 

thế vững vàng như thái sơn bàn thạch. 

2. Tiêu tự  và Giang thành là hai cảnh kiến trúc qui mô, một biểu thị cho 

đạo đức là chùa chiền và  một biểu thị cho quân sự là đồn luỹ. 

3. Thạch động và Châu nham là hai cảnh sơn nham thạch cốc bí  tàng phong 

phú, thiên bảo vật hoa. 

4. Đông hồ  và Nam phố là hai cảnh hồ hải khoáng hoạt tung hoành, 

tự nhiệm tiêu dao trong vân thủy yên hà. 

5. Lộc trĩ  và Lư Khê là hai cảnh sinh hoạt thôn trang nhà đủ người no, nhân 

dân an cư lạc nghiệp1“ 

Mạc Thiên Tích ngâm vịnh như  một phương tiện để bày tỏ niềm kiêu hãnh 

cũng như hé cho người khác thấy sự quan trọng của ông. Trong bài tựa 

Hà Tiên thập vịnh, đề năm Đinh tỵ (1737) ông ca tụng cha mình, gián 

tiếp  đề cao người tiếp nối cơ nghiệp đồ sộ  được để lại: “Trấn Hà Tiên, 

nước An Nam xưa vốn vùng hoang dã, xa xôi. Khi tiên quân ta mở mang 

đến giờ, hai ba mươi năm qua, dân cư mới được yên ổn đo lường và trồng 

trọt ...Mới biết rằng non sông Hà Tiên nầy đã được thấm nhuần phong hóa 

của tiên quân ta mà mà thêm phần tráng lệ.”2  

Thơ Mạc Thiên Tích trôi chảy, nhiều ý thơ mới lạ, chữ dùng chính xác, âm 

hưởng thanh tao ... 

http://newvietart.com/index4.1572.html#0.2_sdfootnote1sym
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Nhưng kỹ thuật đó không quan trọng, tư tưởng Mạc Thiên Tích mới quan 

trọng. đó là tư tưởng của người mang niềm kiêu hãnh riêng lúc nào cũng 

muốn bộc lộ, mang hoài bão lớn3 nhưng ở vị thế đặc biệt nên chỉ dám nói 

xa gần. 

Hà Tiên Thập cảnh khúc vịnh vì vậy như một bức thơ, một sứ điệp của Họ 

Mạc gởi cho Chúa Nguyễn, nếu chỉ chú ý đến chỗ trang hoàng, đến màu 

hoa sắc là chúng ta sẽ sao lãng nội dung và không hiểu ý họ Mạc. 

Chúa Nguyễn ngày xưa đã biết được ẩn ý đó của Mạc Thiên Tích nên trọng 

vọng ông. Điều nầy giúp ta hiểu tại sao Mạc Thiên Tích dốc lòng trung thành 

với Nguyễn  Ánh và giúp ta giải thích nguyên nhân gần nửa thế  kỷ cuối đời, 

ông không sáng tác thêm tác phẩm Nôm nào nữa. 

  

Phụ lục I: 

HÀ TIÊN THẬP CẢNH KHÚC VỊNH 

(nôm) 

Tác phẩm của Mạc Thiên Tích. 

  

1. Kim Dự  lan đào  

Kim Dự  đây là núi chốt then. 

Xanh xanh giành trấn cửa Hà Tiên. 

Ngăn ngừa nước dữ khôn vùng vẫy. 

Che chở  dân lành khỏi ngửa nghiêng, 

Thế cả  vững vàng trên Bắc Hải, 

Công cao đồ sộ giữa Nam Thiên. 

Nước an chẳng chút lông thu động, 

Rộng bủa nhơn xa khắp bách xuyên. 

2. Bình San điệp thuý. 

Một bước càng thêm một thú yêu, 

Lằng cây vít  đá vẽ hay thêu? 
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Mây tòng khói liễu bay chồng chập, 

Đờn suối ca chim giọng thấp kiêu. 

Ngọc luật Châu Công chăng phải trỗi, 

Ngòi sương Ma Cật cũng thua nhiều. 

Đến đây mới biết lâm tuyền quới, 

Dám trách Sào Do lánh Đế Nghiêu. 

3. Tiêu Tự  thần chung . 

Rừng thiền xích xác án ngoài tào, 

Chuông gióng chùa Tiêu tiếng tiếng cao. 

Chày thỏ  khắp vang muôn khói sóng. 

Oai kình tan tác mấy cung sao 

Não phiền kẻ nấu sôi như vạc, 

Trí huệ  người mài sắc tợ dao. 

Mờ mịt gẫm dường say mới tỉnh, 

Phù sanh trong một giấc chiêm bao. 

4. Giang Thành dạ cổ  

Trống quân giang thú ỏi oai phong, 

Nghiêm gióng đòi canh dậy núi sông. 

Đánh phá lũ gian người biết mặt,  

Vang truyền lịnh sấm chúng kiêng lòng. 

Phao tuông đã thấy an ba vạc. 

Nhặt nhiệm chi cho lọt mảy lông. 

Thẻ lụn sớm hầu trưa bóng ác, 

Tiếng xe rầm rạc mới nên công. 

5. Thạch Động thôn vân. 

Quỉ trổ  thần xoi nổi một tòa,  
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Chòm cây khóm  đá dấu tiên gia. 

Hang sâu thăm thẳm mây vun lại. 

Cửa rộng thinh thinh gió thổi qua. 

Trống lổng bốn bề thâu thế giái, 

Chang bang một  đãy chứa yên hà. 

Chưn trời mới biết kho trời đấy  

Cân đái hèn chi rỡ ỷ la. 

6. Châu Nham lạc lộ. 

Biết chỗ  mà nương ấy mới khôn. 

Bay về  đầm cũ mấy mươi muôn. 

Đã giăng chữ nhất dài trăm trượng. 

Lại xấp bàn vây trắng mấy non.  

Ngày giữa ba thu ngân phấn vẽ. 

Đêm trường chín hạ tuyết sương còn. 

Quen cây chim thể người quen chúa  

Dễ đổi ngàn cân một tấm son. 

7. Đông Hồ  ấn nguyệt. 

Một hồ  lẻo lẻo tiết thu quang. 

Giữa có  vừng trăng nổi rõ ràng. 

Đáy nước chơn mây in một sắc. 

Ả Hằng nàng Tố lố đôi phang. 

Rạng banh đã hứng thuyền Tô Tử 

Lạnh lẽo càng đau kiểng Nhạc xương. 

Cảnh một mà tình người dễ một. 

Kẻ thì  ngả ngớn kẻ sầu thương. 

8. Nam Phố  trừng ba. 
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Dòng Nam vững rạng khách dầu chơi. 

Hai thức như  in nước với trời. 

Bãi khói dưới không hương lại bỏ. 

Hồ gương trong có gấm thêm rơi  

Sóng chôn vảy ngạc tình khôn xiết. 

Nhạn tả  thơ trời giá mấy mươi. 

Một lá  yên ba dầu lỏng lẻo. 

Đong trăng lường gió nước vơi vơi. 

9. Lộc Trĩ  thôn cư. 

Lộc trĩ  ai rằng thú chẳng thanh ? 

Nửa kề  nước biếc nửa non xanh. 

Duỗi co chẳng túng càn thôn hẹp. 

Cúi ngửa vì  vưng đức giáo lành. 

Lưu lác(1) hưởng dư ơn nước thạnh. 

Ê hề sẵn có của trời dành. 

Đâu vui thì  đấy là an lạc. 

Lựa phải chen chơn chốn thị thành. 

10. Lư Khê  nhàn điếu. 

Bến Vược thuyền ngư chật mấy tầng. 

Trong nhàn riêng có việc lăng xăng. 

Lưới chày phơi trải đầy trời hạ, 

Gỏi rượu hi ha toại nghiệp hằng. 

Nghề Thuấn hãy truyền bền trác trác. 

Dấu Nghiêu còn thấy đủ răn răn. 

Suy trong mười kiểng thanh hòa lịch  

Họa kiểng Bồng Lai mới sánh bằng. 
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Tổng vịnh. 

Mười kiểng Hà Tiên rất hữu tình. 

Non non nước nước gẫm nên xinh. 

Đông Hồ, Lộc Trĩ luôn dòng chảy. 

Nam Phố, Lư  Khê một mạch xanh. 

Tiêu Tự, Giang Thành, chuông trống ỏi. 

Châu Nham, Kim Dự cá chim doanh. 

Bình Sơn, Thạch Động là trường cột,  

Đồ sộ muôn đời cũng để danh. 

Theo Đông Hồ  - Văn học Hà Tiên - ; Lê Sum - Quốc âm văn uyển (trang 27 - 

29), Nông cổ mín đàm (số 159 ngày 29 - 9 - 1904). 

  

Phụ lục II. 

HÀ TIÊN THẬP VỊNH (hán) 

Tác phẩm của Mạc Thiên Tích  

1. Kim Dự  lan đào. 

Ngyên văn: 

金 嶼 攔 濤  

一 島 推 嵬 奠 碧 連  

橫 流 奇 勝 壯 河 仙  

波 濤 勢 截 東 南 海  

日 月 光 迴 上 下 天  

得 水 魚 龍 隨 變 化  

傍 崖 樹 石 自 聯 翻  

風 聲 浪 跡 應 長 據  

濃 淡 山 川 異 國 懸  



229 
 

Phiên Âm: 

Nhất đảo thôi ngôi điện bích liên. 

Hoành lưu kỳ  thắng tráng Hà Tiên.  

Ba đào thế  tiệt đông Nam hải  

Nhật nguyệt quang hồi thượng hạ thiên. 

Đắc thủy ngư long tùy biến hóa.  

Bàng nhai bách thụ tự liên phiên. 

Phong thanh lãng tích ưng trường cứ. 

Nùng đạm sơn xuyên dị quốc huyền. 

Dịch thơ: 

Một dẫy non xanh nước bích liền. 

Giăng ngang cho mạnh đẹp sông tiên. 

Đông Nam sóng biển bằng trang cả. 

Trên dưới trăng trời sáng rực lên. 

Rồng cá  vẫy vùng trong cõi nước. 

Đá cây xan xát khắp ven miền. 

Nghìn thu tiếng gió quanh chân sóng. 

Đậm nhạt trăng treo nét lạ nhìn. 

(Đông Hồ dịch). 

2. Bình San điệp thuý. 

Nguyên văn: 

屏 山 疊 翠  

籠 葱 草 木 自 岧 嶢  

疊 嶺 屏 開 紫 翠 嬌  

雲 靄 匝 光 山 勢 近  

雨 餘 夾 麗 物 華 饒  
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老 同 天 地 鐘 靈 久  

榮 共 烟 霞 屬 望 遙  

敢 道 河 仙 風 景 異  

嵐 堆 鬱 鬱 樹 蕭 蕭  

Phiên âm: 

Lông thông thảo mộc tự thiều nghiêu. 

Điệp lĩnh bình khai tử thúy kiều. 

Vân ái táp quang sơn thế cận. 

Vũ dư  giáp lệ vật hoa nhiêu 

Lão đồng thiên địa chung linh cửu  

Vinh cộng yên hà chúc vọng dao. 

Cảm đạo Hà Tiên phong cảnh dị. 

Lam đồi uất uất thụ tiêu tiêu. 

Dịch thơ: 

Cây xanh ngăn ngắt vút cao cao. 

Ngọn dựng bình giăng đẹp mĩ miều  

Mây sáng vây quanh hình núi rõ. 

Mưa tàn thêm nổi bóng non theo. 

Đất trời bền vững nền linh tú, 

Mây khói vời xa nỗi ước ao. 

Danh thắng Hà Tiên đâu dám bảo. 

Cây ngàn mơn mởn biếc xanh gieo. 

(Đông Hồ  dịch). 

3. Tiêu Tự  thần chung. 

Nguyên văn: 

蕭 寺 晨 鐘  
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殘 星 寥 落 向 天 拋  

戊 夜 鯨 音 遠 寺 敲  

净 境 人 緣 醒 世 界  

孤 聲 清 越 出 江 郊  

忽 驚 鶴 唳 繞 風 樹  

又 促 烏 啼 倚 月 稍  

頓 覺 千 家 欹 枕 後  

雞 傳 曉 信 亦 寥 寥  

Phiên âm: 

Tàn tinh tiêu lạc hướng thiên phao.  

Mậu dạ  kình âm viễn tự xao. 

Tịnh cảnh nhân duyên tinh thế giới. 

Cô thinh thanh việt xuất giang giao. 

Hốt kinh ngạc lệ nhiễu phong thụ, 

Hựu súc  ô đề ỷ nguyệt sao. 

Đốn giác thiên gia y chẩm hậu. 

Kê truyền hiểu tín diệc liêu liêu. 

Dịch thơ: 

Lác đác trời tàn nhạt sánh sao, 

Chuông chùa xa vẳng tiếng đưa vào. 

Mơ màng cõi tục người tiên lẫn 

Đồng vọng bờ cây bến nước xao.  

Hạc để tiếng vương cành gió thoảng. 

Quạ đưa lời gởi ngọn trăng cao. 

Gối nghiêng giấc tỉnh đêm mê mộng  
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Sớm giục canh gà tin khát khao. 

(Đông Hồ  dịch) 

4. Giang Thành dạ cổ. 

Nguyên văn: 

江 城 夜 鼓  

天 風 迴 繞 凍 雲 高  

鎖 鑰 長 江 將 氣 豪  

一 片 樓 船 寒 水 月 

三 更 鼓 角 定 波 濤  

客 仍 竟 夜 鎖 金 甲  

人 正 干 城 擁 錦 袍  

武 略 深 承 英 主 眷  

日 南 境 宇 賴 安 牢  

Phiên âm: 

Thiên phong hồi nhiễu đống vân cao, 

Tỏa thược trường giang tương khí hào. 

Nhất phiến lâu thuyền hàn thủy nguyệt, 

Tam canh cổ  giác định ba đào  

Khách nhưng cánh dạ tỏa kim giáp  

Nhân chính can thành ủng cẩm bào. 

Vũ lược thâm thừa anh chủ quyến, 

Nhật Nam cảnh vũ lại an lao. 

Dịch thơ: 

Gió cuốn trời cao mây lạnh tung, 

Sông dài vây tỏa khí anh hùng. 

Lâu thuyền dãi bóng trăng sương lạnh, 
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Trống mõ  cầm canh sóng nước trong. 

Kim giáp  đã nhờ đêm chặt chẽ 

Cẩm bào cho được chốn thung dung. 

Lược thao đem đáp tình minh chúa. 

Nước Việt biên thùy vững núi sông. 

(Đông Hồ  dịch) 

5. Thạch Động thôn vân . 

Nguyên văn: 

石 洞 吞 雲  

山 峰 聳 翠 砥 星 河  

洞 室 玲 瓏 蘊 碧 珂  

不 意 煙 雲 由 去 往  

無 垠 草 木 共 婆 娑  

風 霜 久 歷 文 章 異  

烏 兔 頻 移 氣 色 多  

最 是 精 華 高 絕 處  

隨 風 呼 吸 自 嵯 峨  

Phiên âm: 

Sơn phong tủng thúy để tinh hà. 

Động thất linh lung uẩn bích kha 

Bất ý  yên vân do khứ vãng. 

Vô ngân thảo mộc cộng bà sa. 

Phong sương cửu lịch văn chương dị  

Ô thố tần di khí sắc đa. 

Tối thị  tinh hoa cao tuyệt xứ. 

Tùy phong hô  hấp tự tha nga. 
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Dịch thơ: 

Xanh xanh ngọn  đá chạm thiên hà  

động bích long lanh ngọc chói lòa.  

Chẳng hẹn khói mây thường lẩn quất. 

Không ngăn cây cỏ mặc la đà. 

Phong sương càng dãi màu tươi đẹp  

Nhật nguyệt chi ngừng bóng lại qua  

Chót vót tinh hoa đây đã hẳn. 

Theo chiều gió lộng vút cao xa. 

(Đông Hồ  dịch) 

6. Châu Nham lạc lộ  

Nguyên văn: 

珠 岩 落 鷺  

绿 蔭 幽 雲 綴 暮 霞  

靈 岩 飛 出 白 禽 斜  

晚 排 天 陣 羅 芳 樹  

晴 落 平 崖 寫 玉 花  

瀑 影 共 翻 明 月 岫  

雲 光 齊 匝 夕 陽 沙  

狂 情 世 路 將 施 計  

碌 碌 棲 遲 水 石 涯  

Phiên âm: 

Lục ấm u vân xuyến mộ hà, 

Linh nham phi xuất bạch cầm tà. 

Vãn bài thiên trận la phương thụ. 

Tình lạc bình nhai tả ngọc hoa. 
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Bộc ảnh cộng phiên minh nguyệt tụ  

Vân quang tề  táp tịch dương sa. 

Cuồng tình thế lộ tương thi kế. 

Lục lục thê  trì thủy bạch nha. 

Dịch thơ: 

Bóng rợp mây dâm phủ núi non. 

Bay la bay lả  trắng hoàng hôn. 

Góc trời thế  trận giăng cây cỏ. 

Đóa ngọc hoa rơi khắp bãi cồn. 

Trăng dãi non treo làn thác đổ. 

Chiều tà  cát lẫn ánh mây tuôn. 

Trên đường bay nhảy bao xuôi ngược Nghĩ cảnh dừng chân bến nước còn. 

(Đông Hồ  dịch) 

7. Đông Hồ  ấn nguyệt. 

Nguyên văn: 

東 湖 印 月  

雲 霽 煙 消 共 渺 茫  

一 灣 風 景 接 洪 荒  

晴 空 浪 靜 傳 雙 影  

碧 海 光 寒 洗 萬 方  

湛 闊 應 涵 天 蕩 漾  

凜 零 不 愧 海 滄 凉  

魚 龍 夢 覺 衝 難 破  

依 舊 冰 心 上 下 光  

Phiên âm: 

Vân tể  yên tiêu cộng diểu mang, 
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Nhất loan phong cảnh tiếp hồng hoang 

Tình không lãng tịnh truyền song ảnh, 

Bích hải quang hàn tiển vạn phương.  

Trạm khoát  ứng hàm thiên đãng dạng. 

Lẫm linh bất quí hải thương lương. 

Ngư long mộng giác xung nan phá. 

Y cựu băng tâm thượng hạ quang. 

Dịch thơ: 

Khói lạnh mây tan cõi diểu mang. 

Một vùng phong cảnh giữa hồng quang. 

Trời xa mặt sóng in đôi bóng. 

Biển bạc vành gương dọi bốn phương. 

Rộng đã sánh cùng trời bát ngát, 

Sâu còn so với biển mênh mang. 

Cá rồng tỉnh giấc chi tan vỡ, 

Một tấm lòng băng vẫn chói chang. 

(Đông Hồ  dịch) 

8. Nam Phố  trừng ba. 

Nguyên Văn: 

南 浦 澄 波  

一 片 滄 茫 一 片 清  

澄 連 夾 浦 老 秋 晴  

天 河 帶 雨 烟 光 結  

澤 國 無 風 浪 沫 平  

向 曉 孤 帆 分 水 急  

趨 潮 容 舫 載 雲 輕  
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他 知 入 海 魚 龍 匿  

月 朗 波 光 自 在 明  

Phiên âm: 

Nhất phiến thương mang nhất phiến thanh. 

Trừng liên giáp phố lão thu tình. 

Thiên hà  đái vũ yên quang kiết  

Trạch quốc vô phong lãng mạt bình.  

Hướng hiểu cô phàm phân thủy cấp. 

Xu triều dung phảng tải vân khinh.  

Tha tri nhập hải ngư long nặc. 

Nguyệt lãng ba quang tự tại minh  

Dịch thơ: 

Một vùng xanh ngát một doành khơi. 

Bãi nối màu thu tiếp sắc trời. 

Mưa khéo mây  đem về kết tụ  

Gió nào cho sóng động tăm hơi. 

Biển hâng hẩng sáng triều tuôn dẫy, 

Buồm nhẹ  nhàng đưa khói thoảng trôi. 

Vực thẳm cá rồng còn ẩn náu. 

Êm đềm nước ngậm bóng trăng soi. 

(Đông Hồ  dịch) 

9. Lộc Trĩ  thôn cư. 

Nguyên văn: 

鹿 峙 村 居  

竹 屋 風 過 夢 始 醒  

鴉 啼 簷 外 却 難 聽  



238 
 

殘 霞 倒 掛 沿 窗 紫  

密 樹 低 垂 接 圃 青  

野 性 偏 同 猿 鹿 靜  

清 心 每 羨 稻 粱 馨  

行 人 若 問 住 何 處  

牛 背 一 聲 吹 笛 停  

Phiên âm: 

Trúc ốc phong qua mộng thủy tinh. 

Nha đề thiềm ngoại khước nan thinh. 

Tàn hà  đảo quải duyên song tử  

Mật thụ  đê thùy tiếp phố thanh, 

Dã tính thiên đồng viên lộc tĩnh 

Thanh tâm mỗi tiễn đạo lương hinh. 

Hành nhân nhược vấn trú hà xứ. 

Ngưu bối nhất thanh xuy địch đình. 

Dịch thơ: 

Lều tre giấc tỉnh gió lay mình, 

Tiếng quạ  ồn chi trước mái tranh. 

Ráng xế  treo ngang khung cửa tím  

Cây vườn che lợp luống rau xanh 

Tánh gần mộc mạc hươu nai dại  

Lòng thích thơm tho nếp tẻ thanh. 

Ai đó hỏi thăm nơi chốn ở. 

Lưng trâu tiếng sáo lặng làm thinh. 

(Đông Hồ  dịch) 

10. Lư Khê  nhàn điếu. 
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Nguyên Văn  

鱸 溪 閒 釣  

遠 遠 滄 浪 含 夕 照  

鱸 溪 烟 裏 出 漁 燈  

橫 波 掩 映 泊 孤 艇  

落 月 參 差 浮 罩 層  

一 領 簑 衣 霜 氣 迫  

幾 聲 竹 棹 水 光 凝  

飄 零 自 笑 汪 洋 外  

欲 附 魚 龍 却 未 能  

Phiên âm: 

Viễn viễn thương lang hàm tịch chiếu  

Lư khê  yên lý xuất ngư đăng. 

Hoành ba yểm  ánh bạc cô đính. 

Lạc nguyệt sâm si phù tráo tăng 

Nhất lãnh thoa y sương khí bách  

Kỷ thanh trúc trạo thủy quan ngưng. 

Phiêu linh tự  tiếu uông dương ngoại  

Dục phụ  ngư long khước vị năng 

Dịch thơ: 

Bóng chiều nắng ngả dòng sông thẳm, 

Rạch Vược đèn ngư khói chập chùng  

Bến cũ  nhấp nhô thuyền đỗ sóng 

Bờ xa san sát lưới phơi trăng 

Cánh tơi  áo thấm sương pha buốt, 

Mái trúc chèo khua nước sáng trưng.  
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Lồng lộng vời trông cười thử hỏi 

Cá rồng vùng vẫy chốn nầy chăng. 

(Đông Hồ  dịch) 

  

  

1 Chữ Mạc vốn không có bộ ấp, Chúa Nguyễn muốn phân biệt với họ Mạc người Việt nên thêm 

bộ ấp bên cạnh; sự thêm còn ngụ ý ghi công lập ấp, mở mang vùng biên địa của dòng họ mới 

nầy. 

2 Trũng Kè ngày nay thuộc hải cảng Sihanoukville, dưới Cộng Hòa Khmer đổi lại là Kompong - 

Som. 

3 Mạc Cửu theo Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành thông chí, người xã Lê Quách, huyện Hải 

Khang, phủ Lôi Châu, Quảng Đông, từng làm quan với nhà Minh. 

4 Vũ Thế Danh - Hà Tiên trấn, Hiệp trấn. Mạc thị gia phả, trích theo Đông Hồ văn học Hà Tiên. 

5 Tức Thuận Hóa, Quảng Nam, vùng thuộc Chúa Nguyễn. 

6 Số nhân vật trong Chiêu Anh Các có thể còn nhiều hơn nữa, vì những người họa Thụ Đức hiên 

tứ cảnh khác với những người họa Hà Tiên thập vịnh. Tuy nhiên ta biết chắc chắn một điều 

trong số nầy chỉ có sáu người Việt Nam. Theo Lê Quý Đôn - Kiến văn tiểu lục (mục Thiên chương) 

đó là Trịnh Liên Sơn, Phan Thiên Quảng, Trần Trịnh, Đặng Minh Bản, Mạc Triều Đáng và Nguyễn 

Nghị (Lê Quý Đôn trong Kiến văn lục, có chép lại bài họa Thạch Động thôn vân của ông nầy). 

7 Theo bài tân tự của Trịnh Hoài Đức trong “Minh Bột di ngư thi thảo” nhan đề tập nầy: “Bát 

Tiên thập cảnh toàn tập”. 

8 Theo bài tựa của Mạc Thiên Tích. 

9 Về sau, Nguyễn Cư Trinh lúc vào Long Hồ có họa thêm 10 bài năm 1755, nhưng khi ấy sách đã 

khắc in khá lâu nên không có trong Hà Tiên thập vịnh. 10 bài này Lê Quý Đôn cho chép lại trong 

“Phủ Biên tạp lục”. Xem phần phụ lục của Nguyễn Cư Trinh. 

10 Bản dịch của Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh – “Đại Việt tạp chí” số 12 ngày 01 - 04 - 1943. 

11 Danh sách 32 vị nầy xem trong Kiến văn tiểu lục, mục Thiên chương. Ba mươi hai vị nầy khác 

với những tác giả họa Hà Tiên thập vịnh. 

12 Bốn quyển 4,5,6,7, chúng tôi ghi theo lời tân tự của Trịnh Hoài Đức trong “Minh Bột di ngư 

thi thảo”: “Tôi vào tuổi thành đồng (hai mươi) đã từng thấy ... các bộ sách nầy xuất bản lưu 

hành”. 

13 Đông Hồ - Văn Học Hà Tiên - Quỳnh Lâm, Sài Gòn, 1970, trang 143. 

14 Mười bài thơ luật và bài tổng vịnh in lần đầu tiên bằng quốc ngữ trong tuần báo Nông Cổ 

Mín Đàm số 159 ngày 29/9/1904. 

15 Một vài đầu đề của Mạc Thiên Tích có tính cách cổ điển như “Lan đào”, “Thần chung”, “Ngư 

ca” ... ở Việt Nam năm 1736 Ngụy Tiếp, hiệu Ngọc Dung tự Xuyên Chu đến Kinh đô (Thăng Long) 
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có sáng tác “An Nam kinh đô bát cảnh” (Còn gọi là Thăng Long bát cảnh) cũng có vài đề tài 

tương tự. Cũng khoảng thời gian nầy Ngô Thời Sĩ có mười bài vịnh cảnh đẹp ở chung quanh núi 

Bàn A (Thanh Hoá) đề tài cũng trùng vài mô thức đó. 

16 Sáu ngao ấy giá: Điểu nghiêu tải, theo sách Liệt Tử, phía đông Bột Hải, có nhiều hang núi, 

trong đó có năm hòn không chân, trời ngại trôi nên sai 15 con ngao đội giữ lại. Ở đây tác giả 

dùng chữ sáu ngao vì đảo kim dự có hai, Đại Kim Dự và Tiểu Kim Dự; giá: kệ; Sáu con nghiêu làm 

kệ đở 2 hòn Kim Dự (Chú thích theo Đồng Hồ Sđd). Năm mây là lầu: năm mây tức mây ngủ sắc 

được cho là mây lành; tác giả nói đảo cao, luôn mây lành bao phủ, vừa mô tả cảnh đẹp, nguy 

nga vừa mô tả khí vượng. Con vua ngậm đá: Điển tinh vệ hàm thạch: chim tinh vệ ngậm đá núi 

Tây đen đến bể đông để lấp, tác giả muốn nói cảnh đẹp do thiên nhiên tạo dựng. Kim thang: do 

chữ kim thành, thang trì; thành vàng ao (hào) nước sôi. Chỉ chỗ phòng thủ kiên cố. Nhạc lộc: núi 

đẹp, chân núi đẹp. Rành rạnh: rõ ràng hẳn hoi. 

17 Bồi thành dài: Tác giả nói mình đã xây đắp một dải ttrường thành dọc theo bờ biển để chống 

lại sóng (thu hào, phục ba), để làm chỗ đậu cho thuyền chiến. 

18 Ghe phen: nhiều phen. 

19 Dụt vạc sôi: Làm tắt chảo lớn đang sôi, dẹp yên những nguyên do sanh tai họa (dụt biến âm 

của diệt: trừ khử, làm cho hết cháy). 

20 Cửa viên: dịch chữ viên môn nơi doanh trại. Đào Duy Từ dịch là cửa xe, bài Ngoạ Long Cương: 

Cửa xe đài án việc rồi. Vạc lậu đồng: đồ dùng để cho biết giờ ngày xưa. Sơ canh: canh đầu từ 8 

đến 10 giờ. 

21 Cả câu đề: gió đông như cái lược chải cho núi xanh thêm đẹp thêm. Phỉ: trang hoàng, pha 

màu, cả câu; mưa Xuân điểm sắc cho cành lá. Non bện: lá non, đan vào nhau. Phới gie: chồi non 

đưa ra ngoài. Giè (?) có lẽ chữ này xưa có nghĩa như một trạng từ (xanh thật xanh), (bích mát: 

xanh giè). 

22 Đông Hồ Sđđ trang 265. 

23 Một tác: một nhóm, giờ ta còn nghe nói bạn tác. 

24 Chúa ngõ: Chúa hiền, có đức; ngõ, tiếng cổ có nghĩa hiền như thành ngữ “ghen hiền ghét 

ngõ”. 

25 Đông Hồ - Văn học Hà Tiên - Sđđ, trang 36. 

26 Trích dịch trong “Văn Tịch Chí” của Phan Huy Chú. 

27 Các ông Dật Sĩ và Nguyễn Văn Hầu - “Thất Sơn mầu nhiệm” - Từ Tâm - in lần II - Sài Gòn, 

trang 36 có lý phần nào khi cho rằng họ Mạc ếm dân tộc Việt Nam. 

28 Lưu lác: Theo Huình Tịnh Của thì là lưu loát, nghĩa là dư giả, không thiếu vật gì, đối với ê hề ở 

câu dưới. Là chữ cổ, còn thấy trong vở tuồng Trương Ngáo. 
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Nhà Văn Ca Tụng  

Công Nghiệp của Vua Quang Trung:  

Ngọc Hân Công Chúa. 

 

I. Tiểu sử . 

Ngọc Hân công chúa sinh năm 1771, là con thứ 21 (con gái thứ 9) của vua 

Lê Hiển Tông với bà Nguyễn Thị Hiền (người xã Phù Ninh, tổng Hạ Dương, 

phủ Từ Sơn, Bắc Ninh) 

- Năm 1786 (Bính Ngọ) bà kết duyên với Nguyễn Huệ. 

- Năm 1789 (Kỷ Dậu) sau khi vua Quang Trung thắng quân Thanh, chỉnh tu 

nội bộ, bà được phong làm Bắc Cung Hoàng Hậu. 

- Năm 1792 vua Quang Trung mất (29 tháng 7 năm Nhâm tý)  

- Năm 1799 bà mất, được vua Cảnh Thịnh truy tôn: Như Ý Trang Thận Trinh 

Nhất Vũ hoàng hậu. 

Tác phẩm còn để lại: 

- Ai tư vãn (còn gọi “Khuê Phụ thán”) 

- Văn tế vua Quang Trung. 

II. Ngọc Hân, tiếng lòng trước cảnh tử biệt. 

Trong số 21 người con của vua Lê Hiển Tông (1746 - 1786) sử sách nói 

nhiều đến Lê Ngọc Hân một phần vì bà kết duyên với Quang Trung - một 

mối duyên ban đầu có tính cách dàn xếp chánh trị để kéo dài thời gian suy 

sụp của Lê triều, nhưng về sau đã trở thành một cuộc tình nồng thắm - một 

phần vì văn tài của bà thể hiện bằng những lời ai oán não nuột ... 

Văn nghiệp của bà nổi tiếng từ cái chết của Quang Trung. Năm 1792. trong 

khi cặp vợ chồng tài sắc nầy đang sống cuộc đời hạnh phúc: người chồng 

đang nhìn về tương lai của quốc gia dưới sự lãnh đạo của mình với những 

cải tổ hợp thời (dùng chữ Nôm chánh thức, sửa sang việc võ bị, nông 

nghiệp, thuế khóa...) Người vợ đang nghĩ về cuộc tình duyên đẹp đẽ mà bà 

cả quyết dù rằng non nước biến dời (1), mối tình của bà cũng chẳng chút 

vơi (1) thì chồng đột ngột từ giã cõi đời sau mấy ngày bạo bệnh. Nỗi lòng 

đau khổ của Ngọc Hân biểu lộ trong hai tác phẩm: 
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- Văn tế Vua Quang Trung (2) 

- Ai tư vãn.  

Ở đây Ngọc Hân than van, thương tiếc cho Quang Trung, một hình ảnh lớn, 

sáng chói, một đối tượng cho mọi người... nay mất đi không gian như u ám 

lạnh lùng: 

“Chín tầng ngọc sáng bóng Trung tinh (1a), 

ngoài muôn dặm vừa cùng trông vẻ thụy (2a) 

“Một phút mây che vầng Thái Bạch (3), 

trong sáu cung thoắt đã nhạt hơi hương” 

(Văn Tế) 

Từ khanh tướng đến thứ dân, ai cũng thương tiếc cho vị anh hùng yểu 

mạng. Tiếng khóc than nghe khắp mọi nơi, từ triều đình đến hang cùng ngõ 

hẻm, từ loài người là giống có tình cảm đến thiên nhiên như cỏ cây, hoa lá, 

núi rừng, vốn được coi như vô tình, lãnh đạm: 

“Dưới bệ ngọc hàng uyên (4) vò võ, 

Cất chân tay thương khó xiết chi 

Hang sâu nghe tiếng than bì, 

Kẻ sơ còn thế huống gì người thân”. 

(Ai Tư vãn) 

Hay:  

“Hang núi cũng phàn nàn đòi chốn. 

Cỏ hoa đều sùi sụt mấy hàng”. 

(Văn tế) 

Đi xa hơn bà so sánh hình tượng anh hùng của Quang Trung như công lao 

dựng nước của Võ, Thang, Nghiêu, Thuấn bên Trung Quốc, một công trình 

gian khổ bắt đầu từ số không (áo vải cờ đào) đến khi thành công rồi thì ban 

bố hồng ân xuống khắp từng lê thứ: 

“Nghe trước có đấng vua Thang, Võ (5) 

Công nghiệp nhiều tuổi thọ thêm cao. 
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Mà nay áo vải cờ đào (6) 

Giúp dân dựng nước biết bao công trình. 

Nghe rành rành trước vua Nghiêu Thuấn (7) 

Công đức dày ngự vận càng lâu  

Mà nay lượng cả ơn sâu, 

Móc mưa tưới khắp chín châu(8) đượm nhuần” 

(Ai tư vãn ) 

Một người xuất thân từ dân chúng, thành đạt vẫn còn ở trong lòng dân 

chúng, một người đức rộng bao la, không cậy lợi thế của mình để bắt hiếp 

những người thất thế sa cơ. Khi đại quân ông kéo ra Bắc, chỉ một cái vẫy tay 

cơ nghiệp nhà Lê có thể tiêu vong, nhưng ông nghiêm dặn quân sĩ không 

được tơ hào đến những gì của vua Lê. Chính ông cũng giữ lễ: ra mắt vua Lê 

ở điện Cần Chánh, tế lễ các tôn miếu, từ đường, giúp đỡ người họ hàng 

thân tộc của vua Lê: 

“Thành Xuân (9) theo ngọn long kỳ, đạo tề trị gần nghe tiếng ngọc. 

.....................................  

Ơn sâu nhuần gội cỏ cây, chốn lăng tẩm chẳng phạm chồi du tử, 

Lộc nặng thơm tho hương khói, nơi miếu đường nào khuyết lễ chưng 

thường (10) 

Mọi nỗi mọi nhờ trọn vẹn. 

Một điều một được vẻ vang” 

(Văn tế) 

Hay: 

“Khắp tôn thân cùng đội ơn sang. 

Miếu đường còn dấu chưng thường. 

Tùng thu (11) còn rậm mấy hàng xanh xanh” 

(Ai Tư Vãn) 
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Quang Trung qua sự mô tả của Ngọc Hân đầy đủ đức tính của bực lãnh đạo 

nhân hậu, biết lẽ phải, một hình ảnh đáp ứng đựơc lòng kỳ vọng của nhân 

dân cũng như người thân thụôc. 

Thế nhưng thợ trời ác độc, sớm đoản mạng anh hùng, bốn mươi tuổi sự 

nghiệp tuy “thành” nhưng chưa hoàn tất, thì: 

“Miền cực lạc, xe mây vùn vụt”. 

(Văn Tế). 

“Công nhường ấy mà nhân nhường ấy, 

Cõi thọ sao hẹp bấy hóa công!” 

(Ai Tư Vãn) 

Quang Trung mất, từ đây Bắc Cung Hoàng Hậu thui thủi một mình, lạnh lẽo 

cô phòng, không còn tha thiết gì đến tiếng nhạc, đến dung nhan; những thứ 

trước đây là công việc hằng ngày khi còn người chồng quân vương, bây giờ 

bà bỏ phế tất cả: 

“... duyên hảo cầu sao bỗng dở dang, 

Ôi! gió lạnh buồng đào ... 

Sương pha cung đỏ, hoen phấn mờ gương”. 

(Văn tế) 

Không gian lạnh lẽo, u buồn, đâu đâu đối với bà cũng bao phủ một màu ảm 

đạm, thê lương: 

“Gió hiu hắt phòng tiêu lạnh lẽo, 

Trước thềm lan hoa héo ron ron! 

Cầu Tiên (12) khói tỏa đỉnh non, 

Xe rồng thăm thẳm bóng loan (13) rầu rầu !” 

(Ai tư vãn) 

Vốn mang nặng thâm ân thêm vào lòng kính mến và tình yêu nồng nàn đối 

với vua Quang Trung, Ngọc Hân như chết một cõi lòng khi người thân mất 

đi, bà sầu thảm, khóc thương, trách hận trời xanh: 

“Nỗi lai lịch dễ hầu than thở?  
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Trách nhân duyên mờ lỡ cớ sao? 

Sầu sầu thảm thảm xiết bao ... 

Sầu đầy giạt bể, thảm cao ngất trời.” 

(Ai tư vãn) 

Bà càng buồn thảm hơn khi kỷ niệm cũ trở về: thuở nào bên cạnh long 

nhan cùng vui yến tiệc, lúc nào hầu cận mình rồng khi nhà vua chăm vui 

công vụ: 

“Tiệc vầy vui nhớ hãy rành rành, nhịp ca múa bỗng khuây chừng Thần ngự; 

Buổi chầu chực tưởng còn phảng phất, chuông điểm hồi sao vắng tiếng 

Cảnh Dương? (14)” 

(Văn tế) 

Thuở nào song song ngắm cảnh, nghe ca, thuở nào đêm vắng cùng nhau 

thủ thỉ: 

“Xưa sao gang tấc gần chầu, 

Trước sân phong nguyệt, trên lầu sênh ca, 

........................................ 

Xưa sao sớm hỏi khuya bày, 

Nặng lòng vàng đá cạn lời tóc tơ.” 

(Ai tư vãn) 

Hình ảnh xưa trở lại đối với người chinh phụ của Đặng Trần Côn đã đau 

thương, nhưng còn có thể an ủi: bây giờ gián đoạn, mai kia bốn phương 

thái bình cảnh cũ lại tiếp tục, ở Ngọc Hân, bà không có được niềm hy vọng 

mong manh đó. Đối với bà quá khứ tan biến vào cõi vô cùng, người xưa ra 

đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Việc cũ chỉ tái diễn trong tâm hồn khiến 

bà hoàn toàn sống trong mộng ảnh: 

“Hé nhà sương ngắm quyển cung châm (15), 

tiếng chi phất hãy mơ màng trên gối; 

Nương hiên nguyệt ngẫm lời đình chỉ (16), 

bóng thúy hoa còn nhấp nhoáng bên tường. 
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(Văn tế) 

Nỗi đau đớn càng dồn dập khi đối chiếu với thực tại: vò võ một mình, trước 

sau vắng vẻ, hai phương xa cách: 

“Giờ sao bỗng thờ ơ lặng lẽ, 

Tình cô đơn ai kẻ xét đâu. 

............................................. 

Giờ sao bỗng cách xa đôi cõi. 

Tin hàn huyên khôn hỏi thăm lênh.”  

(Ai tư vãn) 

Biết không thể xum hợp được với người thương, người chết là mất nhưng 

vì tình yêu quá nồng nàng, vì lòng tôn quí quá thâm sâu, bà cũng cất tiếng 

cầu xin: nếu tạo hóa thương tình cho vua Quang Trung sống lại, bà chịu 

chết thay, để tuổi trời lại cho người mình yêu kính: 

“Rộng cho chuộc được tuổi Rồng, 

Đổi thân ắt hẳn bõ lòng tôi ngươi.” 

(Ai tư vãn) 

Lời cầu xin này bộc lộ tính cách chân tình của một người yêu tha thiết; 

không muốn cảnh đau thương giáng xuống đầu người thân, thà mình cam 

gánh chịu những bất trắc, khổ sở. Lời cầu xin đồng thời cũng là tiếng than 

não nề cho ta nhận chân được sự bi đát ở chỗ cái chết tạo nên sự chia ly 

không thể nào cải biến được. Lời thỉnh cầu tuy vô lý, nhưng thiết tha và gây 

cảm xúc mạnh nơi người đọc vì cuối cùng tạo hóa vẫn dửng dưng, bà phải 

sống để tâm hồn mình đắm chìm trong những khổ sở, đau buồn thương 

nhớ. 

“Buồn thay nhẽ sương rơi gió lọt, 

Cảnh đìu hiu thánh thót châu sa! 

Tưởng lời di chúc thiết tha, 

Khóc nào lên tiếng, khóc mà cũng mơ. 

Buồn thay nhẽ! Xuân về hoa nở! 

Mối sầu riêng ai gỡ cho xong.” 
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………………………….. 

“Cảnh ly biệt nhiều phần bát ngát. 

Mạch sầu tuôn ai tát cho vơi! 

Càng trông càng một xa vời 

Tấc lòng thảm thiết, chín trời biết chăng? 

Buồn trông trăng, trăng mờ thêm tủi, 

Gương Hằng Nga đã bụi màu trong” 

(Ai tư vãn) 

Đối với bà, vua Quang Trung là tất cả, là mùa Xuân, là cuộc đời. Mùa xuân 

đã qua, cuộc đời đã hết, bà ở lại, nhưng chỉ ở lại thể xác còn tâm hồn như 

tan biến mất rồi, do đó bà ngóng trông tứ phía để tìm mùa Xuân, để tìm 

cuộc đời mình, nhưng nào thấy gì đâu, chỉ có cảnh vật vô tình, cũng vành 

trăng xưa, nhưng bây giờ đã lu mờ ... 

Thất vọng, nhớ thương gặm mòn tâm hồn nên lúc nào bà cũng vò võ, trông 

chờ. Nhiều khi bà nhìn về bốn phía cố tìm hình ảnh người chồng, tưởng 

chừng nhà vua chưa mất, nhưng thực tế phũ phàng, bà chẳng thấy gì hơn 

ngoài cảnh vật thản nhiên, dửng dưng: 

“Trông mái đông: lá buồm xuôi ngược, 

Thấy mênh mông những nước cùng mây. 

Đông rồi thì lại trông Tây: 

Trông non ngây ngất, thấy cây rờm rà 

Trông Nam thấy nhạn sa lác đác,  

Trông Bắc thì ngàn bạc màn sương!” 

(Ai tư vãn) 

Mây nước bao la, non cao chất ngất, cây lá chập chùng, chim bay vài cánh 

có thể tạo thành hình ảnh nên thơ, nhưng lòng người đã mang tâm sự cảnh 

này càng gợi thêm sầu, sầu vì cảm thấy mình nhỏ nhoi, cô độc, lạc lõng 

trước thiên nhiên tạo vật. Thêm vào đó bà có ấn tượng như cảnh vật cũng 

đang lâm vào trạng huống như mình: hoa héo hắt, cánh hải đường thấm 

sương, chim lẻ bạn: 
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“Buồn xem hoa, hoa buồn thêm thẹn, 

Cánh Hải đường đã quến gió sương! 

Trông chim càng dễ đoạn trường, 

Uyên ương chiếc bóng, phượng hoàng lẻ đôi. 

Cảnh nào cũng ngùi ngùi cảnh ấy, 

Tiệc vui mừng còn thấy chi đâu” 

(Ai tư vãn) 

Diễn tả những tình cảm trên, “Ai tư vãn” thật sự là một tiếng than thảm 

thiết của một người vợ yêu chồng rất mực, nhưng, “duyên hảo cầu ...bỗng 

dở dang (17)”. Lâm vào trạng huống tuyệt vọng quá đột ngột nên tác giả 

không còn muốn sống, lúc nào cũng có tư tưởng  

“Quyết liều mong vẹn chữ tòng, 

Trên rường nào ngại, giữa dòng nào e”. 

(Ai tư vãn) 

không quý tiếc thân mình, chỉ muốn được đi theo gần người yêu dấu: 

“Liều trâm ngọc mong theo chốn chân du (18) da tóc trăm thân nào có 

tiếc”. 

(văn tế) 

Nhưng nghĩ lại, con trẻ bơ vơ hai đứa, nếu mình có bề nào ai người chăm 

sóc: 

“...Sữa măng đôi chút lại thêm thương” 

(Văn tế) 

hay: 

“Còn trứng nước thương vì đôi chút, 

Chữ thâm tình chưa thoát được đi”. 

(Ai tư vãn) 

Nhất là cảnh thực tế càng làm đứt ruột hơn: con nhỏ chưa biết gì, còn vụng 

dại nhưng cũng đã buồn thảm trước bàn thờ người quá cố: 
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“Gót lân chỉ (19) mấy hàng lẫm chẫm, 

Đầu mũ mao mình tấm áo gai. 

U ơ ra trước hương đài, 

Tưởng quang cảnh ấy chua cay dường nào” 

(Ai tư vãn) 

Cuối cùng bà đành chấp nhận chuyện trời bày: người sống, kẻ chết, “nẻo 

hoàng tuyền xa cách mấy trùng (20)” trong khi vẫn trách trời đất tạo nên tử 

biệt khiến mình ôm mối sầu đến ngày dứt nợ trần ai: 

“Phút giây bãi bể nương dâu, 

Cuộc đời là thế biết hầu làm sao. 

Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng, 

Nỗi đoạn trường còn sống còn đau! 

Mấy lời tâm sự trước sau, 

Đôi vần nhật nguyệt trên đầu chứng cho”. 

(Ai Tư vãn) 

Mà thật vậy, vì quá sầu thảm, bảy năm sau (1799) bà mất lúc còn rất trẻ, 

chưa đầy ba mươi tuổi . 

III. Giá trị tác phẩm của Ngọc Hân.  

Cả hai bài “Văn tế Quang Trung” và “Ai tư vãn” đều trình bày một dòng tư 

tưởng gồm những ý sau: 

- Vua Quang Trung mất như một sự sụp đổ lớn lao đối với mọi người nhất 

là đối với tác giả. 

- Ca tụng vua Quang Trung về nhiều phương diện: tài đức, trung hậu, nhân 

ái, rộng lượng, cần mẫn ... 

- Diễn tả sự nhớ thương, buồn thảm của tác giả . 

- Than cuộc đời ngắn ngủi và cảm thương phận mình . 

Bài văn tế theo thể phú nên lời văn có huynh hướng bác học, xúc tích, điển 

cố. Mặc dầu vậy ở đây không có những điển cố cầu kỳ với những đoạn 

trưng dẫn đầy dẫy văn liệu, thành ngữ của Trung Hoa, trái lại các điển cố 
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được dùng đều khá thông dụng và được đặt rất đúng chỗ tạo nên một 

không khí tuy vẫn chưa cao sang, nghiêm chỉnh nhưng nhẹ nhàng, bộc lộ 

được tình cảm. Ngô Tất Tố nhận xét rất đúng khi cho rằng: “Cả bài (văn tế) 

ý nghĩa rõ ràng, lời lẽ chải chuốt, dùng điển cũng đắc thể và xác đáng (21)” 

Đối với bài vãn, nhạc điệu man mác, bi thương trầm buồn, tác giả đã sử 

dụng tài tình âm điệu của thể song thất lục bát. Nhiều đoạn ngắt câu tài 

tình đi ra khỏi thông lệ tạo một âm điệu mênh mang khiến người đọc lâng 

lâng xúc động: 

Khi trận gió/hoa bay/thấp thoáng. 

Ngỡ hương trời/bảng lảng /còn đâu! 

Vội vàng/ sửa áo/lên chầu. 

Thương ôi/ quạnh quẽ trước lầu nhện giăng! 

Thường ở câu bát sự ngắt câu như sau: 

2 / 2 / 2 / 2 

hoặc: 4 / 4 

ở đây: 2 / 6 

khiến ta nghe như một sự than thở triền miên kéo dài của người thất vọng 

cùng độ. Sự ngắt câu này tạo đoạn song thất lục bát trên thành: 

X / X / X 

X / X / X 

X / X / X 

X / X  

gây một âm hưởng ban đầu dồn dập, rồi lê thê phù hợp với hành vi và tâm 

trạng của một người mừng rỡ rồi thất vọng, bẽ bàng ... 

Về hình ảnh, nhiều cảnh tượng tác giả vẽ ra mang tính chất thành thực của 

một tình yêu không biên giới, một tình yêu độc hướng Trương Chi, vọng 

phu hóa đá: 

“Cậy ai có phép gì tới đó, 

Dâng vật thường xin ngỏ lòng trung. 
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Này gương là của Hán cung, 

Ơn trên xưa đã soi chung đòi ngày. 

Duyên hảo hợp xót rày nên lẻ, 

Bụng ai hoài vội ghẽ gì đâu? 

Xin đưa gương ấy về chầu, 

Ngỏ soi cho tỏ gót đầu trong ơn” 

(Ai Tư Vãn) 

Tiếng khóc than bi thiết của Ngọc Hân trong “Ai tư vãn”, do hai yếu tố tạo 

thành - tình yêu vợ chồng, và lòng biết ơn sâu xa của người thọ ân đối với 

người ban ân. 

Biết ơn vì nhà vua đã không đạp đổ vương quyền do tổ tiên bà tốn công gây 

dựng, bây giờ là chút gì còn sót lại của người cha già. Ngoài ra mồ mả tổ 

tiên, miếu đường tổ phụ cũng được nhà vua tôn trọng. Người Việt Nam thứ 

nhất người phụ nữ, tình gia tộc rất mạnh, từ sự cảm mến sang kính trọng 

rồi sang tình yêu không mấy chốc, huống chi, trong lúc võ lực của Quang 

Trung như sóng tràn thác lũ, nhà vua vẫn giữ “nghĩa tôn phù vằng vặc bóng 

dương” (22) vẫn “nơi miếu đường nào khuyết lễ chưng thường” (23). 

Biết ơn vì nhà vua tượng trưng cho hình ảnh người hùng ngóng đợi của 

muôn dân, một “bóng trung trinh” đã áo vải cờ đào, giúp dân dựng nước, 

lèo lái quốc gia thoát khỏi chế độ phong kiến hà khắc, và vòng ngoại xâm 

cường bạo. 

Tuy nhiên, không phải mọi chi tiết mô tả trong tác phẩm đều thực, chúng ta 

thỉnh thoảng bắt gặp nhiều hình ảnh sáo rỗng (đoạn tác giả nhìn 4 hướng, ở 

trên). Tuy nhiên ở đây ta không thể lấy nhãn quan ngày nay để phê phán 

người xưa, tính chất không thực trong thi phẩm của Ngọc Hân cần thiết ở 

chỗ tạo nên một vẻ não nùng, đứng về phương diện tình cảm không thể 

chối bỏ được. 

Về vần, một khúc ngâm dài 164 câu được viết trong khi mạch sầu tràn ngập 

nên có vài khuyết điểm như cưỡng vận ép lời: 

- “Theo buổi trước ngự đèo Bồng đảo, 

Theo buổi sau ngự nẻo sông Ngân. 
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- Còn trứng nước thương vì đôi chút. 

Chữ tình thâm chưa thoát được đi. 

- Tưởng phong thể xót xa đòi đoạn, 

Mặt rồng sao cách gián (24) lâu nay”. 

Tuy nhiên một vài vần không trôi chưa thể đánh mất giá trị bài văn vì ở đây 

phần nhiều vần được dùng rất gần vần bắt buộc. 

Một người phê bình về hình thức “Ai tư vãn” đã viết: “Nói chung, người ta 

có cảm tưởng như từ Hoa Tiên bước xuống Phan Trần, hơn thế từ truyện 

Kiều mà bước xuống Tống Trân Cúc Hoa” (25). Chúng tôi cho rằng nhận xét 

trên quá đáng, sự cách biệt giữa “Ai Tư vãn” với “Chinh Phụ ngâm” và 

“Cung Oán ngâm khúc” tuy có nhưng không thể xa đến như vậy. 

IV. Kết luận  

Với “Văn tế vua Quang Trung” và “Ai Tư Vãn”, Ngọc Hân Công Chúa đã gởi 

cho chúng ta tiếng than não nuột của một thiếu phụ thất vọng vì sự ra đi 

vĩnh viễn của người chồng, tiếng than cho thân phận một người dân trông 

đợi nơi người hùng nhưng người hùng mệnh đoản, tiếng khóc của một 

người thấy trước sự bẽ bàng của hoàn cảnh thực tế đời mình. Thực tế với 

người chồng đột ngột mất đi, “duyên kia đã vậy thân nầy nương đâu” (26). 

Rồi đây công lao của mình cố gắng hoàn thành cuộc hôn nhân bỗng trở 

thành mây khói, còn lại chăng chỉ hình bóng cũ, đôi mái đầu thơ một khung 

cảnh đầy ghét ghen, nghi kỵ của những người không thân thuộc trong khi 

ngòi lửa chiến tranh vẫn tiếp tục lan tràn. 

Tiếng thơ của Ngọc Hân do đó đóng vai trò tiếng thơ của một bậc nữ lưu 

đặc biệt về phương diện tình cảm và thời thế ... 

Phụ lục I 

VĂN TẾ VUA QUANG TRUNG 

Tác phẩm của Ngọc Hân Công Chúa. 

Than rằng: 

1. Chín từng ngọc sáng bóng trung tinh, ngoài muôn dặm vừa cùng trông vẻ 

thụy; 

Một phút mây che vầng Thái Bạch, trong sáu cung thoắt đã nhạt hơi hương. 
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2. Tơ đứt tấc lòng ly biệt; 

Châu sa giọt lệ cương thường. 

3. Nhớ phen bến Nhị thuận buồm, hội bái việt chín châu lừng lẫy; 

Vừa buổi cầu Ngân sẵn nhịp, đoàn ỷ la đôi nước rõ ràng. 

4. Hôn cấu đã nên nghĩa cả; 

Quan san bao quản dặm trường. 

5. Nhờ lượng trên cũng muốn tôn Chu, tình thân hiếu đã ngăn chia đôi 

nước; 

Song thế cả trót đà về Hán, hội hỗn đồng chi cách trở một phương ? 

6. Lòng dẫu xót thấy cơn cách chính; 

Thân lại nhờ gặp hội hưng vương. 

7. Thành Xuân theo ngọn long kỳ, đạo tề trị gần nghe tiếng ngọc; 

Cung Hữu rạng mầu địch phất, tình ái ân muôn đội nhà vàng. 

8. Danh phận ấy cậy vun trồng mọi vẻ; 

Nề nếp xưa nhờ che chở trăm đường. 

9. Ơn sâu nhuần gọi cỏ cây, chốn lăng tẩm chẳng phạm chồi du tử; 

Lộc nặng thơm tho hương khói, nơi miếu đường nào khuyết lễ chưng 

thường. 

10. Mọi nỗi, mọi nhờ trọn vẹn; 

Một điều, một được vẻ vang. 

11. Phép hằng gìn hạc thược, tước thoa, buồng quế rạng khuôn Nội Tắc; 

Điềm sớm ứng Chung Tư, Lân Chỉ, Phái Lam thêm diễn thiên hoàng. 

12. Mảy chút chưa đền đức cả; 

Gót đầu đều trọn ơn sang. 

13. Đền Vị Ương bóng đuốc bừng bừng, lòng cần mẫn vừa khi dóng dả. 

Miền Cực Lạc xe mây vùn vụt, duyên hảo cầu sao bỗng dở dang ? 

Ôi! 
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14. Gió lạnh buồng đào, rơi cầm nẩy sắt; 

Sương pha cung đỏ, hoen phấn mờ gương. 

15. Tiệc vầy vui nhớ hãy rành rành, nhịp ca múa bỗng khuây chừng Thần 

Ngự. 

Buổi chầu chực tưởng còn phảng phất, chuông điểm hồi sao vắng chốn 

Cảnh Dương. 

16. Vấn vít bấy, bảy năm kết phát; 

Đau đớn thay, trăm nỗi đoạn trường. 

17. Hé nhà sương ngắm quyển cung châm, tiếng chi phất hãy mơ màng trên 

gối. 

Nương hương nguyệt, ngẫm lời đình chỉ, bóng thúy hoa còn phấp phới bên 

tường. 

18. Hang núi cũng phàn nàn đòi chốn; 

Cỏ hoa đều sùi sụt mấy hàng! 

19. Liều trâm ngọc mong theo chốn châu du, da tóc trăm thân nào có tiếc. 

Ôm cưỡng bảo luống ngập ngừng di thể, sữa măng đôi chút lại thêm 

thương. 

Tiếc thay! 

20. Ngày thoi thắm thoắt; 

Bóng khích vội vàng. 

21. Thuyền ngự tọa đã ngang ghềnh Thái Thủy! 

Bóng long xa thẳng trỏ lối tiên hương. 

22. Nẻo hoàng tuyền xa cách mấy trùng, ngao ngán thêm ngừng cơn biệt 

duệ. 

Chén hoàng thủy kính dâng một lễ, xét soi xin thấu cõi minh dương. 

(Theo Đông Thanh tạp chí số 05,1932) 

Phụ lục II 

AI TƯ VÃN 
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Tác phẩm của Ngọc Hân Công Chúa 

1. Gió hiu hắt phòng tiêu lạnh lẽo. 

Trước thềm lan hoa héo ron ron! 

Cầu Tiên khói tỏa đỉnh non. 

Xe rồng thăm thẳm bóng loan rầu rầu! 

5. Nỗi lai lịch dễ hầu than thở, 

Trách nhân duyên mờ lỡ cớ sao? 

Sầu sầu, thảm thảm xiết bao. 

Sầu đầy dạt bể, thảm cao ngất trời 

Từ cờ thắm trỏ vời cõi Bắc. 

10. Nghĩa tôn phù vằng vặc bóng dương. 

Rút dây vâng mệnh phụ hoàng, 

Thuyền lan, chèo quế thuận đường vu qui. 

Trăm ngàn dặm quản chi non nước,  

Chữ “nghi gia” mừng được phải duyên. 

15. Sang yêu muôn đợi ơn trên. 

Rỡ ràng vẻ thuý, chối chen tiếng cầm. 

Lượng che chở, vụng lầm nào kể, 

Phận đinh ninh cặn kẽ mọi lời. 

Dẫu rằng non nước biến dời, 

20. Nguồn tình ắt chẳng chút vơi đâu là! 

Lòng đùm bọc thương hoa đoái cội, 

Khắp tôn thân cùng đội ơn sang. 

Miếu đường còn dấu chưng thường, 

Tùng thu còn rậm mấy hàng xanh xanh. 

25. Nhờ hồng phúc đôi cành hòe quế. 
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Đượm hơi dương, dây rễ đều tươi. 

Non Nam lần chúc tuổi trời, 

Dâng ca Thiên bảo, bày lời Hoa Phong. 

Những ao ước trập trùng tuổi bạc, 

30. Nguyền trăm năm ngõ được vầy vui. 

Nào hay sóng cạn bể vùi, 

Lòng trời giáo giở, vận người biệt ly. 

Từ nắng hạ mưa thu trái tiết, 

Xót mình rồng mỏi mệt chẳng yên. 

35. Xiết bao kinh sợ lo phiền! 

Miếu thần đã đảo, thuốc tiên lại cầu. 

Khắp mọi chốn đâu đâu tìm rước, 

Phương pháp nào đổi được cùng chăng? 

Ngán thay máy tạo bất bằng, 

40. Bóng mây thoắt đã ngất chừng xe loan! 

Cuộc tụ tán, bi hoan kíp bấy? 

Kể xum vầy đã mấy năm nay? 

Lênh đênh chút phận bèo mây, 

Duyên kia đã vậy, thần này nương đâu? 

45. Trằn trọc luống đêm thâu, ngày tối, 

Biết cậy ai giập nỗi bi thương. 

Trông mong luống những mơ màng, 

Mơ hồ bằng mộng bàng hoàng như say. 

Khi trận gió hoa bay thấp thoáng. 

50. Ngỡ hương trời bảng lảng còn đâu. 

Vội vàng sửa áo lên chầu, 
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Thương ôi quạnh quẽ trước lầu nhện giăng! 

Khi bóng trăng lá in lấp lánh. 

Ngỡ tàn vàng nhớ cảnh ngự chơi. 

55. Vội vàng dạo bước tới nơi. 

Than ôi vắng vẻ, giữa trời sương sa. 

Tưởng phong thái xót xa đòi đoạn. 

Mặt rồng sao cách gián lâu nay. 

Có ai chốn ấy về đây? 

60. Nguồn cơn xin ngỏ cho hay được đành! 

Nẻo u minh khéo chia đôi ngả. 

Nghĩ đòi phen nồng nã đòi phen. 

Kiếp này chưa trọn chữ duyên, 

Ước xin kiếp khác vẹn nguyền lửa hương. 

65. Nghe trước có đấng vương Thang, Võ 

Công nghiệp nhiều, tuổi thọ thêm cao. 

Mà nay áo vải cờ đào  

Giúp dân dựng nước biết bao công trình. 

Nghe rành rành trước vua Nghiêu, Thuấn, 

70. Công đức dầy, ngự vận càng lâu. 

Mà nay lượng cả, ơn sâu, 

Móc mưa tưới khắp chín châu đượm nhuần. 

Công dường ấy, mà nhân dường ấy, 

Cõi thọ sao hẹp bấy hóa công? 

75. Rộng cho chuộc được tuổi rồng, 

Đổi thân ắt hẳn bõ lòng tôi ngươi. 

Buồn thay nhẽ sương rơi, gió lọt! 
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Cảnh đìu hiu thánh thót châu sa. 

Tưởng lời di chúc thiết tha, 

80. Khóc nào lên tiếng, thức mà cũng mê. 

Buồn thay nhẽ xuân về, hoa ở! 

Mối sầu riêng ai gỡ cho xong. 

Quyết liều mong vẹn chữ tòng. 

Trên rường nào ngại, giữa dòng nào e. 

85. Còn trứng nước thương vì đôi chút, 

Chữ tình thâm chưa thoát được đi. 

Vậy nên nấn ná đòi khi, 

Hình tuy còn ở, phách thì đã theo. 

Theo buổi trước ngự đèo Bồng đảo, 

90. Theo buổi sau ngự nẻo sông Ngân. 

Theo xa thôi lại theo gần. 

Theo phen điện quế, theo lần nguồn hoa. 

Đương theo bỗng tiếng gà sực tỉnh. 

Đau đớn thay ấy cảnh chiêm bao! 

95. Mơ màng thêm mỗi khát khao, 

Ngọc Kinh chốn ấy ngày nào tới nơi ? 

Tưởng thôi lại bồi hồi trong dạ, 

Nguyện đồng sinh sao đã kíp phai? 

Xưa sao sớm hỏi, khuya bày, 

100. Nặng lòng vàng đá cạn lời tóc tơ. 

Giờ sao bỗng thờ ơ lặng lẽ? 

Tình cô đơn, ai kẻ xét đâu? 

Xưa sao gang tấc gần chầu. 
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Trước sân phong nguyệt, trên lầu sinh ca. 

105. Giờ sao bỗng cách xa đôi cõi, 

Tin hàn huyên khôn hỏi thăm lênh! 

Nửa cung gẫy phím cầm lành. 

Nỗi con côi cút nỗi mình bơ vơ! 

Nghĩ nông nỗi ngẩn ngơ đòi lúc, 

110. Tiếng tử qui thêm giục lòng thương. 

Não người thay cảnh tiên hương! 

Dạ thường quanh quất mặt thường ngóng trông. 

Trông mái đông: lá buồm xuôi ngược, 

Thấy mênh mông những nước cùng mây. 

115. Đông rồi thì lại trông tây: 

Thấy non ngân ngất, thấy cây rườm rà. 

Trông nam thấy nhạn sa lác đác, 

Trông bắc thời ngàn bạc màn sương! 

Nọ trông trời đất bốn phương, 

120. Cõi tiên khơi thẳm, biết đường nào đi! 

Cậy ai có phép gì tới đó, 

Dâng vật thường xin ngỏ lòng trung; 

Này gương là của Hán Cung. 

Ơn trên xưa đã soi chung đòi ngày. 

125. Duyên hảo hợp xót rày nên lẽ! 

Bụng ai hoài vội ghẽ vì đâu? 

Xin đưa gương ấy về chầu, 

Ngõ soi cho tỏ gót đầu trông ơn. 

Tưởng linh sảng nhơn nhơn còn dấu. 
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130. Nỗi sinh cơ có thấu cho không ? 

Cung xanh đang tuổi ấu sung, 

Di mưu sao nỡ quên lòng đoái thương ? 

Gót lân chỉ mấy hàng lẫm chẫm, 

Đầu mũ mao, mình tấm áo gai! 

135. U ơ ra trước hương đài, 

Tưởng quang cảnh ấy chua cay dường nào! 

Trong sáu viện ố đào, ủ liễu, 

Xác ve gầy, lỏng lẻo xiêm nghê. 

Long đong xa cách hương quê, 

140. Mong theo: lầm lối, mong về: tủi duyên! 

Dưới bệ ngọc hàng uyên vò võ. 

Cất chân tay thương khó xiết chi! 

Hang sâu nghe tiếng thương bi, 

Kẻ sơ còn thế, huống gì người thân. 

145. Cảnh ly biệt nhiều phần bát ngát 

Mạch sầu tuôn ai tát cho vơi! 

Càng trông càng một xa vời  

Tấc lòng thảm thiết, chín trời biết chăng? 

Buồn trông trăng, trăng mờ thêm tủi. 

150. Gương Hằng Nga đã bụi màu trong. 

Nhìn gương càng thẹn tấm lòng, 

Thiên duyên lạnh lẽo, đêm đông biên hà. 

Buồn xem hoa, hoa buồn thêm thẹn, 

Cánh hải đường đã quyện giọt sương. 

155. Trông chim càng dễ đoạn trường, 
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Uyên ương chiếc bóng, phượng hoàng lẻ đôi. 

Cảnh nào cũng ngùi ngùi cảnh ấy, 

Tiệc vui mừng còn thấy chi đâu! 

Phút giây bãi bể nương dâu, 

160. Cuộc đời là thế biết hầu này sao ? 

Chữ tình nghĩa là trời cao, đất rộng, 

Nỗi đoạn trường còn sống, còn đau. 

Mấy lời tâm sự trước sau. 

164. Đôi vầng nhật nguyệt trên đầu chứng cho. 

(Theo Quốc văn đời Tây Sơn và Thi văn hợp quyển) 

__________________________________  

1 Chữ của Ai Tư Vãn 

2 Có thuyết cho rằng bài văn tế này do Phan Huy Ích viết thay Ngọc Hân công chúa vì lời thương 

tiếc ở đây ít có tính cách riêng tư như ở Ai tư vãn, một lý nữa là lúc nầy 1792. Phan Huy Ích giữ 

tất cả việc sổ sách, văn thư của triều đình Quang Trung. Bài văn tế đọc ca tụng con chim đầu đàn 

nằm xuống phải do người như Phan Huy Ích viết mới hợp. Tuy nhiên chúng tôi thấy không có gì 

chắc chắn về phương diện tài liệu nên vẫn theo thuyết cũ xưa nay. 

Vả lại, về ý, bài văn tế là một tóm lược của bài Ai tư vãn, không có một nét mâu thuẫn nào nên 

chúng tôi không thấy chi trở ngại khi theo thuyết cũ. 

1a Trung tinh: ngôi sao giữa trời, chỉ Vua Quang Trung. 

2a Thụy: điềm lành. 

3 Thái Bạch: vì sao chỉ nhà Vua 

4 Hàng uyên: các quan trong triều. 

5 Thang Võ: Thành Thang (1763 - 1754 tr. C.N) nhà Thương diệt vua Kiệt nhà Hạ. Võ Vương 

(1122 - 1115 tr. C.N) nhà Châu diệt vua Trụ nhà Thương. 

6 “Trẫm là người áo vải ở đất Tây Sơn, không có một thước đất, vốn không có chí làm vua, chỉ vì 

lòng chán ngán đời loạn, mong mỏi được vua hiền để cứu đời yên dân, vì vậy trẫm tập hợp 

nghĩa binh, mặc áo tơi đi xe cỏ để mở mang núi rừng ...cố ý quét sạch loạn lạc, cứu vớt dân 

trong vòng nước lửa ...” 

(bài chiếu lên ngôi Hoàng Đế của Quang Trung, do Ngô Thời Nhậm viết, bản dịch). 

7 Nghiêu Thuấn: Đường Nghiêu (2357 - 2258 tr. C.N) và Ngu Thuấn (2255 - 2207 tr. CN), những 

vị minh quân. 



263 
 

8 Chín châu: xưa Trung Quốc chia làm chín châu: Ký Châu, Thanh Châu, Dương châu, Duyện 

Châu, Từ Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu, chỉ khắp nước. 

9 Thành Xuân: Phú Xuân. Nơi Quang Trung xuất quân ra Bắc Hà. 

10 Chưng thường: Chưng, lễ tế vào mùa Xuân. Thường, lễ tế vào mùa Thu. 

11 Tùng thu: Cây cối trồng ở mộ vua. Chỉ mồ mả vua chúa. 

12 Cầu Tiên: Nơi mộ giả của Quang Trung . 

13 Xe rồng, bóng loan: chỉ Quang Trung và Ngọc Hân. 

14 Cảnh Dương: đền vua làm việc. 

15 Quyển cung châm: sách dạy cung nữ. 

16 Đình chỉ: lời vua dạy. 

17 Chữ của bài: “Ai tư vãn”. 

18 Chốn chân du: cõi chết, nơi vua Quang Trung về. 

19 Lân chỉ: con vua. 

20 Chữ của “Văn tế”. 

21 Ngô tất Tố - Thi văn bình chú. 

22 Chữ của “Ai tư Vãn”. 

23 Chữ của “Văn tế”. 

24 Dùng vần thông không phải vần chính. 

25 Phạm Thế Ngũ - Việt Nam văn học giản ước tân biên - quyển II, trang 246. 

26 Chữ “Ai tư vãn” 

 

Nhà Văn Cải Tổ Tinh Thần Thời Loạn,  

Đề Cao Trung Hiếu:  

Võ Trường Toản  

 

 “ Tiên sinh tính Võ, húy Trường Toản: đời trước hoặc nói là người 
Thanh Kệ (Quảng Đức), hoặc nói là người Bình Dương (Gia Định), trước 
thọ nghiệp cùng ai chưa hề rõ được, chỉ biết sở học của tiên sinh đã tới bậc 
dày dặn đầy đủ, chất thật, có thuật nghiệp thâm uyên thông đạt. Xảy hồi 
loạn Tây Sơn, tiên sinh ẩn trú mở trường dạy học, thường học trò tới mấy 
trăm. Ông Ngô Tùng Châu là môn sinh cao đệ nhất. Bậc thứ nhất là chư 
công Trịnh Hoài Đức, Phạm Ngọc Uẩn, Lê Quang Định, Lê Bá Phẩm, Ngô 
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Nhân Tịnh. Bậc danh sĩ là ông Chiêu, ông Trúc, nhà ẩn dật, ngoài ra không 
kề được. Các ông ấy đều gặp hồi phong vân, thời trung hưng triều Gia Long 
đứng vào bậc tôi hiền, có người hoặc sát thân để làm nên điều nhân, hoặc 
quên mình để trọn tiết nghĩa, thảy đều nên công nghiệp lớn trong đời. 

Lúc ngự vào Gia Định, đức Thái 1 Tổ Cao Hoàng đế hằng triệu tiên sinh 
tới ứng đối. Lại nghe tiên sinh học rộng khắp kinh, và sở trường nhất một 
bộ Tứ thư. Ông Chiêu, nhà ẩn dật là bậc túc học được theo tiên sinh học 
thấu nghĩa “trí ngôn, dưỡng khí”. Từng thấy tiên sinh đề trong sách vở này: 
“Sách Đại Học một nghìn bảy trăm chữ, tan ra gồm vô số sự vật, tóm lại còn 
hai chữ cũng không”.  

“Hay thay! Sở học của tiên sinh. Thật là rộng lớn mà tinh vi vậy, dầu 
học bất cứ ngàn muôn kinh sách nào cũng rõ nghĩa lý được. 

“Tiên sinh không khứng ra làm quan, nên đại khái không thấy được sự 
nghiệp. Từ thuở tiên sinh lấy lối học nghĩa lý để giáo hóa, chẳng những 
đương thời đào tạo được nhiều bậc nhân tài mà còn truyền thuật, giảng 
luận trau giồi về sau, tới nay dân gian trong sáu tỉnh Nam Kỳ, tỏ lòng trung 
kính nghĩa cảm phát dám hy sinh tới tính mạng, xét ra tuy nhờ đức thân 
nhân của quân vương nhuần gội, cố kết nhân tâm, nhưng nếu không có 
công đức mở mang huấn dục của tiên sinh từ thuở trước thì làm sao có 
được nhân tâm như thế. 

“Đến năm Nhâm Tý 17922, ngày mồng chín tháng 6, tiên sinh ra người 
thiên cổ. Lòng vua cảm mến tiếc thương ân tứ hiệu “Gia định xử sĩ sùng 

đức Võ tiên sinh 嘉 定 處 士 崇 德 武 先 生 ” để ghi vào mộ3 “. 

Võ Trường Toản nổi tiếng nhờ nếp sống ẩn dật, tài học, thái độ đối với 
những người nhúng tay vào cuộc chiến Nguyễn - Tây Sơn, có nhiều môn 
đệ xuất chúng hơn nhờ ở văn nghiệp.  

Thật vậy, vì tài liệu mất mát ngày nay chúng ta chỉ còn lại độc nhất bài 
“Hiếu Trung Hoài Cổ Phú 4“ không biết ông sáng tác trong trường hợp nào 
qua một bài phú không lấy gì làm dài và đầy dẫy từ ngữ khuôn sáo, điển 
tích, có tính cách từ chương chúng ta khó hiểu cặn kẽ tâm hồn của một 
nhân vật vốn được người đồng thời và cả một vài thế hệ sau đặc biệt kính 
trọng nầy. 

Tuy nhiên, qua những gì còn lại, chúng ta cũng có thể biết được phần 
nào con người của Võ Trường Toản.  

a. Võ Trường Toản, người nhận chân sự tuần hoàn, biến dịch của thiên 
nhiên tạo vật . 

Mở đầu bài phú dài 24 câu, tác giả nhìn nhận sự biến đổi của loài hoa: 
dầu rực rỡ, thắm tươi bao nhiêu hết khoảng thời gian của đời hoa, hoa cũng 

http://newvietart.com/index4.1601.html#0.1_footnote1
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tàn tạ. Từ đó ông tổng quát hóa nhận định của mình để áp dụng cho muôn 
loài trong vũ trụ: 

- Thiên nhiên: gò nổng biến thành bể sâu, vực thẳm hóa nên cồn. 

- Con người: Đời người không trường cửu từ xưa đến nay không biết 
bao nhiêu kiếp người nối tiếp: 

“Rỡ rỡ cúc ba thu, ba thu lụn cúc đà tàn héo; 

Hây hây sen chín hạ, chín hạ qua sen cũng rã rời. 

Cho hay vực thẳm nên cồn! 

Khá biết gò cao hóa bể! 

Quán âm dương rước khách xưa nay, đã mấy lâu đời; 

Đò tạo hóa đưa người qua lại, biết bao nhiêu chuyến. 

Nhắp nhoáng ngọn đèn trong kiếng; 

Lênh đênh bóng nguyệt dòng sông” 

Từ nhận định cơ bản về sự biến đổi của thiên nhiên tạo vật, cuộc đời 
Võ Trường Toản nhìn lại lịch sử, những cuộc tranh chấp được thua, những 
hành động hay dở của người trước, rồi cũng biến thành hư ảnh: 

“Lánh non Thú cam bề ngạ tử, hai con Cô Trúc đã về đâu? 

Luyện linh đan lo chước trường sinh, bốn lão Thương San đà bặt dấu! 

Mộng tàn nửa gối, bướm Trang Châu giấc hãy mơ màng; 

Xuân lụn mấy canh, quyên Thục Đế tiếng còn khắc khoải. 

.................................... 

Ngựa trên ải một may một rủi; 

Hươu dưới Tần bên có bên không. 

Hán Võ ngọc đường, người ngọc nọ xưa đà theo gió; 

Thạch Sùng kim cốc, của tiền xưa nay đã lấp sương” 
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Tất cả những gì người đời đặt làm mục tiêu tranh đấu để đạt được như 
lâu đài đẹp đẽ, sự nghiệp huy hoàng, chiến công rực rỡ, quân đội dũng 
mãnh, cuộc sống vui thú... cũng theo thời gian biến đổi còn lại chăng là 
những vết tích tàn phá hoang sơ: 

“Thương hỡi thương huyền quản cung Tần, chim làm tổ tiếng kêu văng 
vẳng; 

Tiếc ôi tiếc y quan đời Tấn, biển nên cồn cỏ mọc xanh xanh. 

Cung Tùy xưa chim nói líu lo, mấy độ xuân về hoa rưới lụy. 

Đài Ngô trước hươu nằm ngả ngớn, đòi ngàn sương ngọn cỏ đeo sầu. 

Ô Giang đêm thẳm hé trăng mành, quạnh quẽ búa rìu họ Hạng. 

Cai Hạ ngày chiều hiu gió mát, phất phơ ngọn cỏ nàng Ngu. 

Đài vắng Nghiêm Lăng, mấy khúc quanh co sông chảy tuyết; 

Thuyền không Phạm Lãi, năm hồ lai láng nước ken mù”.. 

b. Võ Trường Toản người chủ trương chỉ thảo ngay mới thường trụ với 
thời gian. 

Cuộc đời không có gì vĩnh viễn: Thời gian qua mau, công danh dễ tan 
biến, sắc đẹp dễ tàn tạ, của cải rồi cũng mất, Võ Trường Toản xác định như 
vậy, nhưng chính ông cho rằng thời gian không hủy hoại danh thơm tiếng 
tốt đạt được do lối cư xử của chúng ta với cha mẹ, với quân vương: thảo, 
ngay. 

Tóm lại ông đề ra cách sống kiểu mẫu của con người trong thời loạn, 
thời con người dễ dàng đánh mất lương tâm vì đói, vì muốn đạt được danh 
vọng. Ông nhắc đến những chuyện hiếu trung xưa cũ như những gương 
sáng để mong tạo lại một nếp sống hợp đạo lý: con đối với cha hết lòng, tôi 
đối với chúa hết dạ: 

“Cho hay dời đổi ấy lẽ thường, 

Mới biết thảo ngay là nghĩa cả. 

Lụy rơi non Lịch, Đại Thuấn từng dời tánh hai thân. 

Sương lọt áo bô, Tử Khiên lại trọn niềm một thảo. 

Tám trăm dặm xông pha ải tuyết, thương họ Hàn chói chói lòng đơn. 
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Mười chín thu dầm nhuốm trời sương, cám ông Võ phơ phơ đầu bạc”. 

Tư tưởng ông giống với câu đối của Phạm Thụy, người đồng thời ở 
Bắc Hà, chán việc chúa Trịnh đàn áp vua Lê, từ quan về dạy học dán câu 
đối ở chỗ ngồi: 

一 等 人 忠 臣 孝 子  

兩 件 事 讀 書 耕 田  

Nhất đẳng nhân: trung thần hiếu tử. 

Lưỡng kiện sự: độc thư, canh điền. 

= Một hạng người tôi trung con hiếu. 

Hai sự việc, đọc sách, cày bừa. 

Có nhiều cách nhìn đời, có vô số thế dạy đời. Võ Trường Toản nhìn 
đời với cặp mắt bi quan, ông chú ý đến khía cạnh bi đát do tạo hóa đặt ra 
cho chúng sinh, cho vũ trụ. Nhưng cũng từ cái nhìn bi thảm đó ông dạy đời 
một cách sống động và thâm trầm, phải tìm trong sự thay đổi cái không thay 
đổi: “danh thơm tiếng tốt”. 

“Trời mỏn đất già danh hãy rạng, lụy non Ngưu nghĩ cũng sụt sùi; 

Biển khô đá rã tiết nào phai, sử họ Mã chép còn tỏ rõ”. 

Võ Trường Toản, không hoài cổ một cách vô ích, không bi quan để bi 
quan, chất hoài cổ chất bi quan đã được tác giả mượn để đóng vai một thứ 
men tạo lợi ích, gây dựng những thế hệ tốt cho mai hậu. 

Cuộc đời ông, những học trò nổi tiếng của ông đã thể hiện những điều 
ông từng vạch ra trong “Hiếu trung hoài cổ phú” (ít nhứt là ở những quan 
điểm hiếu trung hơi gò bó, hẹp hòi của nguời xưa.) 

* 

* * 

Phụ Lục : 

HIẾU TRUNG HOÀI CỔ PHÚ 

Tác phẩm của Võ Trường Toản  

1. Rỡ rỡ cúc ba thu ba, ba thu lụn cúc đà tàn héo; 
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Hây hây sen chín hạ, chín hạ qua sen cũng rã rời. 

2. Cho hay vực thẳm nên cồn; 

Khá biết gò cao hóa bể (5). 

3. Quán âm dương rước khách xưa nay, đã mấy lâu đời.  

Đò tạo hóa đưa người qua lại, biết bao nhiêu chuyến. 

4. Nhấp nhoáng ngọn đèn trong kiếng; 

Lênh đênh bóng nguyệt dòng sông. 

5. Đường Ngu (6) ấp tốn (7) rượu ba chung, dường say, dường tỉnh; 

Thang Võ chinh tru cờ một cuộc, thoạt đặng thoạt thua. 

6. Của có không nào khác đám mây; 

Người tan hiệp dường như bọt nước. 

7. Lánh non Thú cam bề ngạ tử hai con Cô Trúc (8) đã về đâu ? 

Luyện linh đan lo chước trường sanh bốn lão Thương san (9) đà bặt 
dấu! 

8. Mộng tàn nửa gối, bướm Trang Chu giấc hãy mơ màng; 

Xuân lụn mấy canh, quyên Thục Đế tiếng còn khoắc khoải. 

9. Tha thiết bấy một gò huỳnh nhưỡng (10), ngọc lấp hương chôn; 

Áo não thay mấy cụm bạch vân mưa sầu gió thảm! 

10. Ngựa trên ải một may, một rủi; 

Hươu dưới Tần bên có bên không. 

11. Hán Võ ngọc đường, người ngọc nọ xưa đà theo gió; 

Thạch Sùng kim cốc, của tiền xưa nay đã lấp sương. 

12. Lao xao cõi trần ai, trường hoan lạc gẫm không mấy lúc; 

Thấm thoắt cơn mộng ảo, đoạn biệt ly há dễ bao lâu. 
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13. Nghìn năm hồn phách Hán anh hùng, hồn phách mất người kia 
cũng mất. 

Muôn dặm nước non Đường thổ võ, nước non còn đời ấy đâu còn. 

14. Thương hỡi thương! huyền quản (11) cung Tần, chim làm tổ tiếng 
kêu văng vẳng; 

Tiếc ôi tiếc, y quan đời Tấn, biển nên cồn cỏ mọc xanh xanh. 

15. Cung Tùy xưa chim nói líu lo, mấy độ xuân về hoa rưới lụy; 

Đài Ngô trước hươu nằm ngả ngớn, đòi ngàn sương ngọn cỏ đeo sầu. 

16. Ô Giang đêm thẳm hé trăng mành, quạnh quẽ búa rìu họ Hạng.  

Cai Hạ ngày chiều hiu gió mát, phất phơ ngọn cỏ nàng Ngu (12). 

17. Đài vắng Nghiêm Lăng, mấy khúc quanh co sông chảy tuyết; 

Thuyền không Phạm Lãi, năm hồ lai láng nước ken (13) mù. 

18. Cho hay dời đổi ấy lẽ thường; 

Mới biết thảo ngay là nghĩa cả. 

19. Lụy rơi non Lịch, Đại Thuấn từng dời tánh hai thân; 

Sương lọt áo bô, Tử Khiên lại trọn niềm một thảo. 

20. Tông khóc măng, Tường nằm giá, nằn - nằn lo giữ đạo con. 

Tích dấu quít, Cự chôn con, nắm nắm (14) đua đền ngãi mẹ. 

21. Trước đền Trụ mổ gan một tấm, muôn kiếp còn danh để tạc bia; 

Dưới thành Ngô treo mắt đôi tròng, ngàn năm hãy người đều nhởm 
gáy. 

22. Tám trăm dặm xông pha ải tuyết, thương họ Hàn (15) chói chói lòng 
đơn. 

Mười chín thu dầm nhuốm trời sương, cám ông Võ phơ phơ đầu bạc. 

23. Cật Võ Mục (16) nhuộm thâm bốn chữ; tấm trung thành đã thấu trời 
xanh! 
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Áo Thiên Tường (17), ghi đượm hai câu, phương tựu ngãi chi phai lòng 
đỏ. 

24. Trời mỏn đất già danh hãy rạng, lụy non Ngưu nghĩ cũng sụt sùi; 

Biển khô đá rã tiết nào phai, sử họ Mã chép còn tỏ rõ. 

(Hiệu đính theo Hiếu trung hoài cổ Vịnh - Nông cổ mín đàm 
số 87 ngày 9-07-1903 và Quốc Âm Văn Uyển trang 106-107). 

________________________________  

Chú Thích : 

1 Đúng ra là Thế tổ, vì hiệu Thái tổ đã dành cho Nguyễn Hoàng. 

2 Mất tại làng Hòa Hưng (tỉnh Gia Định). 

3 Về tiểu sử của Võ Trường Toản chúng tôi mạn phép chép lại một phần bài văn bia trước 

mộ ông (ở Ba Tri) do Phan Thanh Giản viết (Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh dịch) để thấy 

được phần nào lòng kính trọng của một bậc danh thần, ái quốc đối với một chí sĩ, một 

nhà giáo như Võ Trường Toản. 

4 Chính ngay bài nầy học giới gần đây mới xác nhận ông là tác giả. Tuần báo “Nông Cổ 

Mín Đàm” số 97 ngày 9 - 7 - 1903 và Lê Sum “Việt Âm Văn Uyển” - Sàigòn 1919, trang 

107 đều ghi “vị tường danh thị”. 

5 Câu 1 và 2: cuộc đời vốn đổi thay. Có đó mất đó. 

6 Đường: vua Nghiêu họ Đào Đường; Ngu: Vua Thuấn họ Hữu Ngu. 

7 Ấp tốn: Nhường ngôi cho người hiền, chỉ việc vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn.  

8 Bá Di, Thúc Tề, hai con vua Cô Trúc, không chịu ăn thóc nhà Châu nên vào núi Thú 

Dương và chết đói ở đấy. 

9 Đời Hán, bốn ông lão Đường Tuyên Minh, Kỳ Lý Quý, Thôi Huỳnh, Châu Thuật không 

chịu làm quan lên núi Thương sơn ở ẩn luyện linh đơn. 

10 Huỳnh nhưỡng: đất vàng. Gò Huỳnh nhưỡng: mộ. 

11 Huyền quản: dây đàn, ống sáo, gọi chung là nhạc cụ. 

12 Cỏ nàng Ngu: Ngu Cơ, vợ Hạng Võ tự vận chết hóa ra cỏ thơm tục gọi Ngu mỹ nhân 

thảo. 

13 Ken: Rủ nhau, hợp lại đông đảo; ken mù: sương đóng dầy. 
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14 Nắm nắm: cẩn thận và sợ hãi; như nơm nớp. 

15 Hàn: tức Hàn Dũ vì bài bác đạo Phật bị vua Đường Huyền Tông đày ra vùng băng tuyết 

Triều Dương phía Bắc nước Tàu. 

16 Võ Mục: Tức Nhạc Phi được mẹ xâm trên lưng bốn chữ “tận trung báo quốc”. 

17 Thiên Tường: tức Văn Sơn ghi vào vạt áo hai câu để tự khuyên nên hy sinh cho điều 

nghĩa. 

 

Nhà thơ hiện thực và siêu thoát:  

Ngô Thế Lân 

Quê làng Vu Lai 1, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên, Ngô Thế Lân có tiểu sử 

rất mơ hồ, ta chỉ biết ông sống vào giữa2 thế kỷ XVIII nhờ tài liệu của một 

vài người đồng thời (chẳng hạn như Phạm Nguyễn Du, Lê Quý Đôn ...) 

Ông tên tự Hoàn Phác, hiệu Ái Trúc Trai và Tấn Giang, học rộng nhưng 

không làm quan. Tác phẩm của ông, Phong Trúc tập3 風 竹 集 (tiếng gió 

thổi vào tre) vừa có tính cách hiện thực vừa phảng phất thi vị Thiền Tông. 

Ngô Thế Lân nhà thơ hiện thực xã hội: 

a. Người chứng nhân thời loạn. 

Sống giữa thời đất nước qua phân, nhân dân phải gánh chịu nỗi khổ sở vì bị 

bỏ quên, vì bị coi như những phương tiện để củng cố địa vị cho nhà cầm 

quyền, người có chút ưu ái đối với tầng lớp không may đều đau xót. Ngoài 

Bắc Hà, Nguyễn Thiếp đã nói lên được lòng mình, đã diễn tả tình trạng xã 

hội đen tối bằng những bài thơ tả cảnh, cảm hoài. Trong Nam Hà, Ngô Thế 

Lân cũng vậy, ông chứng kiến sự lầm than, khổ ải của người dân thông cảm 

với cuộc sống mất hết niềm vui của họ nên than thở giùm họ qua một số 

tác phẩm có khuynh hướng hiện thực xã hội. Bài “Trư điểu đề” sau đây đặc 

trưng nhất, diễn tả cảnh u ám, thê lương đổ nát, “sài lang hổ báo” mang 

mặt người đang đe dọa mọi tầng lớp người dân: 

猪 鳥 啼 

嗚 呼 奇 哉 猪 鳥 啼 

五 更 鳴 吠 風 悽 悽 
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泰 山 傾 頺 白 日 暗 

平 地 波 起 黑 雲 迷 

鴻 雁 悲 鳴 散 林 藪 

豺 狼 横 行 當 路 溪 

朝 也 村 聲 不 敢 說 

嗚 呼 奇 哉 猪 鳥 啼 

Phiên âm: 

Ô hô! Kỳ tai trư điểu đề,  

Ngũ canh minh phệ, phong thê thê.  

Thái sơn khuynh đồi, bạch nhật ám, 

Bình địa ba khởi, hắc vân mê.  

Hồng nhạn bi minh tán lâm tẩu,  

Sài lang hoành hành đương lộ khê.  

Triều dã thôn thanh bất cảm thuyết,  

Ô hô! Kỳ tai trư điểu đề.  

(Trư điểu đề)  

Tạm dịch: 

Than ôi, chim lợn kêu âm u, 

Năm canh than gào, gió vi vu. 

Thái Sơn nghiêng ngả, trời ảm đạm  

Đất bằng sóng dậy, mây mịt mù. 

Hồng nhạn kêu buồn tách rừng rú, 

Sài lang hoành hành, không chỗ trú. 

Trong triều ngoài nội chẳng hở môi, 

Than ôi, chim lợn kêu âm u. 

(Chim lợn kêu - NVS dịch) 
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Cảnh tượng Ngô Thế Lân diễn tả điển hình cho xã hội Nam Hà dưới thời 

chuyên chế của Trương Thúc Loan, thời mà người dân không còn chỗ để 

tránh những áp bức. Gian thần và bè đảng hiện diện từ triều đình đến thôn 

dã, rừng núi. Để biểu trưng sự tàn ác của bọn nầy, tác giả thường dùng 

những tiếng hổ lang, kình ngạc. Nhưng có lẽ vẫn chưa đầy đủ, ông dùng 

những từ ngữ đặc biệt hơn: ruồi, muỗi, bọn dơ dáy, loài hút máu người. Bài 

Thiệp thế ngâm vừa mô tả được thực trạng xã hội vừa cho thấy sự khinh thị 

của người viết đối với chánh quyền lúc đó: 

涉 世 吟  

深 山 有 虎 狼 

大 潭 有 鯨 鱷 

世 上 有 戈 矛 

此 身 何 處 托 

*** 

閙 裏 苦 多 蠅 

静 裏 苦 多 蚊 

如 何 兩 小 虫 

偏 看 喫 人 身 

Phiên âm: 

Thâm sơn hữu hổ lang, 

Đại đàm hữu kình ngạc!  

Thế thượng hữu qua mâu,  

Thử thân hà xứ thác ?  

 

Náo lý khổ đa dăng ?  

Tĩnh lý khổ đa văn!  

Như hà lưỡng tiểu trùng,  

Thiên khán khiết nhân thân ?  
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(Thiệp thế ngâm)  

 

Tạm dịch : 

Núi sâu có cọp beo. 

Đầm lớn có kình sấu! 

Trên đời có giặc giã. 

Thân nầy ta tựa đâu ? 

Chỗ ồn khổ nhiều ruồi, 

Nơi tĩnh khổ nhiều muỗi! 

Tại sao hai loại nầy  

Chỉ thích thịt người thôi?  

(Thiệp thế ngâm – NVS dịch) 

 

Nhìn thấy xã hội loạn lạc, dân chúng nheo nhóc, lầm than vì chánh quyền, 

nói rõ hơn là Trương Phúc Loan, chỉ lo tư lợi. Ngô Thế Lân chán nản, một sự 

chán nản sanh ra vì tự cảm thấy bất lực trước thời thế. Bài Vịnh Hoài詠 懷

sau đây ông tự mô tả mình với một giọng điệu bi quan, mệt mỏi nhưng cao 

kỳ, can đảm trong việc miệt thị bọn thống trị: 

詠 懷 

南 方 有 一 仕 

志 大 皃 數 竒 

少 逰 宣 聖 門 

長 進 心 無 疑 

耽 書 廢 寢 食 

任 俠 忘 權 威  

舉 目 蒼 生 苦  

胸 中 無 所 施  
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自 負 且 蘊 匱  

善 價 應 有 期  

行 年 未 四 十  

此 心 忽 已 衰  

遠 居 友 麋 鹿  

結 屋 臥 山 坡  

… … …  

Phiên âm:  

Nam phương hữu nhất sĩ,  

Chí đại nhi số kỳ.  

Thiếu du Tuyên thánh môn,  

Trưởng tiến tâm vô nghi.  

Đam thư phế tẩm thực,  

Nhiệm hiệp vong quyền uy.  

Cử mục thương sinh khổ, 

Hung trung vô sở thi. 

Tự phụ thả uẩn quỹ. 

Thiện giá ưng hữu kỳ. 

Hành niên vị tứ thập. 

Thử tâm hốt dĩ suy. 

Viễn cư hữu mi lộc, 

Kết ốc ngọa sơn phi. 

... ... ... ... ... ... ... ... 

(Vịnh hoài) 

Tạm dịch: 

Phương Nam có kẻ sĩ 
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Chí lớn mà số kỳ. 

Trẻ, chơi ở cửa Khổng 

Lớn, tiến lòng chẳng nghi. 

Mê sách quên ăn ngủ, 

Ưa dũng chẳng sợ uy. 

Ngước mắt thấy dân khổ, 

Lòng chẳng biết làm gì. 

Tự phụ là ngọc quý, 

Đắt giá cũng có khi. 

Tuổi chưa đầy bốn chục, 

Lòng đã thấy suy vi. 

Lánh cư cùng hươu nai. 

Làm nhà dưới chân núi  

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

(Vịnh hoài) 

Ông chán chường, tuyệt vọng cũng có lý do: cảnh ảm đạm thê lương hiện 

khắp mọi nơi, người xấu tràn đầy (hồ lập, lang bôn), quân “giặc” đến, tin 

bại trận loan về, nhân dân buồn bã. Thế nhưng trước cảnh tượng bi thảm 

đó, người có trách nhiệm vẫn không biết, vẫn chưa tiên đoán được những 

gì sẽ xảy ra để đề phòng. Viễn ảnh nguy ngập đe dọa đất nước, ông chỉ còn 

biết thở than cho giang sơn gấm vóc cho các chúa trước đây tốn công gây 

dựng giờ đang chờ sụp đổ: 

有 感  

風 塵 極 目 黑 漫 漫  

狐 立 狼 奔 水 石 間  

羽 檄 日 聞 征 將 北  

魚 書 不 見 敗 軍 還  

茹 芹 有 客 徒 揮 淚  
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食 肉 何 人 為 解 顏  

底 事 履 霜 全 不 會  

可 憐 一 片 錦 江 山  

Phiên âm: 

Phong trần cực mục hắc man man, 

Hồ lập lang bôn thủy thạch gian. 

Vũ hịch nhật văn chinh tướng Bắc; 

Ngư thư bất kiến bại quân hoàn. 

Nhự cần hữu khách đồ huy lệ, 

Thực nhục4 hà nhân vị giải nhan. 

Để sự lý sương5 toàn bất hội  

Khả lân nhất phiến cẩm giang san. 

(Hữu cảm ) 

Tạm dịch: 

Gió bụi trông xa tối mênh mang, 

Cáo đứng, beo đi, đã chật đàng. 

Vũ hịch 6 ngày nghe quân Bắc đến. 

Ngư thư 7 không thấy bại quân hoàn. 

Cỏ rau, còn kẻ thầm rơi lệ, 

Thịt cá, nào ai mất nét hoan 

Việc đến bên chân còn chẳng biết, 

Khá thương tú lệ tấm giang san. 

(Hữu cảm) 

và cuối cùng sụp đổ thật, thành quách điêu tàn, chùa chiền ngả nghiêng. 

Ông nhìn thấy sự đổi thay từ đẹp đẽ, tráng lệ sang hoang vắng, đìu hiu rồi 

buồn cho cuộc đời như giấc mộng kê vàng: có đó, mất đó. Bài thơ ông mô 

tả chùa Tây Thiên ít chữ nhưng nhiều ý: 
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寶 閣 瓊 樓 半 已 荒  

梵 宮 依 舊  

斜 陽  

可 憐 二 百 餘 基 業  

 

及 山 僧 一 夢 長  

Phiên âm: 

Bửu các quỳnh lâu bán dĩ hoang, 

Phạn cung y cựu đối tà dương. 

Khả lân nhị bách dư cơ nghiệp. 

Bất cập sơn tăng nhất mộng trường8.  

Tạm dịch: 

Gác tía lầu son nửa bỏ hoang, 

Chùa chiền trơ trọi, ánh nắng tàn. 

Thương thay cơ nghiệp hai trăm lẻ, 

Chẳng kịp sơn tăng giấc mộng vàng. 

Cái nhìn của ông nhiều khi rộng rãi hơn, bao dung hơn, ông xúc động bùi 

ngùi trước một cảnh hoang phế nào đó không cần phải thuộc về cơ nghiệp 

của Chúa Nguyễn mà có thể thuộc về một dân tộc khác, một quốc gia khác. 

Lời cảm thán của ông lúc nầy trở thành tiếng than cho cảnh thay đổi của 

cuộc đời. Ta không lấy làm lạ khi thấy ông xót thương, bi lụy khi đi qua 

thành Đồ Bàn thấy cảnh cổ tháp trơ vơ, cảnh cung điện nguy nga trở thành 

nơi tịch mịch ẩn cư của mấy vị tăng giờ, vườn hoa sặc sỡ ngày trước chỉ còn 

là nơi thong dong của mấy chục chú đồng. 

Sự mô tả nầy một phần có tính cách trách móc chiến tranh đã tạo nên sự 

đổ nát, đổi thay, một phần của sắc thái hoài cổ - sau nầy ta gặp ở trường 

hợp Nguyễn Du, bà Huyện Thanh Quan. 

Nguyên văn: 

過 闍 槃 城 懷 古  
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斜 陽 停 馬 望  

無 限 廢 興 情  

園 苑 僧 為 寺  

宮 庭 牧 自 耕  

殘 山 餘 古 塔  

剩 水 竄 荒 城  

神 道 原 無 據  

西 關 漫 刻 盟  

Phiên âm: 

Tà dương đình mã vọng, 

Vô hạn phế hưng tình. 

Viên uyển tăng vi tự  

Cung đình mục tự canh. 

Tàn sơn dư cổ tháp  

Thặng thủy thoán hoang thành. 

Thần đạo nguyên vô cứ, 

Tây quan mạn khắc minh. 

(Quá Đồ Bàn thành hoài cổ) 

Tạm dịch: 

Chiều tà dừng ngựa, nhìn. 

Muôn ngàn phế hưng tình. 

Vườn hoa sư thờ Phật, 

Cung đình mục đồng canh. 

Núi mòn trơ cổ tháp, 

Nước úng đọng quanh thành. 

Đạo thần vốn huyền nhiệm,  
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Ải Tây tạm ghi minh. 

(Qua thành Đồ Bàn hoài cổ). 

b. Ngô Thế Lân, kẻ thất bại trong việc giúp đời. 

Nhận chân được bản chất của người cầm quyền, chứng kiến nổi khổ của 

dân Ngô Thế Lân muốn dùng tài trí của mình sửa lại hoàn cảnh, cứu giúp 

những phần tử quá chịu thiệt thòi. 

Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục ghi nhận ông đã đặc biệt chú ý đến việc 

biến cải lại thời thế - Mục tiêu của ông khác với Nguyễn Cư Trinh, ông nầy 

muốn thay đổi tâm lý của người dân để quốc gia vững mạnh, có thể tiến về 

phương nam dễ dàng - biến cải để nhân dân không cò khổ sở, bọn “sài lang, 

hổ báo” hết tác oai, tác quái. Bởi vậy, mặc dầu không thích làm quan, năm 

1770 ông cũng dâng lên Chúa Nguyễn Phúc Thuần những phương sách trị 

bình về các phương diện binh bị, khẩn hoang, kinh tế, theo ông khả dĩ cứu 

dân ra khỏi cảnh nước lửa. 

Qua tài liệu quý giá đó, ta được biết Ngô Thế Lân rất sáng suốt và am tường 

tâm lý dân chúng, những phương sách cải tổ của ông đều dựa vào quyền lợi 

số đông. Chẳng hạn về phương diện kinh tế, lúc đó dân chúng lén đúc tiền 

kẽm, với tiền nầy, họ mua thóc khiến giá thóc lên cao, nhiều người nghèo 

đói, giặc giã nổi lên, cách của ông nhằm trị tận căn nguyên, không chủ 

trương trừng phạt người lỡ đúc tiền kẽm, nhưng lập kho “Thường bình” 

(kho an toàn ) để khi cần, bán rẻ cho dân chúng. 

Với cách thế nầy, Ngô Thế Lân muốn tận dụng khả năng giúp đỡ của chánh 

quyền hơn khả năng trừng phạt. Ông nhìn vấn đề trên khía cạnh bao dung 

để thấy có một số đông cần đến bàn tay ưu ái của chánh quyền: 

“Trộm nghe khi tiên quân mở mang cương vu, đất còn hẹp, dân còn thưa, 

phía Nam chưa có đất Gia Định, phía Bắc còn việc phòng giữ ở Hoàng Sơ, 

liền năm binh cách, thế mà dân không đói kém, nước có dư dùng. Nay thiên 

hạ bình yên đã lâu ngày, đất rộng, dân đông, đất trồng ngũ cốc đã khai 

khẩn hết, lại thêm ruộng ở Phiên Trấn, Long Hồ không bị hạn lụt, thế mà từ 

năm Mậu Tý (1768) đến nay, giá lúa cao vọt, sanh dân đói kém, là vì cớ gì ? 

Thần trộm nghĩ ấy không phải vì thiếu lúa, nhưng là vì nạn tiền kẽm quá 

nhiều gây nên vậy. Phàm dân chạy về mối lợi cũng như nước chảy về phía 

chỗ thấp, thế không thể ngăn được, cho nên tuy rừng sâu có độc lam 

chướng, có nạn hùm beo, biển lớn, có cái nguy sóng gió, có nạn kình ngạc, 
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người ta thường đến mà không sợ ấy là vì thấy lợi mà quên hại vậy. Huống 

chi cái lợi đúc tiền kẽm lại gấp bội cái lợi khác mà không có cái lo về lam 

chướng, hùm beo, sóng gió, kình ngạc. Tuy có lệnh cấm, song từ khi dùng 

tiền đến nay, chưa nghe ai đúc trộm tiền mà bị giết bao giờ. Cho nên từ khi 

việc đúc trộm tiền kẽm ở Ba Thắc hoành hành thì giá lúa ở Gia Định lại cao 

vọt, ấy là vì kẻ đúc trộm tiền kẽm được lợi rất nhiều, nếu chở đi nơi khác 

thì sợ lộ việc gian, nên không kể hàng đắt, hàng rẻ, đều tùy tiện mua lấy, 

giá lúa nhân đấy mà cao lên. Lúa đắt thì dân sợ đói, sợ đói thì tranh nhau 

mua để chứa, tranh nhau mua thì lúa càng ngày càng đắt, lúa đắt thì mọi 

vật trong thiên hạ cũng theo đó mà đắt lên. 

Huống chi, tình người ta ai cũng ưa cái bền chắc, ghét cái chóng hư, nay lấy 

đồng tiền kẽm chóng hư mà thay tiền đồng bền chắc, cho nên dân tranh 

nhau chứa lúa mà không chịu chứa tiền. Thời Hán Cao Tổ cho rằng tiền nửa 

lượng của nhà Tần nặng quá mới đúc giáp tiền để thay, vật giá liền lên cao, 

một thạch gạo giá đến một vạn đồng tiền, ấy là vì tiền mỏng, nên vật giá 

phải cao, đã có kinh nghiệm rõ rệt. Vả, từ khi có Gia Định, dân xứ ấy chưa 

bao giờ lấy sự chứa lúa làm lợi. Nay ở Gia Định nhà nào cũng chứa, không 

chỉ ở Gia Định mà ở Phú Xuân và cả các phủ, nhân dân có tiền đều tranh 

nhau chứa lúa, như vậy mà muốn cho lúa khỏi đắt có được không? Ở Gia 

Định lúa đắt thì ở các phủ làm sao không đắt được? Lúa ở các phủ đắt thì 

dân ở Phú Xuân khỏi đói sao được? Phàm tình người một ngày không ăn 

hai bữa thì đói, suốt năm không may áo thì rét, đói rét thiết thân thì không 

đoái đến liêm sỉ, cho nên gian tà trộm cướp mới sinh ra. Có câu nói rằng: 

“Một bữa không có ăn thì cha con không có nghĩa nữa” cha đã không giữ 

được con thì vua sao giữ được dân ? 

Tuy vậy, cái tệ tiền kẽm đã lâu rồi, nay muốn thay đổi rất khó mau có công 

hiệu, mà nạn đói của dân ta lại rất gấp. Thần trộm nghĩ phương kế ngày 

nay, không có gì bằng phỏng theo phép nhà Hán, mỗi phủ đặt một kho 

“Thường bình” đặt chức quan Hữu Tư, định giá thường bình, rồi hễ lúa rẻ 

thì theo giá mà mua chứa vào kho, lúa đắt thì theo giá mua mà bán cho 

dân. Như thế giá lúa không đến nỗi rẻ quá thiệt hại nhà nông, mà cũng 

không đến nỗi đắt quá để lợi cho con buôn, khiến dân nghèo đói kém, rồi 

sau sẽ lần lần sửa đổi cái tệ tiền kẽm. Như thế vật giá sẽ được bình ổn”9  

Có thể cách thế của ông không hữu hiệu - hay hiệu quả khó thấy được tức 

thời nhưng ông có một quan niệm rất mới khi nhìn vấn đề: phải xét đến cội 

nguồn. Giặc giã, trộm cướp chỉ là bề mặt của hiện tượng, ẩn tượng, nguyên 
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do phát sinh chính vì tiền kẽm bị lạm phát nên giá lúa thay đổi, lộn xộn, 

trong khi đó người dân không có tiền mua, vậy phải cấp thời giúp những 

giới nầy bằng phương tiện của chính phủ, sau đó sẽ lần lần trừ nạn tệ hại 

của tiền kẽm. 

Cái nhìn tự căn để đó được Ngô Thế Lân giải bày trong một bức thơ gởi cho 

bạn: 

“Cho nên người giỏi trị gỗ trước hay xem căn bản của gỗ đã. Nếu chỉ biết 

mọt có thể trị thì một con mọt này đi, một con mọt khác lại sinh ra. Sinh ra 

đó là tại gỗ chứ không phải tại mọt ... Tôi đêm đọc Hán sử đến đời Hoàn, 

Linh: ngoại thích lộng quyền nội thụ buông ác, bậc danh hiền thì yêu nhàn, 

bậc xử sĩ thì ẩn náu, bất giác xếp sách lại mà thở dài ...Cho nên ông thầy 

thuốc giỏi, không phải bảo bệnh có thể cứu, tật có thể trừ mà bảo biết 

được (mạng) sống hay chết, có thể cùng chữa hay không thể cùng chữa mà 

thôi ...10”. 

Thế nhưng lòng lo lắng của ông không được đáp ứng; sáng kiến ông đưa ra, 

Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần không đủ khả năng nhìn thấy chân giá trị để 

áp dụng nên tệ hại vẫn tiếp tục. Cuối cùng nhà Tây Sơn nổi lên đáp ứng 

nguyện vọng của mọi người. 

Ngô Thế Lân đã thất bại trong kỳ vọng sửa đời cứu thế của ông. 

Ngô Thế Lân, nhà thơ siêu thoát Thiền tông. 

Tính chất hiện thực xã hội và siêu thoát Thiền tông, thoạt nhìn dường như 

mâu thuẫn khi hiện diện trong cùng tư tưởng một nhà văn. Nhưng thật ra 

hai khuynh hướng nầy có thể không xung khắc nhau nếu lần lượt xuất hiện 

ở hai giai đoạn khác biệt. Ngô Thế Lân ở vào trường hợp đó. Trong những 

năm đầu của cuộc đời, chứng kiến thực trạng xã hội ông đau lòng nên tìm 

phương sách sửa đổi, nhưng người có quyền thế, có trách nhiệm đã không 

giúp ông thực hiện mộng ước. Từ đó ông chán nản vì cảm thấy mình không 

tròn bổn phận kẻ sĩ. Là người suy tư, hướng nội. Ngô Thế Lân không hành 

động như anh em nhà Tây Sơn, hoặc như Cao Bá Quát sau nầy, phản ứng 

của ông giống như trường hợp Nguyễn Thiếp ở Bắc Hà, cảm thấy mình bất 

lực nên không muốn nhìn đời, tự tìm cảnh an vui tâm hồn bằng những cách 

dễ dàng nhất: hưởng nhàn và tri túc. Lúc nầy giọng điệu của tác giả không 

còn biểu lộ sự ưu ái đối với quốc gia, xã hội, với ông những phạm trù nầy 

như mơ hồ, xa lạ, ông hướng lòng mình vào những thứ khác thế nào cho 

tâm hồn bình thản, tự toại. 

http://newvietart.com/index4.1609.html#sdfootnote10sym
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Bài “Thư hoài” diễn tả tâm trạng đó (ở những câu luận và kết). 

… 舊 事 如 川 長 逝 海 

新 懷 似 月 欲 凌 虛 … 

天 意 若 非 憐 惜 我  

肯 教 容 易 臥 茅 蘆 … 

 

Phiên âm: 

... Cựu sự như xuyên trường thệ hải. 

Tân hoài tự nguyệt dục lăng hư ... 

Thiên ý nhược phi liên tích ngã. 

Khẳng giao dung dị ngọa mao lư ? 

(Thư hoài) 

Tạm dịch:  

...Cựu sự: sông dài đổ biển xanh, 

Tân hoài: trăng trải khắp mông mênh... 

Lòng trời nếu chẳng thương thân mọn. 

Há để cho ta khểnh lều tranh ? 

Ông muốn quên tất cả chuyện cũ, như nước sông mất hút, hòa đi không 

còn dấu vết gì khi chảy ra đến biển. Lòng ông lúc này muốn mênh mông, 

trống không như ánh trăng, có ở đó, mà cũng không ở đó. 

Ông cảm ơn trời đất đã thương tạo cho mình cảnh an nhàn ở liều tranh với 

thú thưởng gió ngắm trăng, thảnh thơi thân thể cũng như tâm hồn. 

Với tâm trạng chối bỏ cụôc đời, từ chối những vướng bận với trần thế, Ngô 

Thế Lân nhìn mọi vật dưới khía cạnh tĩnh, hòa hợp, thoải mái. Ông mô tả 

làng mình như một cảnh thanh bình đẹp đẽ đầy đủ, trong đó ông hoàn 

toàn tự do muốn đi hay ở tùy thích: bài “Vu Lai ổ”. 

蕪 萊 塢  

錯 落 人 家 綠 柳 間  
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緣 溪 分 塢 各 回 還  

東 南 一 帶 湖 連 海  

西 北 三 分 埜 接 山  

深 澗 蝦 肥 渔 父 醉  

平 原 草 長 牧 童 閒  

白 沙 翠 竹 紅 塵 淨  

一 任 幽 人 自 往 還  

Phiên âm: 

Thác lạc nhân gia lục liễu gian, 

Duyên khê phân ổ các hồi hoàn.  

Đông Nam nhất đái hồ liên hải, 

Tây Bắc tam phần dã tiếp san. 

Thâm giản hà phì ngư phủ tuý, 

Bình nguyên thảo trưởng mục đồng nhàn. 

Bạch sa thúy trúc hồng trần tĩnh. 

Nhất nhiệm u nhân tự vãng hoàn. 

(Vu Lai ổ) 

Tạm dịch: 

Rải rác vài nhà giữa liễu xanh, 

Bờ khe từng xóm chạy vòng quanh. 

Đông Nam một dải hồ liền biển. 

Tây Bắc, ba phần núi, đồng tranh. 

Khe sâu, tôm béo, say ngư phủ. 

Đồng phẳng, cỏ dài, khỏe đứa canh. 

Cát trắng trúc xanh không bụi bám, 

Mặc người u tịch tự rong hành. 
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(Vu Lai ổ) 

Ông tự cho cảnh sống của mình là cảnh lý tưởng của người thoát tục: tâm 

hồn thư thả, gặp khách chuyện trò không biết mệt; mùa xuân thưởng thức 

chén rượu trong cảnh nhàn hạ. 

Ông thỏa mãn với nếp sống bình dị đó, ông cho rằng không có ai được như 

mình, biết tìm nguồn vui cho tâm hồn, nguồn vui tự tạo dựng được bằng 

cách đi ở ẩn, xa chốn thị thành–bạn cùng hươu nai. 

Tuy nhiên, đặc biệt của Ngô Thế Lân không hẳn ở những điểm nầy. Người 

biết hưởng thanh nhàn, tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn thời nào cũng có, 

điểm độc đáo của ông ở chỗ đã thấy được kết quả của việc phóng bỏ 

những phồn tạp của cuộc thế. Phóng bỏ khiến cho người thấy được chân 

tánh của mình và hành động phù hợp với chân tánh - cũng như khói bay 

thẳng lên nhờ im gió - Mặt khác chân tánh nầy cũng nuôi dưỡng trong toàn 

cảnh thích hợp: nhàn tản không phiền tạp sẽ được phát triển để hoàn hảo - 

như hoa ở núi nhờ hưởng được sương nên càng tươi đẹp. Ông diễn tả hệ 

thống tư tưởng thâm viễn đó trong bài thơ “Xuân nhật ngẫu thành”: 

春 日 偶 成  

浮  

放 下 見 吾 真  

水 竹 生 涯 幸  

貧  

野 燎 無 風 煙 自 直  

山 花 有 露 色 偏 新  

高 談  

客 饒 三 寸  

佳 釀 逢 春 好 十 分  

料 得 無 人 同 此 樂  

 

妨 麋 鹿 結 為 鄰 
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Phiên âm : 

Phù danh phóng hạ kiến ngô chân, 

Thủy trúc sanh nhai hạnh bất bần. 

Dã liệu vô phong yên tự trực, 

Sơn hoa hữu lộ sắc thiên tân. 

Cao đàm đối khách nhiêu tam thốn, 

Gia nhưỡng phùng xuân hảo thập phần. 

Liệu đắc vô nhân đồng thử lạc, 

Bất phương mị lộc kết vi lân. 

(Xuân nhật ngẫu thành) 

Tạm dịch: 

Rũ bỏ phù danh thấy được chân 

Sống cùng trúc, nước may chẳng bần. 

Đuốc đồng, khói thẳng nhờ im gió. 

Hoa núi đượm sương thắm bội phần. 

Đối khách truyện tràn ba tấc lưỡi. 

Gặp xuân, rượu ngọt thích mười phân. 

Hẳn không ai được như ta nhỉ. 

Thú ấy, hươu nai chẳng ngại gần. 

Trong bài “Sơn cư tức sự”, ông mô tả với đầy đủ chi tiết khung cảnh sống 

nhàn tản từ không gian gần gũi với tiếng ve bóng trúc, không gian thân 

thiết của khu vườn cũ, cánh cửa gỗ tạp đến cảnh tịch mịch u buồn với mây 

khe đùn đến, mưa ngàn kéo về, trong đó ông không quên vẽ phác hình ảnh 

một người bất chấp thời gian biến dịch, thong dong, tự tại. 

Tuy nhiên ông cũng bộc lộ phần nào một vẻ gì chán nản, chán vì nhìn chung 

quanh không thấy ai được như mình, toàn bọn tầm thường, chạy theo 

danh vọng. Nhóm Văn Tân đã có lý phần nào khi cho rằng “về chủ quan 

(ông) có ý chống lại hoặc ít, hoặc nhiều với thống trị”11 (1):. 
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Nguyên văn: 

蟬 聲 喧 午 下  

竹 影 護 階 苔  

老 圃 秋 無 事  

柴 門 晝  

開  

溪 雲 當 坐 起  

山 雨 過 江 來  

清 世 誰 高 尚  

閒 眠 為  

才  

Phiên âm: 

Thiền thanh huyên ngọ hạ, 

Trúc ảnh hộ giai đài. 

Lão phố thu vô sự  

Sài môn trú bất khai.  

Khê vân đương tọa khởi, 

Sơn vũ quá giang lai. 

Thanh thế thùy cao thượng ? 

Nhàn miên vị bất tài  

(Sơn cư túc sự) 

Tạm dịch: 

Trưa hè rộn tiếng ve, 

Bóng trúc thềm rêu che. 

Lão phố (12) thu nhàn rảnh, 

Cửa sài ngày vẫn gài. 
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Mây khe che chỗ ngồi, 

Mưa núi qua sông tới  

Đời ai người cao thượng? 

Nhàn ngủ vì bất tài. 

(Tức cảnh chỗ ở trong núi) 

Trong cảnh ẩn dật ông vẫn giữ được nét phóng khoáng kiên cường của 

mình, quyền thế không màng nên thản nhiên không qụy lụy, e dè. Không tự 

cao tự đại nên có thể đùa nghịch với tất cả mọi người. Ta có thể thấy qua 

bài “tự thuật” của ông một người thoát vòng danh lợi coi danh phận như 

không đồng thời nhận chân được tính tình bộc trực đặc biệt của tác giả 

(trích 4 câu giữa): 

自 述  

… 

半 生 踪 跡 詩 為 傅  

到 處 登 臨 酒 作 媒  

心  

彈 冠 那 忌 諱  

反 無 按 劍 任 詼 諧  

… 

Phiên âm : 

Bán sinh tung tích thi vi phó, 

Đáo xứ đăng lâm tửu tác môi. 

Tâm bất đàn quan na kỵ huý. 

Hữu vô án kiếm, nhiệm khôi hài, 

Tạm dịch: 

Nửa đời đi lại làm thơ, 

Đến đâu cũng đến, cũng nhờ rượu đưa, 
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Lòng nầy sửa mũ (13) chẳng ưa, 

Nên không ngần ngại, chẳng ngừa sợ ai. 

Tha hồ đùa nghịch khôi hài. 

Bạn không vỗ kiếm (14),chẳng ai buồn lòng  

Ảnh hưởng triết lý Thiền Tông trong tư tưởng Ngô Thế Lân thể hiện rõ ràng 

nhất ở bài “Tạ Trần tiên sinh họa ảnh”. Với hai mươi chữ của một bài thơ 

ngũ ngôn tứ tuyệt tác giả vừa khen tặng người vẽ ảnh kỳ tài (không thật 

khéo thì sau ghi lại những nét đặc trưng, cần gì phải thật hoàn hảo ? vừa 

đặt vấn đề tri thức về sự huyền diệu, bản thân là một hay có cái ở ngoài 

bản thân nữa? 

Sau khi đặt vấn đề cũng chính ông trả lời luôn: chỉ cần hiểu lẽ huyền diệu ta 

sẽ không chấp chân thân là hình hài hiện tại, ta sẽ hiểu chân thân là một vài 

nét căn bản đặc biệt của mọi người có thể khác với hình hài hữu thường 

hiện tại, nhưng đó là những gì tinh tuý, cốt tủy, phần còn lại chỉ là giả ngụy, 

không thật: 

Nguyên văn: 

 

有 妙 中 妙  

安 知 身 外 身  

但 存 千 古 意  

何 必 十 分 真  

Bất hữu diệu trung diệu, 

An tri thân ngoại thân  

Đãn tồn thiên cổ ý. 

Hà tất thập phần chân? 

Tạm dịch: 

Không có diệu trong diệu, 

Sao biết thân ngoại thân? 

Chỉ cần ý xưa cũ, 
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Cần gì mười phần chân? 

( Tạ ông Trần vẽ ảnh) 

*** 

Con người Ngô Thế Lân được diễn tả đầy đủ qua thơ văn của ông (tiếc rằng 

toàn thể đều được sáng tác bằng chữ Hán và hầu như thất lạc gần hết) một 

mặt vẽ lại xã hội đau thương của một hoàn cảnh đất nước đang có cuộc nội 

chiến, một mặt ghi lại những suy tư của một người thoát tục nhìn đời dưới 

khía cạnh vô giá trị của mọi sự, chỉ muốn an nhàn hòa hợp theo chân tánh 

của mình. 

Con người ưu ái đối với nỗi thống khổ của người chung quanh là con người 

chịu ảnh hưởng của nho giáo muốn giúp đời và cũng là tuổi trẻ của Ngô Thế 

Lân. Thế nhưng hoài vọng bị thất bại cũng chính con người đó trở về với 

mình, với thiên nhiên. Đây là giai đoạn hai, thời tuổi già của Ngô Thế Lân. 

Hai nhịp tư tưởng khác biệt trên chỉ là hai mặt thể hiện của một con người 

theo từng hoàn cảnh loạn lạc còn có cơ sửa đổi hay đã đến mực tàn khốc 

không thể sửa chữa gì được. 

Chính Ngô Thế Lân trong bài tựa Phong trúc tập đã nói về thơ của mình 

một cách bóng bẩy ẩn dụ như sau: “Gió là vật không khí, trúc là vật có chất 

mà không có ruột, cho nên trúc nhờ gió mà thành tiếng, gió nhờ trúc thành 

hình. Vì thế gió đến thì trúc reo, gió đi thì trúc lặng, gió to thì trúc reo to, 

gió nhỏ thì trúc reo nhỏ, tiếng reo ấy là ở gió không phải ở trúc, trúc bao 

giờ cũng vẫn thế thôi. Còn như khi cao như tiếng hạc kêu, vang như tiếng 

rồng gầm, nhanh như lớp sóng cồn, khoan như tiếng ngọc đeo, cùng là 

tiếng u nhã có thể sửa được tục, tiếng thanh cao có thể sửa được phiền, 

càng gặp gió lạ thì càng reo mà không bao giờ hết, đó là bởi chỗ rỗng trong 

ruột, rỗng cho nên khéo hưởng ứng với gió. Tuy nhiên cơ trời tuông phát 

âm vận du dương là do ở người nghe được, mà tiếng nghe ra nhã hay tục, 

thuần hay tạp thì trúc có dự gì đâu ? 15” 

Ông tự ví mình với trúc và hoàn cảnh xã hội như gió, tiếng thơ phát ra 

những vẻ khác nhau do ở gió chứ tâm hồn ông không có gì khác biệt trước 

sau. Dụng ý so sánh của Ngô Thế Lân thật cao và sự thay đổi thơ của ông 

cũng rất nhân bản. Có thể nói hầu hết những người sống trong hoàn cảnh 

xã hội nhiễu nhương có chút ưu tư và thất bại trong việc sửa đổi hoàn cảnh 

hầu hết đều có tư tưởng như ông. Về văn chương, tuy không có may mắn 
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thưởng thức được toàn bộ thi phẩm của ông, nhưng qua một số bài còn lại 

ta cũng thấy được tài năng của tác giả: thơ giản dị, ít lời, nhiều ý, cao xa, 

hình ảnh độc đáo, tình ý cương trực, Phan Huy Chú (LTHCLC Văn tịch chí) và 

Lê Quý Đôn (Phủ biên tạp lục) đều khen: “trong tập thơ nầy (Phong trúc 

tập) thơ đều êm ái, tao nhã có tình tứ” quả rất đúng. 

Phụ lục 

Thơ Ngô Thế Lân 

1. Nguyên Văn: 

沙 浦 晚 行  

晴 江 樹 色 晚 蒼 蒼  

獨 步 沙 汀 望 渺 茫  

避 客 眠 鷗 藏 亂 荻 

侯 魚 饑 鷺 立 寒 塘  

秋 風 未 准 湖 心 靜  

落 日 空 教 旅 思 慌  

范 蠡 扁 舟 何 處 是  

往 來 惟 見 釣 翁 舫  

Phiên Âm: 

Tình giang, thụ sắc vãn thương thương. 

Độc lộ sa đinh vọng diếu mang. 

Tị khách miên âu tàng loạn địch. 

Hậu ngư cơ lộ lập hàn đường. 

Thu phong vị chuẩn hồ tâm tĩnh, 

Lạc nhật không giao lữ thứ mang. 

Phạm Lãi biên chu hà xứ thị? 

Vãng lai duy kiến điếu ông phường. 

(Sa phố vãng hành) 
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Dịch Thơ: 

Chiều, cây xanh ngắt nước sông trong, 

Lủi thủi mình ta buông mắt trông. 

Lánh khách, chim âu chui bụi sậy, 

Chực mồi cò đói đậu bờ sông. 

Gió đưa hồ nước khôn yên mặt, 

Ô lặn, người xa những bận lòng. 

Phạm lãi thuyền con đâu đó tá? 

Đi về chỉ thấy chiếc thuyền ông ... 

(Chiều qua bến cát) 

Lê Xuân Giáo dịch. 

2. Nguyên Văn: 

詠 馮 驩  

填 門 食 客 漫 紛 紛  

市 義 看 來 有 幾 人  

雖 有 嘉 猷 懷 小 薛  

更 無 善 策 制 強 秦  

劍 歌 疊 唱 殊 堪 厭  

兔 窟 三 成 自 可 親  

相 國 苦 無 收 印 日  

誰 知 彈 鋏 是 佳 賓  

Phiên Âm: 

Điền môn thực khách mãn phân phân. 

Thị nghĩa khan lai hữu kỷ nhân? 

Tuy hữu gia du hoài tiểu Tiết. 

Cánh vô thiện sách chế cường Tần. 
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Kiếm ca điệp xướng thù kham yếm. 

Thỏ quật tam thành tự khả thân. 

Tướng quốc nhược vô thu ấn nhật. 

Thùy tri đàn kiệp 16 thị giai tân. 

(Vịnh Phùng Hoan ) 

Dịch Thơ: 

Nhà đầy thực khách Mạnh Thường Quân, 

Mấy kẻ như ông có nghĩa ân. 

Tuy có mưu hay thương Tiểu Tiết. 

Nhưng không chước giỏi chống Cường Tần, 

Gươm đàn mấy bận vang dòn tiếng  

Hang thỏ ba thành giữ một thân. 

Tướng quốc như không thu ấn tín. 

Nào ai biết đến kẻ giai tân. 

(Lê Xuân Giáo dịch) 

3. Nguyên Văn: 

詠 卓 文 君  

風 流 前 債 思 難 灰  

無 那 聲 琴 半 夜 催  

紅 葉  

勞 題 葉 去  

白 柯 解 作 伐 柯 來  

阿 翁  

憤 難 容 物  

兒 女 堪 憐 亦 愛 才  

詞 客 早 知 情 太 薄  
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白 頭 甘 分 老 粧 臺  

Phiên Âm: 

Phong lưu tiền trái tứ nan hôi. 

Vô ná thanh cầm bán dạ thôi. 

Hồng diệp bất lao đề diệp khứ, 

Bạch kha giải tác phạt kha lai. 

A - ông bất phẫn nan dung vật  

Nhi nữ kham lân diệc ái tài. 

Tứ khách tảo tri tình thái bạc. 

Bạch đầu cam phận lão trang đài. 

(Vịnh Trác Văn Quân) 

Dịch Thơ: 

Nợ cũ phong lưu thực khó phai, 

Tiếng cầm giục giã đến phòng trai. 

Lá hồng chẳng cậy ai xe quấn, 

Búa bạc thà cam tự mối mai. 

Đừng giận A - ông từng khó tánh, 

Nên thương nhi nữ cũng yêu tài. 

Văn nhân sớm biết tình đen bạc, 

Đành chịu già nua suốt một đời. 

(Lê Xuân Giáo dịch ) 

4. Nguyên Văn: 

偶 作  

地 僻 人 間 夜 似 年  

中 秋 月 色 好 誰 憐  

陶 潛 酒 後 惟 耽 睡  
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孤 負 嫦 娥 一 夕 圓  

Phiên Âm: 

Địa tịch nhân gian dạ tự niên. 

Trung thu nguyệt sắc hảo thùy liên? 

Đào - Tiềm tửu hậu duy đam thụy, 

Cô phụ Thường Nga nhứt tịch viên. 

(Ngẫu tác) 

Dịch Thơ: 

Cõi trần đất hẹp, ngán đêm dài, 

Vằng vặc vừng trăng đẹp mến ai? 

Cạn chén, Đào Tiềm say giấc ngủ, 

Phụ lòng chị nguyệt suốt đêm soi. 

Ngẫu tác đêm Trung Thu. 

(Lê Xuân Giáo dịch) 

5. Nguyên Văn: 

寄 高 留 守  

河 邊 一 自 唱 驪 歌  

愁  

東 籬 兩 度 花  

故 國 風 塵 今 更 異  

殊 鄉 烟 月 近 如 何  

寄 來 狂 藥 狂 還 甚  

酬 去 靈 丹 靈 得 麽  

盛 世 相 逢 應 有 日  

班 超 端  
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老 龍 沙  

Phiên Âm: 

Hà biên nhứt tự xướng ly ca, 

Sầu đối đông ly lưỡng độ hoa. 

Cố quốc phong trần kim cánh dị  

Thù hương yêu nguyệt cận như hà.  

Ký lai cuồng dược cường hoàn thậm, 

Thù khứ linh đơn linh đắc ma. 

Thạnh thế tương phùng ưng hữu nhật, 

Ban Siêu đoan bất lão Long sa. 

(Ký Cao lưu thủ) 

Dịch Thơ: 

Bên sông từ độ bác chia tay, 

Hai độ hoa vườn đã đổi thay, 

Gió bụi nước xưa từng khác trước. 

Khói trăng đất khách biết sao đây? 

Gởi cho thuốc chữa, điên càng dữ, 

Lại tặng đơn linh, chữa thấy hay. 

Thịnh thế những mong ngày gặp gỡ, 

Ban Siêu không lẽ thú luôn đời. 

Gởi quan lưu thủ họ Cao 

(Lê Xuân Giáo dịch) 

6. Nguyên văn: 

曉 起  

星 移 宮 漏 促  

殘 夏 破 天 荒  
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宿 鳥 寒 啼 月  

疏 鐘 冷 咽 霜  

念 頭 分 舜 跖  

天 際 判 陰 陽  

莫 怪 羣 生 急  

紅 輪 亦 太 慌  

Phiên Âm: 

Tinh di cung lậu xúc, 

Tàn hạ phá thiên hoang 

Trú điểu hàn đề nguyệt 

Sơ chung lãnh yết sương. 

Niệm đầu phân Thuấn, Chích.  

Thiên tế phán âm dương. 

Mạc quái quần sanh cấp. 

Hồng luân diệc thái mang. 

(Hiểu khởi) 

Dịch Thơ: 

Sao dời, nước giọt thật mau. 

Tiết trời cuối hạ, phá bầu thiên hoang. 

Chim nằm rét hót trăng tàn. 

Tiếng chuông thưa thớt, khí hàn nuốt sương. 

Thuấn, Chích chia hẳn hai đường. 

Cõi trời phân biệt rõ ràng âm dương 

Muôn loài tỉnh dậy vội vàng. 

Mặt trời đường cũng phân mang nữa là ....... 

Dậy sớm  
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(Lê Xuân Giáo dịch) 

7. Nguyên Văn: 

野 坐  

野 坐 惟 無 事  

涼 風 蘊 太 清  

遠 村 來 竹 色  

高 樹 落 禪 聲  

 

豈 慌 中 得  

詩 多 靜 處 生  

夕 陽 行 客 歇  

古 道 獨 含 情  

Phiên Âm: 

Dã tọa duy vô sự  

Lương phong uẩn thái thanh. 

Viễn thôn lai trúc sắc. 

Cao thụ lạc thiền thanh. 

Danh khởi mang trung đắc. 

Thi đa tĩnh xứ sinh. 

Tịch dương hành khách hiết, 

Cổ đạo độc hàm tình. 

Dịch Thơ: 

Ngoài đồng vô sự ta ngồi 

Gió hiu hiu thổi thấy đời thanh cao. 

Thôn xa, sắc trúc xinh sao! 

Ve kia khen khéo cây cao kêu sầu. 
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Rộn ràng dễ có danh đâu, 

Trong khi bình tĩnh thơ mau thành bài. 

Bóng chiều, hành khách nghỉ ngơi. 

Vui cùng đạo cổ thảnh thơi tâm tình. 

8. Nguyên Văn: 

蕪 萊 秋 夜  

永 夜 沙 林 裡  

無 人 自 點 頭  

月 窺 僧  

靜  

虫 語 客 窗 秋  

獨 坐 心 無 極  

高 歌 韻 轉 幽  

故 人 千 里 外  

何 日 更 同 舟  

Phiên Âm: 

Vĩnh dạ sa lâm lý, 

Vô nhân tự điểm đầu. 

Nguyệt khuy tăng xá tĩnh, 

Trùng ngữ khách song thu. 

Độc tọa tâm vô cực, 

Cao ca vận chuyển u. 

Cố nhân thiên lý ngoại. 

Hà nhật cánh đồng chu. 

(Vu Lai thu dạ) 

Dịch thơ: 
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Đêm dài rừng cát vẩn vơ, 

Một mình, mình lại thẩn thơ gật đầu. 

Phòng sư soi bóng trăng thu, 

Bên ngoài cửa sổ rầu rầu dế kêu. 

Ngồi trơ, lòng nghĩ đôi điều. 

Hát lên âm vận có chiều thanh u. 

Cố nhân ngàn dặm tịch mù. 

Bao giờ lại được đêm thu đồng thuyền? 

(Đêm thu tại Vu Lai) 

(Lê Xuân Giáo dịch) 

___________________________________________ 

1 Theo cuốn Danh Nhân Bình Trị Thiên, NXB Thuận Hóa 1986, ngày nay không còn địa danh Vu 

Lai, nên đoán đó là Phong Lai, thuộc xã Quảng Lợi, Quảng Điền, và có thể là nơi Ngô Thế Lân ở 

ẩn chứ chưa chắc là quê quán.  

2 Theo Trần Văn Giáp (Tri Tân tạp chí - số 9) lúc Lê Quý Đôn làm Tham Tri Thuận Hóa (1776) Ngô 

Thế Lân đã khoảng hơn 50 tuổi, họ Lê có mời đến chơi, nhưng ông từ tạ đại ý nói lại chơi để cầu 

tiến thì không dám đến. 

Cần nói thêm Trần Văn Giáp lấy tài liệu từ Phủ biên tạp lục (Q.5, tờ 181a). 

3 Nay đã mất, chỉ còn rải rác vài bài trong “Nam hành đắc ký tập” của Phạm Nguyễn Du, trong 

“Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí” (Văn tịch chí) của Phan Huy Chú và trong “Phủ biên tạp lục” 

của Lê Quý Đôn. 

4 Thực nhục: Kẻ ăn thịt, chỉ người chức tước.  

5 Lý sương: Kinh Dịch: “lý sương kiến băng chí”: giẵm lên sương biết băng đến. Ý nói có đề 

phòng trước. 

6 Vũ hịch: tờ hịch có cắm lông chim dùng để báo những tin cần kíp. 

7 Ngư thư: cái bao hình con cá để chứa thư, chỉ thơ từ, tin tức. 

8 Bài nầy Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục có chép (Q2 tờ 74a). Trần Văn Giáp trong Tri Tân 

tạp chí - số 9 cũng dùng tài liệu nầy. Sách Tang thương ngẫu lục bài Thiên Mẫu Tự (chùa Thiên 

Mụ) ông Kính Phủ cho chép 2 câu dưới và ghi tác giả là một cựu thần vô danh của Chúa Nguyễn. 

9 Lê Quý Đôn - Phủ Biên tạp lục - trích dịch bởi Phan Khoang - Việt sử xứ Đàng Trong - Khai Trí - 

Sai gon - 1971, trang 506 - 508. 

10 Tài liệu của “Sơ thảo lịch sử Văn học VN” - Văn Tân ... quyển III, trang 268. 
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11 Văn Tân - Sơ thảo lịch sử Văn học Việt Nam - Quyển III. 

12 Lão phố: người làm vườn già. 

13 Sửa mũ: đàn quan, ý nói bồn chồn về danh vọng xưa Vũ Công nghe sắp được vua phong chức 

nên hàng ngày sửa mũ để đợi chiếu chỉ. 

14 Vỗ kiếm: án kiếm. Thơ Vương Duy có câu: 

“Bạch thủ tương tri do án kiếm  

Chu môn tiên đạt tiếu đàn quan” 

Dịch ý: 

“Biết nhau từ thuở tóc xanh, 

Đến nay đầu bạc lại đành dọa nhau. 

Cửa quan mình trước người sau, 

Nỡ cười chi kẻ lau chau hoạn đồ” 

15 Bản dịch của viện sử học trong “Lịch triều hiến chương loại chí” (văn tịch chí). 

16 Kiệp: cái kìm, cũng là tên một thứ nhạc cụ (đàn kìm), đúng ra thì Phùng Hoan vỗ gươm hát 

(“kiếm ca” ở câu trên). 

 

Nhà Thơ của Quê Hương và Bằng Hữu 

Trịnh Hoài Đức 

 

Người Minh Hương đã ba đời ở Việt Nam, Trịnh Hoài Đức cùng với Lê 

Quang Định và Ngô Nhân Tịnh đều là học trò của Võ Trường Toản được 

người đồng thời gọi bằng biệt hiệu “Gia Định tam gia 嘉 定 三 家”. 

Tổ tiên ông là người huyện Trường Lạc, tỉnh Phước Kiến chạy loạn Mãn 

Thanh ở Trấn Biên (Biên Hoà). Ông tên tự là Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, sanh 

năm 1765, lớn lên không theo Tây Sơn nên khi Chúa Nguyễn mất Gia Định 

ông tránh loạn qua Cao Miên, về sau ra giúp Nguyễn Ánh (đỗ khoa thi đầu 

tiên ở Gia Định năm 1788). Khi Gia Long lên ngôi Trịnh Hoài Đức được 

phong làm Hộ Bộ thượng thơ cử sang sứ Trung Hoa (1802 - 1803) để cầu 

phong. 

Sau khi đi sứ về, ông được cử làm việc ở Gia Định thành (1805). Từ măm 

1812 ông giữ chức Lễ Bộ Thượng Thơ rồi Lại Bộ Thượng Thơ (1813 - 1816). 

Sau đó lại làm việc ở Gia Định1 (1816 - 1820). 
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Minh Mạng lên ngôi (1820) ông được triệu về Huế giữ lại chức vụ Lại Bộ 

Thượng Thơ, năm sau, 1821, được thăng lên Hiệp Biện Đại Học Sĩ coi cả hai 

bộ Lại và Binh. 

Ông từ trần năm 1825. 

Tác phẩm: 

* Gia Định thành thông chí 嘉定城通誌2. 

* Cấn Trai thi tập 艮齋詩集. 

* Gia Định tam gia tập 嘉定三家集. 

Cũng nên nhắc lại “Gia Định tam gia tập” gồm 6 phần trong 6 quyển: 

Quyển I: Tinh dã chí  

Quyển II: Sơn xuyên chí 

Quyển III: Cương vực chí. 

Quyển IV: Phong tục chí. 

Quyển V: Sản vật chí. 

Quyển VI: Thành trì chí. 

Với bộ sách nầy, Trịnh Hoài Đức đã cho chúng ta biết được rất nhiều điều 

về đời sống, phong tục, di tích ở Gia Định cách đây gần 200 năm mà ngày 

nay hoặc đã mất, hoặc thay đổi nhiều. 

 

Tư tưởng của Trịnh Hoài Đức nằm trong các tác phẩm3 : 

* “Gia Định tam gia tập” gồm những bài thơ của ông và của hai người bạn: 

Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh (cũng đều là người Minh Hương). 

* “Cấn trai thi tập” là quyển thơ gom góp những bài ông sáng tác trong 

khoảng 1782 - 1818. Tập nầy đã được khắc in; gần đây Sở Nghiên Cứu Tân 

Á, (thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á) dưới sự điều khiển của Giáo Sư 

Trần Kinh Hòa, đã cho in lại. Theo đó, Cấn Trai thi tập gồm 5 phần: 

1. Tựa và bạt của tác giả và 3 người đồng triều: Nguyễn Địch Cát, Ngô Thời 

Vị, Cao Huy Dược. 
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2. Thối thực truy biên tập退 食 追 編 集 : gồm 127 bài thơ sáng tác từ 1782 

đến 1801. 

3. Quan Quang tập 觀 光 集 : gồm 152 bài thơ sáng tác từ 1802 đến 1803 

khi tác giả đi sứ4. 

4. Khả dĩ tập 可 以 集 : gồm 48 bài thơ và văn xuôi, sáng tác từ 1804 đến 

1818. 

5. Tự truyện: ghi về gia đình, hoạn lộ, cuộc đi sứ, và lý do ấn hành tập thơ 

nầy, đề năm thứ 18 đời Gia Long (1819). 

Trong chiều hướng tìm hiểu văn học Nam Hà, chúng tôi chỉ nói về “Thối 

thực truy biên tập” và tìm hiểu tư tưởng của Trịnh Hoài Đức trong gia đoạn 

1782 - 1801 mà thôi. Phần còn lại của tư tưởng ông, nếu có thể chúng tôi sẽ 

viết tiếp khi nói về văn học Nam Kỳ Lục tỉnh. 

“Thối thực truy biên tập” gồm 127 bài thơ chia ra như sau: 

- Ngũ ngôn tuyệt cú: 3 bài. 

- Ngũ ngôn luật: 15 bài. 

- Thất ngôn tuyệt cú: 10 bài. 

- Thất ngôn luật: 99 bài. 

Qua số thi phẩm Trịnh Hoài Đức sáng tác trước năm 1802 ta ghi nhận được 

phần nào con người của ông, một con người nhiều tình cảm: 

- Yêu mến thiên nhiên, thân thuộc với sinh hoạt của đồng quê Việt Nam. 

- Bộc lộ tình thương với nhân dân, với bạn hữu, với người chung quanh. 

A. Trịnh Hoài Đức, người mô tả sinh hoạt thôn quê. 

Mặc dầu là người Minh Hương, Trịnh Hoài Đức rất gắn bó với vùng đất 

Nam Hà nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, miền quê hương đã nuôi 

dưỡng ông. 

Tình cảm của ông bộc lộ bằng nhiều bài thơ, trong đó nếp sống người dân 

miền thôn dã đã được quan sát tỷ mỷ và ghi nhận một cách tinh tế. Có thể 

nói ông đã hòa đồng tâm hồn mình với sinh hoạt miền quê bởi vì nó yêu 

mến, có cảm thấy thân thuộc với những hoạt cảnh chung quanh mới ghi lại 

được những hình ảnh tế vi, những công việc tầm thường, không tên của 

người dân vùng rẫy bái. Trong thơ ông, người đọc gần như không thấy cảnh 
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mùa thu bên Trung Quốc, cảnh tuyết rơi, cành liễu rủ những cảnh nhà thơ 

không thấy mà tả, trái lại thơ ông là một bức ảnh chụp đời sống, công việc 

của đồng quê với những cố gắng tranh thủ cùng thiên nhiên để tự tồn của 

những người dân đi khai phá vùng đất mới. 

Bài thơ “Chu thổ sừ vân” ông ghi lại cảnh tận lực của người dân trong việc 

phá rừng, tưới nước, cày bừa để khai thác vùng đất hoang phế mà những 

người trước ở đây đã không biết tận dụng: 

Nguyên văn: 

鎮 邊 朱 土 海 之 陬  

破 曉 鋤 雲 牧 子 儔  

赤 縣 昏 霾 犁 殆 盡  

黑 壚 蕪 穢 闢 將 周  

雨 饒 山 澗 晨 開 堰  

草 裕 春 堤 晚 放 牛  

萬 頃 胭 霞 收 拾 足  

歸 來 初 月 荷 肩 頭  

Phiên Âm: 

Trấn Biên chu thổ hải chi tưu? 

Phá hiểu sừ vân mục tử trù. 

Xích huyện hôn mai lê đãi tận, 

Hắc lô vu uế tịch tương chu. 

Vũ nhiêu sơn giản thần khai yển. 

Thảo dụ xuân đê vãn phóng ngưu. 

Vạn khoảnh yên hà thu thập túc, 

Qui lai sơ nguyệt hạ kiên đầu. 

(Chu thổ sừ vân) 

Tạm dịch: 
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Nơi Trấn Biên có miền đất đỏ. 

Liền biển xanh một dải mênh mông. 

Trời hôm vừa lóe rạng đông, 

Từng đàn lũ lượt ra công dựng làng. 

Gần đô thị cây hoang phá rạp, 

Đất đen xì vỡ nát dưới tay. 

Nhờ mưa khe núi nước đầy, 

Sáng đi tháo đập nuôi cây tốt vườn. 

Mùa xuân tới bờ đê cỏ mượt, 

Chiều trẻ con mặc sức chăn trâu. 

Muôn vườn sương khói một màu. 

Người người ra sức cùng nhau cấy cày. 

Trăng non vừa gác mái tây, 

Nông phu vác cuốc khoan thai đi về. 

(Đất đỏ bừa trong mây) 

Trong thơ của Trịnh Hoài Đức ta còn thấy cả hoạt cảnh của nông thôn như 

nhóm chợ dưới bóng đa, tiều phu ra quán mua rượu, nông phu đi xem bói, 

trai tráng giữ gìn làng xóm. Sản phẩm căn bản của miền quê như thịt thú 

rừng, tôm cá ... cũng được ông nói đến. Tất cả những chi tiết đó họp lại 

trong một bài thơ Đường có thể làm mất thi vị phần nào nhưng bù lại bộc 

lộ được một tình yêu bao la, vô bờ của tác giả đối với miền đất ông đang 

sống, bởi vì chính những thứ đó đã tạo cho ông niềm rung cảm, ông yêu 

thích những sinh hoạt, những tình tiết mà người khác có thể bảo là tầm 

thường. Bài “Ngư tân sơn thị” được tạo bằng những yếu tố rất “tầm 

thường” đó:  

Nguyên Văn: 

翠 藹 山 屏 障 水 鄉  

榕 陰 蔽 芾 市 廛 涼  

田 禽 獵 獸 充 松 肆  
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篦 蜆 罾 魚 滿 竹 坊  

買 酒 樵 歸 酤 店 寂  

占 年 農 返 卜 亭 荒  

舟 車 幸 免 憂 強 盗  

林 藪 英 雄 任 職 方  

Phiên Âm: 

Thúy ái sơn bình chướng thủy hương, 

Dung âm tế phế thị triền lương. 

Điền cầm liệp thú sung Tùng tứ, 

Tì hiện tăng 5 ngư mãn Trúc phường. 

Mãi tửu tiều qui cô điếm tịch. 

Chiêm niên nông phản bốc đình hoang. 

Chu xa hạnh miễn ưu cường đạo, 

Lâm tẩu anh hùng nhậm chức phương. 

(Ngư tân sơn thị) 

Tạm Dịch: 

Sông xanh, núi biếc chắn bình phong, 

Bóng mát cây đa, buổi chợ đông. 

Săn bắn, chợ Tùng nhiều giống thú, 

Đó đăng, phố trúc lắm cá sông. 

Rượu xong tiều lại, hàng thêm vắng, 

Quả được nông về, miếu trống không. 

Lui tới xe thuyền không sợ cướp, 

Khắp nơi, hào kiệt đã đề phòng. 

(Phiên chợ núi bến cá) 

Hình Minh Đức dịch. 
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Tình cảm của ông đối với vùng quê nơi ông trú ngụ bộc lộ ở cả những chi 

tiết nhỏ nhặt của địa phương: Một cái chợ nhỏ, một cây cầu trong xóm, 

một con sông, một vọng gác, một ánh lửa chài. Ông yêu mến những thứ đó 

và cho rằng cuộc sống hiền hòa, bình dị sung túc của dân địa phương có 

được nhờ sự cần mẩn làm việc: bài “Mỹ Tho dạ vũ”. 

Nguyên Văn: 

美 湫 夜 雨 z 

濯 纓 唱 罷 月 沈 西  

灑 淅 湫 江 雨 正 淒  

槐 市 潮 堆 榆 莢 串  

棕 橋 雲 擁 石 牛 泥  

光 寒 柳 浦 漁 船 火  

聲 濕 梅 城 戍 寨 鼙  

萬 頃 明 朝 呈 合 穎  

桑 林 無 事 禱 虔 齏  

Phiên Âm: 

Trạc anh xướng bãi nguyệt trầm tê,  

Tiêu tích Tho giang vũ chính thê. 

Hòe thị trào đôi du giáp quán, 

Tông kiều vân ủng thạch ngưu nê. 

Quang hàn liễu phố ngư thuyền hỏa, 

Thanh thấp mai thành thú trại bề. 

Vạn khoảnh minh triêu trình hợp dĩnh, 

Tang lâm vô sự đảo kiền tê. 

(Mỹ Tho dạ vũ) 

Tạm dịch: 

Hát khúc “trạc anh”(6), trăng gác tê. 
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Mưa đêm sông Mỹ, kéo lê thê. 

Nước giăng Hòe thị, du thành đống. 

Mây phủ Tông kiều, trâu (7) bị che 

Bến liễu, lửa chài soi bóng lạnh, 

Thành mai, tiếng trống vọng tư bề. 

Sáng mai, lúa trổ tràn đồng rụông, 

Đâu phải Tang lâm (8) đợi mưa về! 

(Mưa đêm ở Mỹ Tho) 

Huỳnh Minh Đức dịch 

Tình cảm của Trịnh Hoài Đức với đồng quê, ruộng vườn, sinh hoạt của miền 

Nam còn bộc lộ trong nhiều bài thơ khác nằm ở tập “Thối thực truy biên” 

xin trích ra đây 2 bài: 

- Tạp vịnh về cảnh thôn quê ở Long Tịch. 

- Mùa thu với người làm ruộng. 

Nguyên Văn: 

I. 

學 童 霜 履 虹 橋 去  

釣 叟 烟 凌 水 滸 歌  

村 落 生 捱 勤 少 婦  

簷 前 邀 月 揀 棉 花  

II. 

地 枕 晨 昏 南 北 市  

門 迎 潮 汐 去 來 舟  

夜 深 風 過 花 窗 下  

嘈 贊 書 聲 傍 水 流  

龍 席 村 居 雜 咏  
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Phiên Âm: 

I. Học đồng sương lý hồng kiều khứ, 

Điếu tẩu yên lăng thủy hử ca. 

Thôn lạc sinh nhai cần thiếu phụ, 

Thiềm tiền yêu nguyệt giản miên hoa. 

*** 

II. Địa chẩm thần hôn Nam Bắc thị, 

Môn nghinh triều tịch khứ lai chu. 

Dạ thâm phong quá hoa song hạ. 

Tào tán thư thanh bạng thủy lưu. 

(Long Tịch thôn cư tạp vịnh) 

Tạm Dịch: 

I. Cầu vòng, trò nhỏ trong sương sớm. 

Ông lão buông cần cất tiếng ca. 

Lặn lội thân cò người thiếu phụ, 

Ngồi trông trước cửa nhặt cành hoa. 

*** 

II. Bắc Nam, phiên chợ khi hôm sớm, 

Xuôi ngược, ghe thuyền nước thủy triều. 

Gió thổi cửa hoa, đêm sắp sáng. 

Rì rào đọc sách, nước trôi nhiều. 

(Tạp vịnh về cảnh thôn quê ở Long Tịch) 

Nguyên Văn: 

田 家 秋 雨  

禾 稻 離 離 草 樹 秋  

田 家 三 五 曲 江 流  
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耳 生 黍 黑 聲 偏 細  

雨 足 苔 黃 滑 未 收  

破 塊 寒 催 畦 畔 雁  

霑 坭 淨 洗 隴 頭 牛  

攜 壺 擬 慶 豐 年 澤  

簑 笠 農 夫 訪 酒 舟  

Phiên Âm: 

Hòa đạo ly ly thảo thụ thu, 

Điền gia tam ngũ khúc giang lưu. 

Nhĩ sinh thử hắc thanh thiên tế, 

Vũ túc đài hoàng hoạt vị thu. 

Phá khối hàn thôi huề bạn nhạn, 

Triêm nê tịnh tẩy lũng đầu ngưu. 

Huề hồ nghĩ khánh phong niên trạch, 

Toa lạp nông phu phóng tửu chu. 

(Điền gia thu vũ) 

Tạm Dịch: 

Cỏ cây hiu hắt, lúa đòng đòng, 

Đây đó dăm nhà dọc bến sông. 

Mưa nhẹ, lúa đen chừng nảy nhánh, 

Mưa dầm, rong ướt, độ vàng đồng. 

Nhạn nấp vỡ đê, tràn tung cánh. 

Trâu nằm ghềnh ướt, ngập cánh đồng. 

Được mùa ta quảy theo bầu rượu, 

Áo nón rượu ghe mấy bác nông. 

(Mưa thu với người làm ruộng) 
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Yêu mến, thân thuộc với sinh hoạt đồng quê vùng Gia Định để đem những 

hình tượng nầy vào thi phẩm mình, Trịnh Hoài Đức vẫn thấy chưa đủ, ông 

còn sống với những sinh hoạt đó, đi xa ông tưởng nhớ và muốn gặp lại, ông 

hình dung trong trí những phong cảnh nơi mình đã từng sống, từng thân 

thiết và tự hỏi ở quê nhà có ai thưởng thức các cảnh đẹp đó không. 

Bài thơ “Mùa thu đất khách cảm tác” bộc lộ lòng nhớ nhung của ông khi 

sống ở đất “Biển Hồ”. 

Nguyên văn: 

秋 日 客 中 作  

陶 朱 慣 逐 五 湖 遊  

薤 簞 涼 回 不 覺 秋  

蜂 鼓 胡 群 迎 水 起  

雞 銀 唐 賈 換 榔 投  

將 蕪 松 菊 空 來 月  

正 美 蓴 鱸 尚 繫 舟  

虛 負 家 庄 重 九 約  

棉 花 狂 絮 亂 撩 愁  

Phiên âm: 

Đào Chu quán trục Ngũ hồ du, 

Giới đạn lương hồi bất giác thu. 

Phong cổ Hồ quần nghinh thủy khởi. 

Kê ngân Đường cổ hoán lang đầu, 

Tương vu tùng cúc không lai nguyệt, 

Chính mỹ thuần lô thượng hệ chu. 

Hư phụ gia trang trùng cửu ước, 

Miên hoa cuồng nhứ loạn liêu sầu. 

(Thu nhật khách trung tác) 
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Tạm dịch: 

Đào Chu quen thói ngũ Hồ du, 

Chiếu lạnh đêm nằm chẳng chở thu. 

Chiêng trống dân Hồ mê đón nước, 

Trút tiền chú Khách đón mua cau. 

Cúc tùng hoang dại, trăng suông bóng, 

Thuyền buộc lòng ai nhớ cá rau. 

Trùng cửu hẹn rồi, lên dạo núi. 

Hoa bay tản mạn, khiến ai sầu. 

(Mùa thu đất khách cảm tác) 

B. Trịnh Hoài Đức, người bộc lộ tình cảm với thời thế, bạn bè. 

Là người giàu tình cảm, yêu thích những hình ảnh nhỏ nhặt của thôn quê 

rẫy bái, Trịnh Hoài Đức còn để lòng mình đi xa hơn: thơ ông bộc lộ lòng ưu 

ái với bạn bè, thời thế. Với bạn, khi phải chia tay ông bịn rịn, âu sầu; bạn đi, 

ông nhìn mọi vật dưới khía cạnh buồn thảm: chim liệng chập chờn, mây bay 

mờ mịt, và than thở không biết bao giờ gặp lại bạn. 

Trong “Thối thực truy biên tập” những bài thơ tiễn bạn rất nhiều, xin trích 

ra đây bài “Tiễn Ngô Nhữ Sơn đi Quảng Đông”. 

Nguyên văn: 

送 吳 汝 山 之 廣 東 : 

惜 別 相 酬 酒 慢 斟  

霸 橋 詩 句 不 成 吟  

家 貧 母 病 吾 多 累  

國 亂 鄉 離 汝 遠 臨  

龍 席 差 池 飛 燕 羽  

虎 門 寤 寐 暮 雲 心  

太 平 慶 會 知 何 日  
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淚 滴 悲 絲 動 古 今 

Phiên âm: 

Trích biệt tương thù tửu mạn châm, 

Bá kiều thi cú bất thành ngâm. 

Gia bần, mẫu bệnh, ngô đa lụy, 

Quốc loạn, hương ly, nhữ viễn lâm. 

Long tịch si trì phi yến vũ, 

Hổ môn ngộ mị mộ vân tâm. 

Thái bình khánh hội tri hà nhật, 

Lệ thích bi ty động cổ câm. 

(Tống Ngô Nhữ Sơn chi Quảng Đông) 

Dịch thơ: 

Thù tạc vơi đầy chén tiễn đưa; 

Bá Kiều (9) ngâm chẳng trọn vần thơ. 

Nhà nghèo, mẹ bệnh, tôi nhiều lụy, 

Nước loạn, quê lìa, bạn lánh xa. 

Long Tịch (10) xập xòe chim én liệng, 

Hổ Môn (11) thức ngủ ánh mây mơ. 

Bao giờ mở hội thanh bình nhỉ? 

Lệ nhỏ, ngàn xưa não tiếng tơ. 

(Tiễn Ngô Nhữ Sơn đi Quảng Đông) 

Bài thơ trên còn bộc lộ tình yêu quê hương và mối cảm khái của ông đối với 

thời thế, ông than thở vì mình phải lìa xa quê mẹ và buồn bã vì chinh chiến 

kéo dài (Thái bình khách hội tri hà nhật! ). 

Trong bài “Thương loạn” nỗi đau buồn của ông khi chứng kiến cảnh loạn ly 

còn nhiều hơn nữa. Ông khóc vì sự khổ ải của dân chúng, vì cảnh chết chốc 

tràn đầy mọi nơi, vì thảm trạng thê lương giãi bày trước mắt. Ông trách trời 

cao đã không nhìn thấy những hình ảnh đó. 
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Giọng văn ông bi thiết, oán trách tỏ mối cảm hoài rất sâu đậm, tình cảm 

bộc lộ vì chứng kiến sự đớn đau của người chung trong thơ Trịnh Hoài Đức 

thật bao la: 

Nguyên văn: 

傖 亂 : 

回 首 京 華 淚 暗 垂  

生 民 荼 毒 市 朝 移  

柳 營 雨 急 將 星 墜  

花 縣 春 荒 戰 馬 馳  

飽 食 鴉 鴉 郊 噪 喜  

無 依 燐 鬼 夜 啼 悲  

江 流 半 是 英 雄 血  

真 宰 冥 冥 知 不 知 

Phiên âm: 

Hồi thủ kinh hoa lệ ám thùy, 

Sinh dân đồ độc thị triều di. 

Liễu doanh (12) vũ cấp tướng tinh trụy,  

Hoa huyện (13) xuân hoang chiến mã trì. 

Bão thực nha nha giao táo hỉ, 

Vô y lân quỷ dạ đề bi. 

Giang lưu bán thị anh hùng huyết14, 

Chân tể minh minh tri bất tri? 

(Thương loạn) 

Tạm dịch: 

Kinh sư nhòa lệ ngoảnh đầu trông, 

Triều chợ, sinh linh cảnh hãi hùng. 
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Doanh Liễu mưa mau, sao tướng rụng. 

Huyện Hoa xuân vắng, chiến câu giong, 

No nê đàn quạ kêu mừng rỡ, 

Vất vưởng ma trơi hú não nùng. 

Pha máu anh hùng, sông một nửa; 

Trời cao mờ mịt biết hay không ? 

(Cảm thương cảnh loạn lạc) 

(Nguyễn Khuê dịch) 

Tình cảm bộc lộ với bạn bè, với thời thế trong thơ của Trịnh Hoài Đức có 

thể đặc trưng trong hai bài khóc Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. 

Hai bài rất hay, dễ gây cảm xúc cho người đọc, đồng thời biểu hiện được 

khí tiết anh dũng của những người chết theo thành Bình Định. Nếu Đặng 

Đức Siêu thành công với bài văn tế nhờ lời văn bi thiết thì Trịnh Hoài Đức 

cũng rất đáng được lưu ý nhờ ông trình bày được thái độ ung dung, điềm 

tĩnh trước cái chết (hỏa đồng tâm cộng xích, bồi tửu tùng dung) của hai vị 

tướng cùng chết theo thành. 

Hai bài thơ còn ca tụng Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, coi những vị nầy như 

những người có công lớn với quốc gia, đáng được miếu đường tế tự: 

Nguyên văn: 

三 載 身 經 百 戰 中  

城 孤 糧 絕 困 英 雄  

突 圍 不 忍 心 為 席  

報 國 惟 知 我 匪 躬  

八 角 火 同 心 共 赤  

千 秋 名 與 日 爭 紅  

他 年 擬 倣 雲 苔 畫  

相 將 應 推 弟 一 功  

** 
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平 生 所 學 已 收 功  

杯 酒 從 容 節 慨 雄  

一 死 為 仁 酬 帝 卷  

千 秋 南 越 振 文 風  

妖 氛 辟 易 寒 西 賊  

義 氣 昭 回 並 武 公  

從 此 知 鄉 多 有 後  

綿 綿 祭 祀 國 家 同  

Phiên âm: 

I. Tam tải thân khinh bách chiến trung, 

Thành cô lương tuyệt khốn anh hùng, 

Đột vi bất nhẫn nhân vi tịch. 

Báo quốc duy tri ngã phỉ cung. 

Bát giác hỏa đồng tâm cộng xích, 

Thiên thu danh dữ nhật trang hồng, 

Tha niên nghĩ phỏng vân đài hoạ. 

Tướng tướng ưng suy đệ nhất công. 

**** 

II. Bình sinh sở học dĩ thu công 

Bồi tửu tùng dung tiết khái hùng. 

Nhứt tử Qui Nhơn thù đế quyển, 

Thiên thu Nam Việt chấn văn phong. 

Yên phân (w15) tích dịch hàn Tây tặc.  

Nghĩa khí chiêu hồi tịnh Võ công. 

Tùng thử tri khanh đa hữu hậu, 

Miên miên tế tự quốc gia đồng (16). 
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Dịch thơ: 

Trăm trận ba năm ở giữa vòng, 

Thành cô, lương hết, khốn anh hùng. 

Phá vây chẳng nỡ đem người thí, 

Báo quốc riêng bền giữ dạ trung. 

Bát giác lòng son cùng lửa đỏ, 

Thiên thu danh rạng sánh trời hồng. 

Đài mây những nghĩ sau nầy họa,  

Văn võ nên tôn đệ nhất công. 

*** 

Bình sinh sở học đã nên công, 

Chén rượu ung dung, tiết tháo hùng. 

Một chết Qui Nhơn đền nghĩa Chúa, 

Nghìn Thu Nam Việt chấn văn phong. 

Hơi tà lui sợ, run Tây tặc (17)  

Khí nghĩa đời soi, sánh Võ Công (18) 

Mới biết từ đây ông có hậu, 

Phụng thờ mãi mãi với non sông (19) 

Chúng tôi không có tham vọng tìm hiểu cặn kẽ con người của Trịnh Hoài 

Đức bộc lộ qua tất cả thơ văn của ông, chúng tôi chỉ xin ghi lại một vài bài 

thơ có tính cách tiêu biểu. Tuy nhiên ta cũng nhận được tình cảm phong 

phú của tác giả với quê hương thứ hai của ông qua các bài thơ ghi lại những 

sinh hoạt của ruộng đồng Gia Định, với bạn bè, với thời cuộc. 

Không phải con người của Trịnh Hoài Đức chỉ có bấy nhiêu, ông còn đáng 

cho ta chú ý vì có một nhân sinh quan cao đẹp: không cầu danh lợi “nhìn 

xem phú quý tựa chiêm bao”, chỉ thích thiên nhiên, thong dong không 

vướn bận. Bài thơ “Tửu điếm xuân du” của ông bộc lộ đầy đủ đặc tính của 

người có khuynh hướng thoát trần. 
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Nguyên văn: 

酒 店 春 遊 : 

乘 興 飄 然 縱 玉 蹤  

東 風 相 引 向 臨 邛  

青 帘 招 飲 垂 新 柳  

翠 蓋 迎 賓 挺 古 松  

春 思 無 涯 隨 處 樂  

人 生 適 意 幾 時 逢  

解 闌 為 問 纓 塵 客  

五 斗 如 何 酒 一 鍾  

Phiên âm: 

Thừa hứng phiêu nhiên túng ngọc tung, 

Đông phong tương dẫn hướng lâm cung. 

Thanh liêm chiêu ẩm thùy tân liễu, 

Thúy cái nghênh tân đĩnh cổ tùng. 

Xuân tứ vô nhai tùy xứ lạc, 

Nhân sinh thích ý kỷ thời phùng. 

Giải lan vị vấn anh trần khách, 

Ngũ đẩu như hà tửu nhất chung? 

(Tửu điếm xuân du) 

Tạm dịch: 

Nhân hứng thung dung dạo khắp vùng. 

Gió đông dẫn lối đến Lâm Cung (20) 

Rượu mời, liễu mới cờ xanh phất. 

Khách đón, tùng xưa lọng biếc giong. 

Xuân tứ mênh mông tùy chốn hưởng. 
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Nhân sinh mấy thuở thỏa lòng mong 

Lợi danh hỏi khách khi tàn cuộc: 

Năm đấu bằng chăng rượu một cung ? 

(Chơi xuân quán rượu)  

Trước khi chấm dứt phần nghiên cứu về Trịnh Hoài Đức xin dẫn ra đây bài 

thơ đầu tiên trong tập “Thối thực truy biên” thay lời kết luận để chúng ta 

thấy thêm một khía cạnh khác của tác giả: ý súc tích, văn bóng bẩy, cô 

đọng: “Liên” vừa mô tả những tính chất của sen vừa ngụ ý trình bày sự hàm 

dưỡng của mình. 

Nguyên văn: 

蓮 : 

鬥 雪 委 梅 先  

擎 霜 留 菊 後  

自 行 乎 夏 時  

長 養 千 年 藕  

Phiên âm: 

Đấu tuyết ủy mai tiên, 

Kình sương lưu cúc hậu. 

Tự hành hồ hạ thời. 

Trường dưỡng thiên niên ngẫu. 

(Liên) 

Tạm dịch: 

Chống tuyết giao mai trước. 

Che sương để cúc sau. 

Tự đi vào mùa hạ, 

Mầm sen sống rất lâu. 

(Sen). 
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Phụ lục I 

 

18 BÀI THƠ KHI ĐI SỨ 

 

Tác phẩm của Trịnh Hoài Đức. 

 

1. Vuông tròn trời đất nói khôn cùng, 

Tháng bảy ngày rằm đến Quảng Đông. 

Kẹo kéo lăng nhăng nhai chẳng đứt, 

Tơ vò rối rắm gỡ hầu xong. 

Nửa năm cơm thịt đôi tên khách. 

Ngàn dặm non sông một cái tròng. 

Chừ gặp cố nhân bày khoản khúc, 

Kẻo đây thương đó, đó ngùi trông. 

*** 

2. Ngúi trông nên phải gắng chìu lòn, 

Tháng Tý ngày Dần đến Úc Môn. 

Ngàn dặm ơn sâu lai láng biển, 

Muôn trùng nghĩa nặng chập chồng non. 

Dưới trời ai dễ không tôi chúa. 

Trên đất người đều có vợ con. 

Đồ sộ vật chi xem hỡi đấy, 

Chẳng sau chẳng trước chẳng đen mòn. 

*** 

3. Đen mòn sao đặng nghĩ cùng ta. 
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Năm nỉ cùng nhau việc cửa nhà. 

Ít sống xưa nay người bảy chục, 

Nhiều lo lui tới đạo năm ba. 

Trăng tròn mặt ủ mây chưa vén. 

Biển mặn lòng thường nước khó pha. 

Cây có diễm vàng soi tỏ dạ, 

Dễ đâu chẳng biết sự nhưng là. 

*** 

4. Nhưng là muốn mở nẻo chông gai. 

Bao quản đường xa mấy dặm dài. 

Dưới nguyệt tham vui nên rót chén. 

Trong sương chịu lạnh bởi tầm mai. 

Đã cam mình chịu cây vô dụng, 

Chớ nệ ai chê đứa bất tài. 

Nghĩ kể hai trăm năm có lẻ, 

Xin đừng lần lựa sự nay mai. 

***. 

5. Nay mai còn có việc chưa tường, 

Huống đã xa xuôi mấy dặm trường. 

Dường nọ phải chăng còn nhộn nhộn, 

Sự nầy khôn dại hãy ương ương. 

Chanh ranh bởi đó sao lăng líu, 

Mắc mỏ vì ai khéo vấn vương. 

Trình với bao nhiêu người quyến thức. 

Đem lòng quân tử mặc đo lường. 

*** 
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6. Đo lường lại giận sự con cua. 

Tưởng đến càng thêm nỗi đắng chua. 

Mây mịt mù che trời nhớ bạn, 

Nước mênh mông chảy bể trông vua.  

Đi cờ nhắm đó tay không thấp. 

Điểm nước lo ai cuộc chẳng thua. 

Cho biết làm người thì phải vậy. 

Dễ đây chẳng biết một bàn vùa. 

*** 

7. Một bàn vùa sạch đám hoang hung. 

Phong cảnh như vầy phỉ luống trông. 

Lối vịnh năm ba thuyền đỗ liễu. 

Đêm non bảy tám hạc về tòng: 

Vật còn chút biết trời khuya sớm, 

Người dễ không hay đất lạnh lùng. 

Nghĩ thấy chín trùng chưa khỏe gối. 

Dám đây mình chịu phận thong dong. 

*** 

8. Thong dong như vậy ít ai bì, 

Mượn mõ làm vui dễ khó chi. 

Thu hướng tám bài thơ Đỗ Phủ, 

Đông ngâm một bức họa Vương Duy. 

Cầm xoang chấm phím thương tri kỷ. 

Cờ sắp thua con học chính sư. 

Nguôi thế thì thôi nguôi dễ đặng. 

Nguôi thì dễ đặng khó chi chi. 
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*** 

9. Chi chi nghe đến tấm lòng xiêu, 

Chập chỗi tỳ bà dán hận nhiều. 

Riêng trách chẳng vàng người vẽ dạng. 

Tây than không bạc nịnh mua yêu, 

Đất Hồ hoa ủ màn không lạt, 

Trời Hán trăng tròn bóng xế theo. 

Bao quản ngọc quan tình mấy dặm. 

Mưa sầu gió thảm thuở Ban Siêu. 

*** 

10. Ban Siêu bên núi bóng cờ giơ, 

Tuyết trải năm ba hãy đợi chờ. 

Lố dạng ác vàng lòng có Hán, 

Liếc xem tuyết bạc mắt không Hồ. 

Chống sương một cán cờ ngay thẳng. 

Trải gió năm canh dãi phất phơ. 

Vái hỏi xanh xanh kia biết chẳng. 

Ngày nào về đặng nước nhà xưa? 

*** 

11. Nước nhà xưa có phụ chi ai, 

Nhắn với bao nhiêu kẻ cõi ngoài. 

Gắng sức dời non khoan nói tướng, 

Trải lòng nâng vạc mới rằng trai. 

Nắng sương chưa đội trời chung một  

Sông núi đừng cho đất rẽ hai. 

Giúp cuộc Võ, Thang ra sức đánh. 
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Người coi để tiếng nhắc lâu dài. 

*** 

12. Lâu dài mong trả nợ quân thân, 

Bao quản đường xa gánh nặng hoằng. 

Chớp lụy anh hùng khi tác biệt, 

Bày lòng trung nghĩa đạo vi thần. 

Con ve mới dứt hơi kêu Hạ, 

Cái võ mò canh tiếng khóc Xuân. 

Gió thảm mưa sâu đang dập dã, 

Bút hoa mượn chép sự khùng khằng. 

*** 

13. Khùng khằng lại giận đứa lăng nhăng. 

Sấm tối mưa mai gẫm chẳng bằng. 

Bến nước mười hai đưa chiếc lá, 

Đất bằng hai bảy đợi con trăng. (2x7=14) 

Thương đây lại dặn đường thương lảng. 

Nhớ đó thôi thì chớ nhớ săn 

Mối nợ sự duyên ai có hỏi, 

Xưa nay cũng một tấm lòng chăng. 

***. 

14. Tấm lòng chăng phải phải phân trần, 

Ít nói là người dưỡng tính chân, 

Đã bện bó rơm làm đứa quỷ,  

Lại trau cục đá tượng ông thần. 

Dù chưa đất phấn tô gương mặt, 

Sẵn có cây đa cậy tấm thân. 
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Cũng muốn đem mình đi thế ấy, 

Đem mình đi thế ấy bần thần. 

*** 

15. Bần thần lại giận đứa xung xăng, 

Quán Sở lầu Tần đã mấy trăng. 

Phới phới mưa Xuân hang dễ lấp, 

Chan chan nắng hạ lửa đang bừng. 

Thu trao thư nhạn lời no ấm  

Đông gặp tin mai chuyện khó khăn. 

Trời đất bốn phương non nước ấy, 

Làm chi nên nỗi việc lăng nhăng. 

*** 

16. Lăng nhăng bữa díp sự hoang đàng. 

Tiệc ngọc thuyền qua bạn đãi đằng. 

Than phận lênh đênh đào thớ lợ. 

Trách duyên lạc lẽo liễu xây quàng. 

Con trăng nhắm bóng cây mai bạc. 

Dì gió đưa duyên đóa cúc vàng 

Ơn đội chúa Xuân cơn gặp gỡ. 

Cơi trầu chén rượu dám mê man. 

*** 

17. Mê man cho đến Bụt là Tiên. 

Năm đầu năm hãy giả dạng điên. 

Vui sẵn trước hoa vài đóa cúc. 

Lo chi trong đãy một đồng tiền. 

Lưu Linh vợ lại khôn từ chén. 
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Lý Bạch vua kêu chẳng xuống thuyền. 

Hầu muốn học đòi theo thế ấy. 

Song lo thời thế hãy chưa yên. 

***. 

18. Chưa yên ta phải tính làm sao, 

Cơm áo ngồi không dễ đặng nào? 

Phải mượn binh sương trừ giác cỏ. 

Lại đem trận gió phất cờ lau. 

Đất yên cõi Việt rừng nho rậm. 

Trời giúp nhà Ngu biển thánh cao. 

Mới biết tài non đền nợ nước. 

Dám đâu nói chuyện ẩn nguồn Đào. 

_________________________  

Ghi Chú : 

 

1 Với chức vụ Hiệp Tổng Trấn (tức là Phụ Tá Tổng Trấn, Tổng Trấn lúc đó là Nguyễn Huỳnh Đức). 

2 “Gia Định thành thông chí” ngay khi người Pháp mới đến Việt Nam đã dịch ra tiếng Pháp. Bản 

dịch của G. Aubaret, xuất bản theo lịnh của Bộ Trưởng Hải quân và thuộc địa Chasseloup - 

Laubat (Imp. Impériale 1863) gồm 13 trang dẫn nhập 359 trang dịch, có cả bản đồ. Tuy nhiên 

Aubaret đã không dịch phần Thành Trì Chí 城 池 誌 là phần quan trọng của bộ sách, phần nói về 

thương mại, giao thông cũng như thành trì của Gia Định hồi đầu thế kỷ 19. 

3 Ở đây chúng tôi nhắc lại lời đính chánh của Ngạc Xuân, Ca Văn Thỉnh và Đông Hồ về một tác 

phẩm được gán cho Trịnh Hoài Đức: “Minh Bột di ngư văn thảo”. Sách nầy các tác giả “Việt Nam 

sử lược”, “Văn Đàn Bảo Giám”, “Hợp tuyển văn thơ” đều cho là của Trịnh Hoài Đức, thật ra 

Trịnh Hoài Đức chỉ có công cho khắc in lại sáng tác phẩm của Mạc Thiên Tích vốn từ lâu bị mai 

một mà thôi. Cũng như ông đã cho khắc in tập “Gia Định tam gia thi 嘉定三家詩” (tác phẩm của 

ông và những người bạn). 

4 Ở Việt Nam các nhà viết văn học tách rời ra và cho rằng Trịnh Hoài Đức có “Cấn trai thi tập” và 

“Bắc sứ thi tập”; thật ra “Bắc sứ thi tập” là “Quan Quang tập” và nằm trong “Cấn trai thi tập”. 

5 Bản cũ, phần chữ Hán đánh chữ cổ罟, sửa là tăng罾 theo phần phiên âm thì mới thuận liêm 

luật.  

6 Trạc anh: giặt giải mũ; Khuất Nguyên, bài ngư phủ từ có câu: “ Thương Lang chi thủy thanh hề, 

khả dĩ trạc ngô anh” = nước sông Thương Lang trong ta có thể giặt giải mũ. Ở đây có lẽ dân 

chúng hát một bài ca tụng cảnh đẹp của sông ở Mỹ Tho. 

7 Trâu: con trâu đá, xưa bên Trung Quốc cầu đá, chân thường được đẽo hình con trâu. Đây có 

nghĩa chân cầu. 

8 Tang Lâm: Vua Thành Thang nhà Thương cầu đảo ở rừng Tang lâm khi nước nhà bị hạn hán. 
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9 Cầu ở phía đông huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây, bắc ngang sông Bá Thủy, người xưa phần 

nhiều tiễn biệt ở đó. 

10 Tên thôn của tác giả. 

11 Cửa bể ở Quảng Đông. 

12 Trại Tế Liễu, đời Hán, Chu Á Phu đi đánh Hung Nô, đóng quân ở Tế Liễu. Về sau, người ta 

dùng từ ngữ “Doanh Liễu” để chỉ trại quân. 

13 Đời Tấn, Phan Nhạc làm quan lệnh huyện Hòa Dương, khắp trồng nhiều đào, lý, vì thế gọi là 

Hoa huyện. 

14 

15 Bản in do Southeast Asia studies section, New Asia Research Instute, xuất bản năm 1962 tại 

Hương Cảng đề là “Yêu Khí” như vậy vừa thất niêm vừa trùng với chữ “Nghĩa khí” ở câu dưới. Ở 

đây chúng tôi theo bản khắc cũ hiện tàng trữ tại Viện Khảo Cổ. 

16 Hai bài nầy trong nguyên bản không thấy đề tựa, chỉ có đoạn văn của tác giả, xin dịch ra đây 

để góp một phần sử liệu về việc thành Bình Định: Tháng tư năm Kỷ Vị quân vua chiêu hàng 

thành Qui Nhơn, sai Chưởng Hậu quân Bình Tây Tham Thừa Tướng Quân Quận công Võ Tánh, Lễ 

Bộ Chánh Hầu Ngô Tùng Châu trấn giữ tháng mười hai. Ngụy tướng Nguyễn Diệu (Trần Quang 

Diệu) đem đại binh vây hãm tháng tư năm Canh Thân. Quân vua cứu viện, chưa giải vây được, 

mùa hạ năm Tân Dậu ngự giá thừa hư tiến chiếm Phú Xuân, lại ra lệnh sai Khâm Sai Chưởng Tả 

quân Bình Tây Tướng quân Quận Công Lê Văn Duyệt tiến đóng Quãng Ngãi, đánh sau lưng giặc. 

Tôi phụng mệnh theo quân cấp phát lương hướng. Bãy giờ thành Qui Nhơn bị vây lâu, trong 

ngoài cách trở. Hai ông Võ và Ngô không nỡ phá vòng vây thoát thân, sợ tướng sĩ chết nhiều, mà 

trong thành những tướng sĩ đầu hàng cũng lắm phen mưu việc lạ, nhiều người ban đêm dòng 

dây xuống dưới thành để trốn, lại thêm trong thành lương hết; ngày hai mươi bảy tháng năm, 

ông Võ lên lầu bát giác tự thiêu trước, ông Ngô uống thuốc độc tử tiết, để lệnh cấm hủy quân 

dụng, toàn thành ngụy cầu sự sống cho ba quân. Tin buồn đến Quảng Nghĩa, mọi người đều 

thương xót. Tôi nhân khóc hai ông, làm thơ ghi tiết của hai bậc danh thần mà thôi, không phải 

dùng thơ để “kêu”. 

17 Quân Tây Sơn. 

18 Võ Tánh.  

19 Nguyên chú: Ngô Tùng Châu không có con nối. Khi dẹp yên giặc, Võ Tánh được gia tăng Trung 

Hưng Đệ Nhất Công Thần Thái Úy Quốc Công, Ngô Tùng Châu được gia tăng Thái Tử Thái Sư 

Quốc Công, được tế vào mùa xuân và mùa thu, mỗi ông lại được ban tự điền, dân phu thủ mộ 

theo đẳng cấp khác nhau, ân trạch rất nhiều. 

20 Tên đất thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Đời Hán Tư Mã Tương Như đến Lâm Cung, Trác Văn Quân trốn 

theo Tương Như tại đây. 
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Nhà Phù Thủy  

Với Chiếc Đũa Thần Văn Tế: 

Đặng Đức Siêu.  

 

Đặng Đức Siêu 鄧 德 超 (1751-1810) trước tên là Đặng Đức Chiêu 

招, người huyện Bồng Sơn (Bình Định) lúc nhỏ trọ học ở huyện Hương 

Trà (Thừa Thiên). Năm 1766, lúc 16 tuổi ông thi đậu Hương Tiến (Cử 
nhân) và được Chúa Duệ Tông (1765 - 1777) bổ làm quan ở viện hàn lâm. 

Về sau khi Tây Sơn nổi lên, binh họ Trịnh tiến chiếm Thuận Hóa, ông 
vào Long Hồ ở ẩn, mở trường dạy học và viết sách. Họ Trịnh, Tây Sơn 
nghe tiếng đều có mời, nhưng ông không nhận. 

Năm 1798 ông theo (1) giúp Nguyễn Vương và dâng bài “Bình Tây 

phương lược 平 西 方 略 ” có nhiều ý kiến xác đáng nên được tin dùng, 

lần lần lên đến chức “Trung Doanh tham mưu”, cạnh bên Nguyễn Vương 
để hiến kế và soạn thảo thơ từ, công văn. 

Khi đại định ông được bổ làm quan ở triều, năm 1809 được giữ chức 
Thượng Thơ (Bộ Lễ). 

Năm sau ông mất được tặng chức Tham Chánh. Con (2) là Đặng Đức 
Chiêm sau nầy làm đến Tổng Đốc (Hải Dương). Tác phẩm của ông gồm: 

- Thương Sơn tứ hiệu (hạo) 

- Trương Lương trùy. 

- Tô Vũ tiết (3). 

- Sắc văn phong đức cho Bá Đa Lộc tước Thái Tử Thái Phó Bi Nhu 
Quận Công (4)  

- Văn tế Bá Đa Lộc (2 bài) (5) 

- Văn tế Võ Tánh và Ngô Tùng Châu (6) 

- Đạo dụ của Nguyễn Vương ngày 26 tháng 3 năm Canh Thân, 1800 
(tồn nghi) (7). 

- Văn tế Châu Văn Tiếp (8) 

- Hồi loan cửu ca khúc (9). 

I. TƯ TƯỞNG  

Tìm tư tưởng của Đặng Đức Siêu là công việc khó khăn và không 
chính xác. Khó khăn vì với khung cảnh để đọc bài văn tế người viết không 
thể giải bày tư tưởng của mình ngoài việc ghi lại lòng tiếc thương, nhắc lại 
một hoạt động, đề cao công đức của người đã khuất. Không chính xác vì 

http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote1sym
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote2sym
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote3sym
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote4sym
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote5sym
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote6sym
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote7sym
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote8sym
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote9sym
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những ý tưởng gợi ra trong bài văn tế thuộc về người đứng đọc chớ 
không thể coi như thuộc về người viết. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy 
được một vài điểm trong tư tưởng của họ Đặng qua các tác phẩm của ông 
. 

1. Đặng Đức Siêu người mong gặp chân chúa. 

Đặng Đức Siêu chôn vùi cuộc đời mình khoảng hai mươi năm ở Long 
Hồ một phần vì muốn an thân trước cảnh can qua, một phần vì không 
muốn ra giúp các phe phái mà ông nghĩ rằng không đại diện cho chánh 
nghĩa. Có thể ông câu nệ, có thể ông không có nhãn quan tiến bộ để xác 
định giá trị của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, nhưng ta phải công 
nhận ông kiên nhẫn và quyết tâm chờ đợi người để đặt kỳ vọng. Trong 
thời gian nầy ông đã sáng tác nên những tác phẩm có tính cách triết học 
và bày tỏ ý chờ thời của mình: 

- Thương Sơn tứ hiệu. 

- Trương Lương trùy. 

- Tô Vũ tiết. 

Các tác phẩm nầy, theo nhan đề, có thể giúp ta suy đoán được một 
cách đại cương ý định muốn ở ẩn và quan niệm của tác giả đối với cuộc 
đời. Tuy nhiên, ngày nay qua một bài thơ Nôm chỉ còn sót lại sáu câu 
nhan đề: “Tối ba mươi tết” ta cũng có thể biết được phần nào tâm sự của 
ông: một người chán nản vì sự rắc rối nhiêu khê của cuộc đời, luôn luôn 
hoài vọng những chuyện cũ, nhớ tiếc ngày xưa, buồn nản cảnh hiện tại, 
mơ tưởng lúc gặp người tài đức: 

“Tháng lụn năm cùng sự chẳng cùng, 

Nửa đêm Xuân lại nửa đêm Đông. 

Chi lan tiệc cũ hương man mác 

Đào lý vườn Xuân tuyết lạnh lùng . 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Gà kêu, pháo nổ năm canh trót, 

Mừng tưởng mai đà gặp Chúa Đông (10) “ 

Bài thơ toát ra một vẻ man mác buồn; tác giả đối chiếu cảnh cũ đầy 
không khí tươi vui và cảnh trước mắt bao trùm sự lãnh đạm, ơ thờ của 
ngoại vật. 

Hai câu kết bộc lộ nỗi chán chường, thất vọng: Pháo nổ nhưng mùa 
Đông chưa qua hết mùa Xuân vẫn chưa đến. Cũng như ông chờ chân 
chúa suốt một khoảng thời gian dài bây giờ vẫn chưa được gặp. 

2. Đặng Đức Siêu, người chủ trương giữ trung cùng chúa. 
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Tìm được người “xứng đáng” để phục vụ Đặng Đức Siêu như tất cả 
công thần khác thời phong kiến, hết lòng phò tá. Ông cho hành động đó 
như sự thể hiện lý tưởng nhứt của đạo trung. Nếu chẳng may gặp vận bĩ, 
người bầy tôi có thể hủy mạng sống của mình, nhưng không thể mất 
nghĩa khí đối với vua chúa. Lòng trung nầy ông ví như vẻ trắng đẹp của 
ngọc, dẫu tan vẫn còn, tiết thẳng ngay của trúc dầu cháy vẫn giữ. Bài “Văn 
Tế Võ Tánh và Ngô Tùng Châu” ông nhập đề bằng ý tưởng trung quân 
theo quan niệm Khổng Mạnh đó: 

“Đạo thần tử hết lòng phò chúa, gian nan từng giãi (11) dạ trung trinh; 

Đấng anh hùng vì nước quyên sinh (12), điên bái (13) chẳng sai lòng 
tiết nghĩa. 

Ngọc dầu tan vẻ trắng nào phai; 

Trúc dẫu cháy tiết ngay vẫn để”. 

Tư tưởng trung quân tuyệt đối nầy đóng vai trò chất men tạo sức 
mạnh cho người bầy tôi; ở giai đoạn phân tranh, tinh thần đó góp phần tạo 
nên sự khốc hại cho tình trạng qua phân vì mọi người đều hết lòng với vị 
chúa của mình. 

Do đó chúng tôi cho rằng về tư tưởng trung quân, Đặng Đức Siêu 
chưa đưa ra được điều gì mới lạ, cấp tiến hơn những nguyên tắc đặt ra tự 
ngàn xưa. 

3. Đặng Đức Siêu, người tiếc thương anh hùng sớm khuất. 

Cùng theo nghiệp binh nhung, cùng phụng thờ một chúa, những ai 
may mắn sống sót đến ngày thành công đương nhiên xót xa thương tiếc 
người đồng lao cộng khổ với mình bây giờ đã mất; xót xa vì họ có công 
không hưởng, thương tiếc vì đất nước mất đi những nhân tài, những 
người trí dõng. Phần cuối bài “Văn tế Võ Tánh và Ngô Tùng Châu”, Đặng 
Đức Siêu đã diễn tả lòng thương tưởng vừa có tình chất nhân bản vừa có 
tính chất quốc gia: 

“Cơ đãng định (14) kíp chầy đành hẹn buổi, xót tướng doanh sao vắng 

mặt thân huân (15); 

Phận truy tùy gang tấc cũng đền công, tiếc nhung mạc bỗng thiệt tay 
trung trí “ 

ii. Văn tài. 

Nếu vì loạn lạc, chiến tranh sách vở bị mất mát, ta không may mắn 
tìm hiểu được cặn kẽ tư tưởng của Đặng Đức Siêu, ta lại hân hạnh nhìn 
thấy văn tài của ông qua những bài văn tế nổi tiếng còn lại. Văn tài đó 
đem tác giả lên tuyệt đỉnh vinh quang của người viết văn tế đồng thời 
chứng tỏ khả năng gợi cảm vô cùng của ngôn ngữ Việt Nam. 

1. Sử dụng giọng văn thống thiết phù hợp với hoàn cảnh. 
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Văn tế dùng đọc trong đám tang, trong lễ truy điệu để tỏ lòng cảm 
mến của người tế với người được tế, do đó tính chất bi thiết giữ vai trò 
căn bản. Mức thành công của một bài văn phần nhiều tùy thuộc ở khả 
năng gây xúc động. Đặng Đức Siêu đã sử dụng được một bút pháp tài 
tình bằng sự điều hợp kỳ ảo giữa phần âm điệu lâm ly và tính chất thê 
lương, réo rắt của ngôn từ, tạo một tâm trạng man mác buồn cho người 
nghe cũng như người đọc. 

* Bài “Văn tế Võ Tánh và Ngô Tùng Châu”. 

“Tiếng hiệu lịnh mơ màng trước gió, ân tín xưa người bộ khúc (16) 

thương tâm; 

Bóng trung tinh thấp thoáng dưới đèn, phong nghi cũ kẻ liêu bằng sái 
lệ (17)”. 

* Bài “Văn tế Bá Đa Lộc, viết hộ Nguyễn Vương”: 

“Êm giấc hoè, hồn đó thanh thanh; 

Nhớ ơn trước, sầu đây triều triệu!” 

*Bài “Văn tế Châu Văn Tiếp”: 

“Vạc Hạ Võ mùi canh còn lạt, lòng những tưởng cậy sức diêm mai; 

Tiệc trung hưng cuộc rượu đang gầy, trời nỡ khiến lìa tay khúc nhiệt. 

Phong quang nầy ai chẳng ngậm ngùi; 

Cơ hội ấy nghĩ càng thương tiếc!” 

Nhiều khi cần tạo một sự xúc động cực đại để chứng tỏ tình thương 
vô bờ của người đối với người chết, Đặng Đước Siêu có cách cấu tạo câu 
văn đặc biệt: dùng câu song quan ngắn gọn với những âm thanh áo não, 
đọc lên nghe như những tiếng khóc đứt đoạn, xụt xùi: 

* Bài “Văn tế Bá Đa Lộc, viết hộ Nguyễn Vương”:  

“Mấy thu trấn biên thành Diên Khánh (18), tặc đảng đều mất vía kinh 

hồn; 

Một trận hàng hiểm địa Qui Nhơn (19), cố nhơn sớm phân bào chia 
áo. 

Ôi! 

Núi Nhạc về thần; 

Trời Nam để dấu! 

Giọt đồng long ô yết dễ đoanh; 

Lệ lạp chúc xụt xùi khôn ráo!” 

* Bài “văn tế Bá Đa Lộc, viết hộ Hoàng tử Cảnh”: 
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“Công nặng đó của thêm nặng đó, ngàn vàng chưa dễ đền bồi; 

Còn tưởng nhau chết cũng tưởng nhau, trăm thuở hãy còn ghi tạc”. 

2. Ghi được nét đặc biệt về người chết bằng vài câu ngăn ngủi. 

Bài văn tế còn khó ở chỗ phải viết sao cho khách bàng quan mặc dầu 
chưa biết ai được thế nhưng sau khi nghe đọc vài câu có thể đoán được 
tiểu sử, tài đức, sự liên hệ giữa người chết và người tế, tuy không nghe 
nhắc đến tên họ, chức vị. 

Trong đoạn văn tế sau, để ý đến những tiếng: nắm quyền ngoại tả, 
đeo ấn tướng quân, qua sông Lào, lên đất Sóc, tìm chúa cũ, mượn binh 
Xiêm ... Ta biết ngay người được tế là Châu Văn Tiếp. 

“Trong khuôn cứu nắm quyền ngoại tả, chống giềng trời cầm mối 
nước, son nhuộm tấm lòng; 

Ngoài chiến chinh đeo ấn tướng quân, tru đảng ngụy diệt loài gian, 
máu dầm mũi bạc (20) 

Đường thượng đạo ải non lần lựa, qua sông Lào, lên đất Sóc, một 
mình trịu trịu gánh giang san. 

Nẻo chiền cần sông núi gian nan, tìm chúa cũ, mượn binh Xiêm (21), 
tám cõi nhơn nhơn oai tích lịch”. 

Với bút pháp điêu luyện, trong bài “Văn tế Võ Tánh và Ngô Tùng 
Châu”, tác giả, mỗi câu nhắc đến một vài chi tiết đặc biệt khiến ta biết 
ngay câu nào chỉ Võ Tánh, câu nào nhắc đến Ngô Tùng Châu. 

Chẳng hạn các câu sau nhờ những chữ: cầm bút, sánh duyên gác 
tía: 

“Phù vạc Hán thuở ngôi trời chếch lệch, chém gai đuổi lũ hung tàn; 

Vớt xe Đường khi thế nước chông chênh, cầm bút ra tài kinh tế. 

Mối nghĩa sánh duyên gác tía, bước gian truân từng cậy dạ khuông 
phù; 

Màn kinh ra sức cung xanh, công mông dưỡng đã đành lòng ủy ký”. 

3. Ghi được khí tượng của người đọc và sự liên hệ với người được 
tế. 

Văn tài của Đặng Đức Siêu còn tuyệt diệu hơn ở chỗ sáng tác nhân 
danh người khác nhưng đã đứng vào địa vị họ do đó tùy theo từng người 
bài văn bộc lộ một khí tượng, một ngôn ngữ riêng: ở bài “văn tế Bá Đa Lộc 
viết hộ Nguyễn Vương” giọng điệu biểu lộ cung cách vương giả, mặc dầu 
tình ý thống thiết với một người ơn, thân mật với một người bạn nhưng 
vẫn cao sang, trên trước; ở bài “Văn tế Bá Đa Lộc, viết hộ Hoàng Tử 
Cảnh” lời văn nhẹ nhàng thống thiết hơn, gần gũi hơn trong khi vẫn phô 
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diễn được tình cảm của một người học trò đối với bậc thầy. Cách viết nầy 
cho chúng ta biết phong nghi của người đọc đồng thời hiểu được sự liên 
hệ giữa người được tế và người đứng tế. Những câu sau trong bài viết hộ 
Nguyễn Vương, khí tượng vua chúa nằm ở cách xưng hô có vẻ quyền thế, 
cách biệt của những từ ngữ: ta, ngươi, gã. 

“Thủa ta mới quyền trao nguyên súy, bạn tóc răng vui nghĩa sơ giao 
(22).; 

Ngày ngươi mới làm khách viễn phương (23), lòng vàng đá phỉ nguyền 
tương chiếu. 

Công giáo dưỡng(24) mấy thu khẩn khẩn, phúc ta nhiều gần sánh 
Tam Vương(25);  

Nghiệp tổ tông ngàn thuở miên miên, công gã giúp ngõ toàn cửu 
miếu”. 

Trong khi bài viết hộ Hoàng Tử Cảnh ngôn từ lễ nghi xa cách mất 
hẳn, chỉ còn những từ ngữ gần gũi, những tình cảm thân mật, giọng điệu 
thân thiết nhún nhường phù hợp với cách nói của người dưới đối với 
người trên: ai, kẻ, người, con trẻ, dạy, nghĩa: 

“Nào thủa nước Lang Sa, thành Vọng Các đường xa dặm thẳm, mấy 

thu trời ai được gặp nhau; 

Bây giờ miền âm giới cõi dương gian, kẻ mất người còn, ba tấc đất 
mà không thấy mặt. 

Đối con trẻ cho mà dạy đó, lối cổ nhân dấu hãy rành rành; 

Dứt nghĩa này chẳng gác về đâu, trông thiên giới gót đà phần phật!” 

 

Đặng Đức Siêu, trong những tác phẩm đã mất, có thể có một vài ý 
tưởng đặc biệt nhưng vì thiếu tài liệu chúng ta chưa khám phá được điều 
gì thật quan trọng, đặc trưng. 

Bù lại, qua những gì còn lại đến ngày nay, ta vẫn nhận chân được 
văn tài của ông: cho đến bây giờ khi nhắc đến Đặng Đức Siêu ai ai cũng 
coi ông như một cây bút có khả năng gây cảm xúc đặc biệt bằng những 
bài văn tế lâm ly, thống thiết, đó là chưa kể về phương diện lịch sử tác 
phẩm của ông cung cấp cho chúng ta một vài kiến thức lý thú về thời 
Nguyễn Vương chống nhau với Tây Sơn. 

Nhưng bao nhiêu đó thôi thật quá ít và ta thầm tiếc cho một nhà văn 
tuy đầy đủ khả năng nhưng vì sanh nhầm thời chiến tranh nên phải sử 
dụng ngòi bút trong một môi trường nghèo nàn, hạn hẹp không phát huy 
được đúng mức tài nghệ của mình. 
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Phụ lục I 

 

VĂN TẾ BÁ ĐA LỘC 

(viết hộ Nguyễn Vương) 

 

Đặng Đức Siêu 

 

Hỡi ơi! 

1.Người nước khác mà dạ lòng chẳng khác, công non sông thẻ lụa 
đương cài; 

Ân nghĩa tròn mà báo đáp chưa tròn, đường sống thác sớm chầy khó 
liệu! 

2.Êm giấc hoè, hồn đó thanh thanh; 

Nhớ ơn trước, sầu đây triều triệu! 

3.Thủa ta mới trao quyền Nguyên Suý, bạn tóc răng vui nghĩa sơ 
giao; 

Ngày ngươi vừa làm khách viễn phương, lòng vàng đá phỉ nguyền 
tương chiếu. 

4.Nghĩ lúc lưng gầy bước ngặt, đình Nam Vang, bầu Tân Lữ, phiêu 
lưu cho khỏi kẻ bạo tàn; 

Tưởng khi mặt ủ gan phiền, trời cố quốc, bến Hậu Giang, tìm hỏi 
chẳng từ nơi hiểm yếu. 

5.Cực đến nỗi cha con khôn giữ, gởi gia nhi, trao quốc bảo, trời Tây 
phương muôn hộc ai hoài; 

May vừa đâu nhà nước mới về, đưa ấu tử, cầu lương bằng, đất Đông 
Phố một đoàn vinh hảo. 

6. Công giáo dưỡng mấy thu khẩn khẩn, phước ta nhiều gần sánh 
Tam Vương; 

Nghiệp tổ công nghìn thuở miên miên, công gã giúp ngõ toàn cửu 
miếu ... 

7.Đạo Tây Vực một niềm riêng giữ, chẳng cậy ai quốc tử hoàng tôn; 

Nạn Nam bang trăm chước mưu lo, dựa thế sức mưu mầu chước 
diệu. 

8. Nhà Thái học chia ngôi tây tịch, trải tín thành đôi buổi huân đào; 
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Dặm cô thành hộ giá Đông Cung, thêm khẳng khái mấy lần thượng 
biểu. 

9. Mưu tế quốc kinh luân dạ đỏ, từng hay liệu địch chia đồn; 

Phép dùng binh thao lược mắt tường, chi quản xông tên đụt pháo. 

10. Chế hỏa xa, bày trái phá, dẹp loài loạn tặc thủa long đong; 

Đoạn thiết tử, tán hoa ngân, giúp vận nước nhà khi thốn thiếu. 

11. Ân nặng đó mười phần công của, trước sau trọn nghĩa tiên thi; 

Lẽ cùng ta ngàn thủa tôn vinh, đây đó phỉ nguyền hậu báo. 

12. Mấy thu trấn biên thành Diên Khánh, tặc đảng đều mất vía kinh 
hồn; 

Một trận hàng hiểm địa Qui Nhơn, cố nhơn sớm phân bào chia áo. 

Ôi! 

13.Núi Nhạc về thần;  

Trời Nam để dấu. 

14. Giọt đồng long ô yết dễ đoanh; 

Lụy lạp chúc xụt xùi khôn ráo! 

15.Trăng tối chợt ngờ nhan sắc, mở rèm đợi khách gia tân; 

Mây chiều ngắm tưởng phong nghi, thiết ỷ mong người cố lão. 

16.Chữ “Đạo đồng sinh, dưỡng” chế tâm tang con chút đáp ân: 

Câu “Vinh cập một, tồn” tặng thái phó ta đưa tình thảo. 

17. Theo ý chúng, dõi nghi ngoại quốc, cuộc tống chung xác cất hồn 
cầu; 

Hết lòng thành, lấy lễ Trung Hoa, cơn tử biệt bài văn lễ điếu. 

18.Trước sống đã suy tình bằng hữu, lòng thành lo sự nghiệp trung 
hưng; 

Nay thác rồi nhớ nghĩa quân thần, linh xin giúp cơ đồ tái tạo. 

Hỡi ơi! Thương thay!  

Hỡi ơi! Tiếc thay! 

(Theo Tri Tân tạp chí và Việt Âm văn uyển) 

 

Phụ Lục II. 
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VĂN TẾ BÁ ĐA LỘC 
(viết hộ Đông Cung Cảnh) 

 

Đặng Đức Siêu. 

 

Hỡi ơi! 
Mấy năm dư tri ngộ, tính chửa rồi trong cuộc chinh tru; 

Năm mươi lẻ xuân thu, sao vội rẽ ngoài vòng cực lạc ? 

Tục người khác mà tấm lòng chẳng khác, chia vàng đã rõ bạn tương 
tri; 

Thù nước riêng mà tấc dạ chẳng riêng, rèn đá quyết vá trời Việt 
quốc. 

Ngõ thấy nhà Lưu vận ách, đất Hứa Xương rộng rãi, đã khó khăn 
giặc quỷ Tào Man; 

Từng than thế Hán thiếu binh, nơi Tân Dã hẹp hòi, lại khôn dụng đồ 
chiêm Gia Cát. 

Cùng thuyền bá việt, dìu dắt đưa lá ngọc cành vàng; 

Kể nỗi gian truân, nhục nhằn trải non xanh bến bạc. 

Ra Thổ Châu, vào Phú Quốc, giặc sau lưng theo đuổi, cùng nhau hầu 
không chước giải nguy. 

Đồ khôi phục, liệu tá binh, con dưới gối lìa trao, muôn việc đã đành 
lòng ký thác. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Ra công giúp của, khi loạn ly từng đỡ ngặt nước nhà; 

Nối gót di tai, việc triều chính đã in nhau gan mật. 

Dải Diên Khánh bốn bề sa mạc, lòng bền dạ gắng; giúp Đông cung 
khỏe sức chống thành; 

Thu Quy Nhơn một lũy Đồ Bàn, thẻ vận màn che, khiến Sơn tặc cúi 
đầu quay bước. 

Ra Bến Đá đưa nên bệnh quỷ, bệnh lại thêm dũ nhật dũ tăng; 

Về Kỳ Sơn cần chuộc thuốc tiên, thuốc khôn giúp tư nhân tư tật. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Nào thủa nước Lang Sa, thành Vọng Các, đường xa dặm thẳm, mấy 
năm trời ai được gặp nhau; 
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Bây giờ miền âm giới, cõi dương gian, kẻ mất người còn, ba tấc đất 
mà không thấy mặt! 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Đối con trẻ cho mà dạy đó, lối cổ nhân dấu hãy rành rành; 

Dứt nghĩa này chẳng gác về đâu, trông thiên giới gót đà phần phật! 

Phân tân chủ, xẻ chia hai ngả, bồi hồi xiết cạnh lòng đau; 

Tả ân tình, lạo thảo một văn, điếu tế tạm dùng lễ bạc. 

Công nặng đó, của thêm nặng đó, ngàn vàng chưa dễ đền bồi; 

Còn tưởng nhau chết cũng tưởng nhau trăm thửa hãy còn ghi tạc. 

Than ôi! Thương thay. 

(Theo Tri Tân tạp chí) 

 

Phụ Lục III. 
 

VĂN TẾ CHÂU VĂN TIẾP 

 

Đặng Đức Siêu. 

 

1. Vạc Hạ Võ mùi canh còn lạt, lòng những tưởng cậy sức diêm mai; 

Tiệc trung hưng cuộc rượu đang gầy, trời nỡ khiến lìa tay khúc nhiệt. 

2. Phong quan nầy ai chẳng ngậm ngùi; 

Cơ hội ấy nghĩ càng thương tiếc. 

Nhớ tướng quân xưa: 

3. Ngọc non Côn cấu khí tinh thành; 

Vàng sông Lệ đúc lòng trung liệt. 

4. Trong thành Mãng mong lòng bội ám, gói theo kiềm sương lạnh 
trời Tây;  

Dưới cờ Lưu quyết chí đầu minh, gương trượng nghĩa bóng ngời 
nước Việt. 

5. Nghìn dặm trải lá gan Dự Nhượng, nghĩa vì quân đất võ trời gầy; 

Trăm trận phơi đùm mật Tử Long, oai dẹp loạn sương sầu nắng thiết. 
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6. Trong khuôn cứu nắm quyền ngoại tả, chống giềng trời, cầm mối 
nước, son nhuộm tấm lòng; 

Ngoài chiến chinh đeo ấn tướng quân, tru đảng ngụy, diệt loài gian, 
máu dầm mũi bạc. 

7. Đường thượng đạo ải non lần lựa, qua sông Lào, lên đất Sóc, một 
mình triều triệu gánh giang san; 

Nẻo chiền cần sông núi gian nan, tìm chúa cũ, mượn binh Xiêm, tám 
cõi nhơn nhơn oai tích lịch. 

8. Lướt sóng khua chèo Tổ Địch, đàm trung nguyên rửa sạch bợn 
trần ai; 

Xây vai dựa gác Tử Nghi, niệm thiên địa chi dung loài tiếm thiết. 

9. Lừng lẫy quyết lấy đầu tặc tử, danh tôi còn ngõ được vuông tròn; 

Rủi ro khôn dẹp máy binh cơ, sao tướng đã bóng đà lờ lệch. 

10. Hội mây rồng nửa phút lỡ làng.  

Duyên tôi chúa trăm năm cách biệt. 

11. Trời Thuận Hóa chằm nhạn còn xao xác, tưởng cậy người cứu 
chúng lầm than; 

Thành Quy Nhơn tiếng cáo chửa được an, không có người hầu ai 
đánh dẹp. 

12. Dân đang trông, binh đang mến, trời đất sao phụ kẻ huân lao; 

Trong chưa trị, ngoài chưa an, thời vận khiến hại người hào kiệt. 

13. Đài hoa tượng đành rành còn để dấu, tưởng hình dung lòng bắt 
rã rời; 

Bố tấu công chồng lớp hãy ghi tên, mến công nghiệp lụy tuông lác 
đác. 

14. Ngày muôn một tưởng còn điêu bái, thân thì tạm gởi chốn long 
quang; 

Mối ba quân nay đã tóm thâu, quan quách ngõ táng an mã hiệp. 

Hỡi ơi! Thương Thay! 

Phục duy thượng hưởng. 

Châu Văn Tiếp (1738 - 1784) với Đỗ Thành Nhơn (? - 1781), Võ 
Tánh(? - 1801) được người đời gọi là Gia Định tam hùng, theo Nguyễn 
Ánh chống nhau với Tây Sơn, bị chết trận ở trên rạch Mân Thít, Vĩnh 
Long, ngày 13 - 10 năm Giáp Thìn (1784). Đặng Đức Siêu vâng lịnh vua 
Gia Long làm bài văn tế nầy khi cải táng ông vào khoảng cuối năm 1803. 
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Cũng nên nói thêm, trong dân gian còn truyền tụng câu hò giao duyên như 
sau: 

“ - Nghe anh làu thông lịch sử 

Em xin hỏi thử đất Nam trung; 

Hỏi ai “Gia Định tam hùng”? 

Mà ai trọn nghĩa thủy chung một lòng. 

- Ông Tánh Ông Nhơn cùng ông Huỳnh Đức 

Ba ông hết sức phò nước một lòng  

Nổi danh Gia Định tam hùng ...” 

Theo đó ông Đỗ Thành Nhơn được thay bằng ông Nguyễn Huỳnh 
Đức. Chúng tôi ngờ thuyết này và nghĩ câu hò trên được sáng tác để làm 
vừa lòng Gia Long (Đỗ Thành Nhơn bị giết vì Gia Long ngại thế lực của 
ông nầy). 

 

Phụ Lục IV. 
 

VĂN TẾ VÕ TÁNH 

VÀ NGÔ TÙNG CHÂU 

 

Than rằng: 

1. Đạo thần tử hết lòng thờ chúa, gian nan từng giãi dạ trung trinh; 

Đứng anh hùng vì nước quyên sinh, điên bái chẳng sai lòng tiết 
nghĩa. 

2. Ngọc dầu tan vẻ trắng nào phai;  

Trúc dẫu cháy tiết ngay vẫn để.  

Nhớ hai người xưa: 

3. Thao lược ấy tài;  

Kinh luân là chí. 

4. Phù vạc Hán thủa ngôi trời chếch lệch, chém gai đuổi lũ hung tàn; 

Vớt xe Đường khi thế nước chông chênh, cầm bút ra tay kinh tế. 

5. Mối nghĩa sánh duyên gác tía, bước gian truân từng cậy dạ 
khuông phù; 
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Màn kinh giúp sức cung xanh, công mông dưỡng đã đành lòng ủy ký. 

6. Hậu Quân thủa giao quyền tứ trụ, chữ ân uy lớn nhỏ đều phu; 

Lễ Bộ phen làm việc chính khanh, bề trung ái sớm khuya chẳng trễ. 

7. Ngoài cõi vuốt nanh ra sức, chí tiêm cừu đành giãi xuống ba quân. 

Trong thành then khóa chia lo, lòng ưu quốc đã thấu lên chín bệ  

8. Miền biên khổn hai năm chia sức giặc, vững lòng tôi bao quản thế 
nguy; 

Cõi Phú Xuân một trận khét uy trời, nặng vịêc nước phải lấy mình 
làm nhẹ. 

9. Sửa mũ áo lạy về Bắc khuyết, ngọn quang minh hun mát tấm trung 
can; 

Chỉ non sông giã với cô thành, chén tân khổ nhắp ngon mùi chính 
khí. 

10. Há rằng một phen thỉ thạch, giải trùng vi mà tìm tới quân vương. 

Bởi vì thương muôn mạng tì hưu, thà nhất tử để cho tròn tướng sĩ. 

11. Tiếng hiệu lệnh mơ màng trước gió, ân tín xưa người bộ khúc 
thương tâm; 

Bóng tinh trung thấp thoáng dưới đèn, phong nghi cũ kẻ liêu bằng sái 
lệ. 

12. Cơ đãng định kíp chầy đành hẹn buổi, xót tướng doanh sao vắng 
mặt thân huân; 

Phận truy tùy gang tấc cũng đền công, tiếc nhung mạc bỗng thiệt tay 
trung trí. 

13. Nay gặp tiết thu, bày tuần úy tế. 

14. Hai chữ cương thường nghĩa nặng, rõ cổn hoa cũng thỏa chốn u 
minh; 

Nghìn thu hà nhạc khí thiêng, sắp mao việt để mở nền bình trị. 

Hỡi ôi! Thượng hưởng! 

___________________  

1 Lúc nầy Đặng Đức Siêu vẫn còn ở Long Hồ, tức là Vĩnh Long ngày nay và Nguyễn Vương 

còn đang quanh quẩn ở các tỉnh chung quanh. Tác giả “Văn học Việt Nam” viết: “Ông đáp 

thuyền vào Nam phò tá Nguyễn Vương” (trang 673) có lẽ căn cứ trên một tài liệu khác. 

http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote1anc
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2 Hai tác giả Lam Giang, Vũ Ngọc Nhã - “Đặng Đức Tuấn tinh hoa công giáo ái quốc Việt 

Nam” - Tgxb Saigon 1970, trang 12, cho biết cháu 4 đời của Đặng Đức Siêu là Linh Mục Đặng 

Đức Tuấn đã sáng tác nhiều bài thơ ái quốc và nhiều tác phẩm có liên quan đến đạo Thiên Chúa. 

3 Ba tác phẩm nầy chúng tôi chưa được may mắn tìm thấy nên ghi lại theo Trần Văn Giáp 

- “Tiểu sử các tác giả Việt Nam” quyển I. 

4 Sắc văn nầy đề năm Cảnh Hưng lục thập niên, thập nhất nguyệt, thập nhị nhật (1799) 

nguyên văn chữ Hán.  

Các ông Lam Giang ...Sđđ, trang 177 gọi bằng danh từ không được đúng văn tế và còn 

được đưa ra một bản dịch quốc ngữ, chúng tôi chưa thấy tài liệu nào khác xác nhận nên không 

để bản dịch vào loại tác phẩm của Đặng Đức Siêu. 

5 Bá Đa Lộc tên thật Pierre Joseph Georges Pigneau (de Béhaine) sanh ngày 2 - 11 - 1741 

ở Aisene (Pháp) chết ngày Kỷ Vị (9 - 10 - 1799) ở Mỹ Cang (gần Qui Nhơn), lễ an táng ở Saigon; 

nhân dịp nầy Đặng Đức Siêu có làm 2 bài văn tế bằng quốc âm một để Nguyễn Vương đọc, một 

cho Hoàng Tử Cảnh đọc. 

6 Chúng tôi theo nhan đề thông dụng ; đúng ra phải gọi “Văn tế Phò Mã Chưởng Hậu 

Quân Võ Tánh và Lễ Bộ Thượng Thơ Ngô Tùng Châu”. Bài nầy đựơc đọc trong buổi lễ khánh 

thành đền thờ hai ông ở thành Bình Định cũ. Tác giả VHVN chép, trang 726, “Vua sai Lễ Bộ 

Thượng Thơ Đặng Đức Siêu làm”, chúng tôi nghĩ tài liệu nầy không chính xác vì Đặng Đức Siêu 

giữ chức vụ trên vào năm 1809. 

7 Bài nầy bằng quốc âm do An Khê sao lục và đăng trong “Nam Phong tạp chí” tập XIV, số 

80, tháng 1 - 1921, không đề tác giả; Dương Quảng Hàm trích lại trong VNVHSY bản TTHL, in lần 

thứ 10, trang 76 - 78. Căn cứ trên cách sử dụng tài tình câu gối hạc, giọng văn chải chuốt, dễ gây 

xúc cảm, chữ dùng quen thuộc với bài văn tế do Đặng Đức Siêu viết và địa vị của ông đối với 

Nguyễn Vương, chúng tôi ngờ bài nầy do ông viết. 

8 Châu Văn Tiếp (1738 - 1784), cùng với Đỗ Thanh Nhơn (? - 1801), Võ Tánh (? - 1801) 

được người đời gọi là Gia Định tam hùng, theo Nguyễn Ánh chống nhau với Tây Sơn, bị chết trận 

trong cuộc thủy chiến trên rạch Mân Thít (Sa Đéc) ngày 13 - 10 năm Giáp Thìn (1784). Vào cuối 

năm 1802, sau khi đại định Gia Long ra lịnh cải táng và khiến Đặng Đức Siêu làm bài văn tế nầy. 

9 Nhan đền nầy theo Trần Văn Giáp - Sđđ. Bài nầy nhiều người nói nhan đề khác: Dương 

Quảng Hàm - VNVHSY, trang 321 ghi “Hồi loan khải ca”: VHVN trang 674 ghi “Hồi loan cửu 

khúc”. 

10 Văn Đàn Bảo Giám, bản in Mặc Lâm - Quyển I trang 20. 

11 Giãi: trải ra, phơi bày, biểu lộ rõ ràng, theo nghĩa đó chúng tôi viết giãi (dấu ngã) thay 

vì giải như phần đông các bản cũ. 

12 Quyên sinh: Chỉ hành động của Võ Tánh và Ngô Tùng Châu khi thành Qui Nhơn sắp 

mất. 

13 Điên bái: thời đảo lộn, giặc giã. 

14 Đãng định: dẹp yên hết tất cả giặc giã, lộn xôn. 

http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote2anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote3anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote4anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote5anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote6anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote7anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote8anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote9anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote10anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote11anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote12anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote13anc
http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote14anc
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15 Thân huân: Thân: có họ hàng liên hệ với cua, chỉ phò mã Võ Tánh (được Nguyễn Ánh 

gả em gái là Ngọc Dụ Công chúa); huân: người có công trận, chỉ Ngô Tùng Châu. 

16 Người bộ khúc: tướng sĩ ba quân thuộc quyền. 

17 Kẻ liêu bằng sái lệ: bạn bè cùng triều đều sa nước mắt. 

18 Mấy thu trấn biên thành Diên Khánh: Sau khi lấy thành Diên Khánh, Nguyễn Vương 

giao cho Võ Văn Lượng và Hoàng Tử Cảnh trấn giữ, Bá Đa Lộc cũng ở đây giúp sức; tháng 3 năm 

1794, tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Hưng đến vây, chính Bá Đa Lộc nhiều lần cầm quân chống 

giữ. 

19 Một trận hàng hiểm địa Qui Nhơn: tháng 5 năm Kỷ Vị (1799) Nguyễn Vương vây thành 

Quy Nhơn, tướng giữ thành là Lê Văn Thanh chờ mãi mà không thấy quân cứu viện nên mở cửa 

đầu hành. Cùng năm đó Bá Đa Lộc mất. 

20 Máu dầm mũi bạc: chỉ việc Châu Văn Tiếp chết vì một lưỡi gươm của Chưởng Tiền Bảo, 

tướng Tây Sơn. 

21 Mượn binh Xiêm: Nguyễn Vương mượn 2 vạn quân Xiêm trở về Gia Định năm 1784, đi 

về đều có Châu Văn Tiếp. 

22 Năm 1777 Nguyễn Phúc Thuần bị quân Tây Sơn giết ở Cà Mau. Tân Chính Vương bị bắt 

ở Ba Vạt, tất cả quyền hành của Chúa Nguyễn đều về tay Nguyễn Ánh. Cùng năm này tháng 12 

ông bị Nguyễn Lữ rượt chạy vào Hà Tiên phải chạy vào nhà dòng trú ẩn nơi đây ông gặp Bá Đa 

Lộc lần đầu tiên. 

23 Cuối tháng 12 - 1726 Bá Đa Lộc đến Việt Nam lần đầu tiên. ( có lẽ 1762, vì ông này sinh 

năm 1741) 

24 Chỉ việc Nguyễn Vương giao Hoàng Tử Cảnh cho Bá Đa Lộc dạy bảo. 

25 Tam Vương: Vua Vũ nhà Hạ, Thành Thang nhà Thương, Văn Vương nhà Châu, ba người 

khai quốc. Nguyễn Ánh tự ví với những vị khai quốc lập nghiệp. 
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Sự Phối Hợp Kỳ Ảo Giữa Triết Lý và Tình Cảm : 

Nguyễn Văn Thành 

 

   
Thuộc dòng dõi công thần của Chúa Nguyễn, Nguyễn Văn Thành từ nhỏ 

đã theo cha là Cai Cơ Nguyễn Văn Hiền xông pha trận mạc chống lại Tây Sơn, 

lập được nhiều chiến công đối với Nguyễn vương. Lớn lên ông được phong 

chức Cai Đội, giúp Nguyễn Vương rất nhiều trong lúc tòng vong nên khi Gia 

Long thống nhứt ông được cử làm Tổng Trấn Bắc Thành. 

Tháng chạp năm Nhâm Tuất (1802), tại Huế, đứng chủ tế lễ truy điệu 

tướng sĩ bỏ mình trong cuộc chiến, ông đã đọc bài văn tế rất lâm li: “Văn tế 

tướng sĩ trận vong” 1). 

Năm Tân Mùi (1811) ông được triệu về kinh để cùng soạn với Vũ Trinh và 

Trần Hựu2 biên tập bộ “Hoàng Việt luật lệ”.  

Năm Đinh Sửu (1817) Gia Long trong chiều hướng sát hại công thần, 

nhằm bảo vệ ngai vàng, đã độc đoán đẩy Nguyễn Văn Thành vào đường cùng 

phải tự tử vì một bài thơ của con ông là Nguyễn Văn Thuyên. Bài thơ chẳng có 

gì xác định rõ tính cách phản vua Gia Long một cách lộ liễu nhưng đã bị giải 

thích như phản ảnh ngôn từ, tư tưởng của người có ý mưu việc soán nghịch3. 

 

Với nội dung hạn hẹp của một bài văn tế, tư tưởng của người viết đương 

nhiên bị vây hãm bằng những khuôn khổ cố định: an ủi, ca tụng, tỏ ý thương tiếc 

người được tế. Nguyễn Văn Thành trong bài “Văn tế tướng sĩ trận vong” đã ở 

vào trường hợp chung đó, ông than vãn cho số kiếp không may của những 

người chiến sĩ chết trận: có mặt lúc gian lao, khiếm diện khi đãng định. 

Ca tụng họ, ông cho rằng đó là những người lưu danh thiên cổ, tổ quốc ghi 

ơn. Khen ngợi họ, ông nhắc đến những công nghiệp xưa khi họ xông pha vào 

chốn hiểm nguy để mưu đồ lập quốc. Để an ủi vong linh người đã khuất ông 

nhắc đến sắc không, số mệnh ngắn dài: thực tế hơn ông hứa sẽ cải táng hài cốt, 

cúng tế hương hồn và giúp đỡ thân thuộc của những người không may nầy. 

Sau cùng ông kêu gọi họ nếu có tái sinh nên lại vào quân ngũ và hồn 

thiêng nên phò hộ cơ đồ nhà Nguyễn được lâu dài. 

Tổng quan, tư tưởng của tác giả có thể thấy ở những vấn đề, quan điểm 

sau: 

Về quan điểm chính trị, Nguyễn Văn Thành chủ trương hết lòng với nhà 

Nguyễn, ông quan niệm những người đem thân mình góp vào việc tạo dựng 

vinh quang cho Gia Long là những anh hùng, người biết sử dụng cái chết đúng 

chỗ; tuy xác thân không còn nhưng danh lưu hậu thế. 
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Diễn tả ý nầy ông dùng câu rất hùng hồn khích động: 

- “Mệnh ấy yểu mà danh ấy thọ”. 

- “Phận dầu không gác khói đài mây4; 

Danh đã dậy ngàn cây nội cỏ”. 

- “Đã biết rằng anh hùng thì chẳng quản, trăm trận một trường oanh 

liệt,...nhưng tiếc cho tạo hóa khéo vô tình”. 

Ở khía cạnh triết lý, tác giả chịu ảnh hưởng của nhà Phật - hay đã lợi dụng 

tư tưởng phật giáo trong hoàn cảnh cần thiết - trong quan điểm cho cuộc đời có 

tính cách sắc không, cảnh sống gởi thác về, cơ duyên ai nấy hưởng, sinh tử 

không đáng kể... 

Diễn tả quan niệm nầy tác giả dùng những câu vốn từ xưa đã được coi 

như chân lý: 

- “Sinh là ký, mà tử là quy (5).” 

- “Phận truy tùy gẫm lại cũng cơ duyên, Trường chiến đấu biết đâu là mệnh số 

(6) ?” 

- “Cùng lòng trung nghĩa, khác số đoản tu (7).” 

Sử dụng một số bài văn tế trong buổi lễ truy điệu, người đọc đã có niềm tin 

về linh hồn, nhưng ở đây tác giả đi xa hơn, ông tin rằng linh hồn bất diệt, có thể 

tái sinh, có thể ảnh hưởng đến người sống. Trong niềm tin đó ông an ủi vong 

linh các chiến sĩ, khuyên bảo họ về kiếp tái sinh, hứa với họ về việc cải táng hài 

cốt, mong mỏi họ giúp đỡ, phò hộ cơ đồ nhà Nguyễn. 

Diễn tả những ý nầy, Nguyễn Văn Thành đã dùng những câu vô cùng 

thống thiết cảm động mang đầy vẻ thành thật, tin tưởng: 

- “Nền phủ định tới đây còn xốc nổi (8), vụ lòng một lễ, chén rượu thoi vàng; 

Chữ tương đồng gẫm lại vốn đinh ninh, đông mặt ba quân cờ đào nón đỏ. 

- Có cảm thông thời tới khuyên mời, Dầu linh thính hãy nghe lời dặn dỗ”. 

- “Buổi chinh chiến hoặc là oan hay chẳng, cũng nhớ nề kẻ trước người 

sau, hàng trên lớp dưới khao thưởng rồi sẽ tấu biểu chương cho; 

Hội thanh bình đừng có nghĩ rằng không, dù ai còn cha già,mẹ yếu, vợ góa, 

con thơ, an tập hết cũng ban tồn tuất đủ.” 

- “Hồn phách đâu đây ngày tháng Thuấn, Nghiêu;  

Hài cốt đó cũng nước non Thang, Vũ (9).” 

- “Cơ huyền diệu hoặc thăng trầm chưa rõ, thiêng thời về cố quận để 

hương thơm lửa sáng, kiếp tái sinh lại nhận cửa tiền quân; 
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Niềm tôn thân dù sinh tử chớ nề, linh thời hộ hoàng triều cho bể lặng sông 

trong, duy vạn kỷ chẳng dời ngôi bảo tộ (10).” 

Nhìn chung những tư tưởng, quan điểm chưa có gì mới lạ (phò chúa, tín 

ngưỡng, bình dân truyền thống của người Việt Nam) đó chưa kể ta có thể nghi 

ngờ tác giả sử dụng như những luận cứ để vuốt ve vong hồn người đã khuất 

đồng thời làm lợi khí chiêu dụ những người đang bất mãn vì khổ cực sau một 

thời gian chinh chiến dài.  

Tuy nhiên về phương diện tình cảm và văn pháp, bài văn tế đã có khả 

năng gây xúc động cực mạnh. 

 

Từ trước đến nay nhiều người ca ngợi bài “Văn tế trận vong chiến sĩ” nầy, 

ở đây chúng ta thử tìm nguyên nhân thành công của bài văn. 

a. Gợi được sự thiệt thòi của người tử sĩ. 

Người chiến sĩ đi đánh trận thiệt thòi nhiều: đối đầu với gian nguy, đồng 

hóa các cực nhọc, thiếu thốn, nhưng thiệt thòi lớn nhất vẫn là không nhìn thấy 

kết quả sự hy sinh của mình. Nguyễn Văn Thành ghi nhận sự khổ cực đó ngay 

từ phần vào đầu của bài văn: 

- “Trời đông Phố vận ra Sóc Cảnh11 trải bao phen gian hiểm mới có ngày 

nay. 

Nước Lô Hà chảy xuống Lương Giang, nghĩ những kẻ điêu linh kể từ thuở 

nọ”. 

Lời xác nhận nầy cho thấy tác giả gần như suy nghĩ thường trực về nỗi 

thiệt thòi của người tử sĩ, tuy trên đây chỉ mới là một câu quá tổng quát chưa 

cho chúng ta hình dung được sự thiệt thòi một cách tường tận. Do đó ông đã 

nhắc lại tỉ mỉ, chi tiết những lao nhọc mà người chiến sĩ phải gánh chịu trước 

ngày đại định ở phần chính của bài văn tế: 

“Kẻ thời theo cơ đích chạy sang miền khách địa hăm hở mài nanh giũa 

vuốt, chỉ Tây thề chẳng đội trời chung; 

“Kẻ thời đón việt mao liều mệnh chốn sa trường, dập dìu vén cánh nương 

vây, trông cõi Bắc quyết thu về đất cũ 12. 

- “Nằm gai nếm mật, chung nỗi ân ưu; 

Mở suối bắc cầu, riêng phần lao khổ.” 

- Trước từng trải Xiêm La, Cao Miên về Gia Định, mới dần ra Khánh, 

Thuận, đã mấy phen sơn phong hải lệ, trời Cao, Quang soi tỏ tấm kiên trinh. 

Rồi từ Đồ Bàn, Nam Ngãi lấy Phú Xuân, mà thẳng tới Thăng Long, biết bao 

phen vũ pháo vân thê đất Lũng Thục lăn vào nơi hiểm cố 13.” 
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Sự nhắc nhở đó càng chi tiết càng xác nhận sự thua thiệt của người đã 

mất. Người nghe sẽ xúc động, ngậm ngùi cho số mệnh những anh hùng vô danh 

bạc phận. 

Cách viết nầy của tác giả tạo cho bài văn thêm hai ưu điểm: 

- Cho thấy không khí thân thuộc, thương mến giữa người trên kẻ dưới. 

- Tạo nên được sự cảm xúc, bùi ngùi ở người nghe, người đọc. 

b. Cho thấy được tình thấm thiết giữa người đứng tế và người được tế. 

Nhập đề bài văn tế bằng một câu rất có thủy chung, Nguyễn Văn Thành 

bộc lộ lòng thương tưởng của mình đối với ba quân tướng sĩ đã khuất bằng 

cách nhắc đến công lao họ, tiếc thương, lo lắng giúp đỡ họ và gia đình ... 

Ông nhắc đến những biện pháp thực tế như cải táng hài cốt, khói hương 

thờ phụng, trợ cấp cha mẹ vợ con ... 

Biết đến công lao của kẻ dưới, lo lắng đến những gì còn lại của người 

chiến sĩ sau khi chết, Nguyễn Văn Thành đã bộc lộ cho ta thấy được tình cảm 

chân thành, thắm thiết của ông đối với kẻ dưới. Khía cạnh nầy nâng cao giá trị 

của ông hơn đồng thời tạo được sự xúc động lớn lao đối với những ai được 

nghe, được đọc bài văn tế. 

c. Bài văn có khả năng gây cảm xúc mạnh: 

Nếu những bài “Văn tế thập loại chúng sinh” “Chiêu hồn” chỉ gây xúc cảm ở 

văn từ, thì bài “Văn tế trận vong tướng sĩ” ngoài những tình tiết làm chúng ta rơi 

lệ, văn từ cũng đã đóng một vai trò quyết định. Nhiều câu tác giả sử dụng được 

những âm thanh có khả năng gây buồn thảm, tiếc thương gợi một không khí âm 

u, ảm đạm: 

- “Hồn tráng sĩ biết đâu miền minh mạc, mịt mù gió lốc thổi dấu tha hương; 

Mặt chinh phu khôn vẽ nét gian nan, lập lòe lửa trơi soi chừng cổ độ”  

- Tiếc cho khi lỡ bước giữa dòng, kiếp đã về cõi suối làng mây, nào kịp thấy 

ít nhiều ơn vũ lộ 14. 

 

Chỉ với một bài văn tế, Nguyễn Văn Thành đã xứng đáng mang danh một 

tác giả có tài nhờ ông đã nhắc đến những niềm tin vốn ăn sâu vào tâm não 

người Việt, đã thành thật nhắc đến các chi tiết hợp lý đánh dấu được sự thua 

thiệt của những chiến sĩ trận vong, minh chứng được lòng thương cảm vô bờ 

với người đã khuất cũng như điều hợp được những âm thanh ký bí gây xúc cảm 

vô biên đối với người đọc, người nghe. 

Học giả Dương Quảng Hàm đã nhận xét thật súc tích khi viết: “Trong bài, 

lấy cái cảm tình một ông võ tướng mà dãi bày công trạng anh hùng của kẻ đã 

qua, thổ lộ tấm lòng thương tiếc của người còn lại, lời văn thống thiết, giọng văn 

hùng hồn, thật là một bài văn tế rất hay 15 ”. 
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Văn tế trận vong tướng sĩ 

Nguyễn Văn Thành 

Than ôi! 

1. Trời Đông Phố vận ra Sóc Cảnh, trải bao phen gian hiểm mới có ngày 

nay; 

Nước Lô Hà chảy xuống Lương Giang, nghĩ những kẻ điêu linh kể từ thuở 

nọ. 

2. Cho hay, sinh là ký, mà tử là quy. 

Mới biết, mệnh ấy yểu mà danh ấy thọ. 

Xót thay! 

3. Tình dưới viên mao; 

Phận trong giới trụ. 

4. Ba nghìn họp con em đất Bái, cung tên ngang dọc chí nam nhi; 

Hai trăm vầy bờ cõi non Kỳ, cơm áo nặng dầy ơn cựu chủ. 

5. Dấn thân cho nước, son sắt một lòng; 

Nối nghĩa cùng thầy, tuyết sương mấy độ. 

6. Kẻ theo thời cơ đích chạy sang miền khách địa, hăm hở mài nanh giũa 

vuốt, chỉ non Tây thề chẳng đội trời chung; 

Kẻ thời đón việt mao trở lại chốn sa trường, dập dìu thẳng cánh dương 

vây, trông cõi Bắc quyết thu về đất cũ. 

7. Nằm gai nếm mật, chung nỗi ân ưu; 

Mở suối bắc cầu, riêng phần lao khổ. 

8. Trước từng trải Xiêm La, Cao Miên về Gia Định; mới dần ra Khánh, 

Thuận đã mấy buổi sơn phong hải lễ, trời Cao, Quang soi khắp tấm kiên trinh; 

Rồi lại từ Đồ Bàn, Nam, Ngãi, lấy Phú Xuân mà thẳng tới Thăng Long, biết 

bao phen vũ pháo vân thê, đất Lũng, Thục lăn vào nơi hiểm cố. 

9. Phận truy tùy, gẫm lại cũng cơ duyên; 

Trường tranh đấu biết đâu là mệnh số? 

10. Kẻ thời chen chân ngựa quyết giật cờ trong trận, xót lẽ gan vàng mà 

mệnh bạc, nắm lông hồng theo đạn lạc tên bay; 

Kẻ thời bắt mũi thuyền toan cướp giáo giữa dòng, thương thay phép trọng 

để thân khinh, phong da ngựa mặc bèo trôi sóng vỗ. 
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11. Hồn tráng sĩ biết đâu miền minh mạc, mịt mù gió lốc thổi dấu tha 

phương; 

Mặt chinh phu khôn vẽ nét gian nan, lập lòe lửa trơi, soi chừng cổ độ. 

Ôi! 

13. Cùng lòng trung nghĩa, khác số đoản tu;  

Nửa cuộc công danh, chia phần kim cổ. 

14. Đoái là tiếc xương đồng da sắt, thanh bảo kiếm đã trăm rèn mới có, nợ 

áo cơm phải trả đến hình hài; 

Nhưng mà khen dạ đá gan vàng, bóng bạch câu xem nửa phút như không, 

ơn dày đội cũng cam trong phế phủ. 

15. Phận dầu không gác khói đài mây; 

Danh đã dậy ngàn cây nội cỏ. 

16. Thiết vì thủa theo cờ trước gió, thân chẳng quản màn sương đệm giá, 

những chờ xem cao thấp bước câu thường; 

Tiếc cho khi lỡ bước giữa dòng, kiếp đã về cõi suối làn mây, nào kịp thấy ít 

nhiều ơn vũ lộ. 

17. Vâng thượng đức mới hồi loan tháng trước, đoàn ứng nghĩa dẫu 

Quảng, Thuận, Nghệ, Thanh cũng vậy, dội ân quang gieo khắp xuống đèo 

Ngang; 

Đem những người từng thượng trận ngày xưa, rắp tâu công tự Ngọ, Vị, 

Thân, Dậu tới nay, treo tính tự để nằm trong lá số. 

18. Ngọn còi rút nguyệt, nơi tẻ, nơi vui; 

Nhịp trống dồn hoa, chốn tươi, chốn ủ. 

19. Đã biết rằng anh hùng thì chẳng quản, trăm trận một trường oanh liệt, 

cái sinh không, cái tử cũng là không. 

Nhưng tiếc cho tạo hóa khéo vô tình, nghìn năm một hội tao phùng, phận 

thủy có phận chung sao chẳng có. 

Bản chức nay: 

20. Vâng việc biên phòng; 

Chạnh niềm viễn thú. 

21. Dưới trướng nức mùi chung đỉnh, sẽ nhớ khi chén rượu rót đầu ghềnh; 

Trong nhà rõ vẻ áo xiêm, chạnh nghĩ buổi tấm cừu vung trước gió. 

22. Bâng khuâng kẻ khuất với người còn; 

Tưởng tượng thầy đâu thời tớ đó. 
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23. Nền phủ định tới đây còn xốc nổi, vụ lòng một lễ chén rượu thoi vàng; 

Chữ tương đồng ngẫm lại vốn đinh ninh, khắp mặt ba quân, cờ đào nón đỏ. 

24. Có cảm thông thì tới đó khuyên mời; 

Dù linh thính hãy nghe lời dặn dỗ. 

25. Buổi chinh chiến hoặc là oan hay chẳng, cũng chớ nề kẻ trước người 

sau, hàng trên lớp dưới khao thưởng rồi sẽ tấu biểu chương cho; 

Hội thăng bình đừng có nghĩ rằng không, dù ai còn cha già, mẹ yếu, vợ 

góa, con côi, an tập hết cũng ban tồn tuất đủ. 

26. Hồn phách đâu đều ngày tháng Thuấn, Nghiêu; 

Hài cốt đó cũng nước non Thang, Vũ. 

27. Cơ huyền diệu hoặc thăng trầm chưa rõ, thiêng thời về cố quận, để 

hương thơm lửa sáng, kiếp tái sinh lại nhận cửa tiền quân. 

Niềm tôn thân dù tử chớ nề, linh thời hộ Hoàng Triều cho bể lặng sông 

trong, duy vạn kỷ chửa dời ngôi bảo tộ. 

Hỡi ơi! Thượng hưởng! 

_____________________________ 

GHI CHÚ : 

1. Về bài nầy có hai vấn đề đặt ra: Ai là tác giả thật sự và bài văn được viết vào năm nào? 

Các nhà viết văn học sử không đồng ý với nhau:  

- Sơn Tùng Hoàng Thúc Trâm - Quốc Văn đời Tây Sơn - Vĩnh Bảo, SaiGon, 1950, trang 98 cho ông 

(Nguyễn Văn Thành) “nhờ một cây bút nào đấy viết giùm”. Theo họ Hoàng bài văn tế nầy của một tác giả 

khuyết danh. 

- Trần Trung Viên - Văn Đàn Bảo Giám - bản Mặc Lâm, Saigòn, 1968, quyển thượng, trang 144 ghi tác giả 

là Vũ Lượng. 

- Hoàng Xuân Hãn, theo lời mách của Lê Thành Khôi trong Le Việt Nam, histoire et eivilisation - Minuit, 

Paris, 1955, trang 340 chú 43 bis cho người viết là Nguyễn Huy Lượng. 

- Phần đông những người còn lại chấp nhận tác giả là Nguyễn Văn Thành, theo truyền thuyết. 

*Lập luận của Hoàng Thúc Trâm: Hoàng Thúc Trâm (Sđđ trang 97) dựa trên một bài văn tế do Phan Huy 

Ích viết có ghi: “Giáp Tý Xuân nghĩ Chưởng Tiền quân Tổng Trấn quan khao tế bản quân trân cố tướng sĩ 

quốc âm văn” = “mùa Xuân năm Giáp Tý nghĩ giúp quan Chưởng Tiền quân Tổng Trấn (Nguyễn Văn 

Thành) bài văn tế quốc âm để khao tướng sĩ bản quân tử trận” phủ nhận bài hiện hành là của Nguyễn Văn 

Thành vì ông nầy trước khi làm lễ tế đã nhờ Phan Huy Ích viết giùm rồi không dùng nên nhờ một người 

khác mà ta chưa tường danh tánh. 

Lập luận này không vững: 

http://fr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9op5d0a65jof8#sdfootnote1anc
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- Chữ nghĩ = nghĩ giúp, nghĩ hộ, nghĩ giùm cho ta thấy Phan Huy Ích sau khi thấy bài của ông Thành đọc, 

muốn đặt vào địa vị của ông nầy để làm thử một bài khác. 

Bài của họ Phan do đó chỉ có tính cách múa bút, thử văn. 

- Đặt trường hợp những chữ xác định ngày tháng (Giáp tý Xuân ...) do người sau chép sai thì cũng không 

thể cho rằng nhất thiết Nguyễn Văn Thành phải nhờ người khác sau khi từ chối sử dụng bài của Phan Huy 

Ích. 

Những người viết văn học sử khác khi phủ nhận vai trò tác giả của Nguyễn Văn Thành đã không đưa lý do 

và xuất xứ tài liệu. Cho đến nay, chưa có luận cứ nào thật chính xác nên chúng tôi tạm theo thuyết cũ. 

Vấn đề thời gian cũng gây tranh cãi: 

Hoàng Thúc Trâm (Sđđ, trang 98) với những chữ “Tiền Quân Thành không ưng dùng bài của Phan Huy 

Ích” đưa chúng ta đến kết luận họ Hoàng chủ trương bài văn tế nầy vào năm 1804. 

Luận cứ nầy không vững vì nhiều lý do và tác giả VHVN, Sđđ, trang 678 đã có lý khi viết: “Như ta đã biết, 

bài Văn Tế Trận Vong soạn đọc trong lễ tổ chức sau khi Gia Long ở Bắc về Kinh đô một tháng, nghĩa là vào 

khoảng tháng chạp 1802. Sử lại không chép nhà vua du hành ra Bắc trong năm 1804. Vả lại vừa nên công 

đại định, thì liền tổ chức cuộc truy điệu tướng sĩ là một việc hợp lý, hợp thời, hợp tình, hợp cảnh.” 

2. Về Vũ Trinh, tiểu sử xin xem: 

- Bài Sách Kiến văn lục của Vũ Nguyên Hanh - Bửu Cầm - VHNS số 82 tháng 6 năm 1963. 

- Bài dẫn nhập bản dịch Kiến Văn Lục - Đàm Huy Tạo - TTHL, Saigon, 1969, hoặc “Lược truyện các tác gia 

Việt Nam”, Sđđ, trang 366.  

Trần Hựu, chưa tường tiểu sử. 

3. Về chuyện Nguyễn Văn Thuyên và bài thơ có thể xem VNSL - Trần Trọng Kim, in lần thứ 7, Tân Việt 

Saigon, trang 422 - 423. 

4. Gác khói đài mây: chỗ thờ các tướng sĩ có công trận với quốc gia. Xưa Đường Thái Tông treo các tượng 

công thần ở Lăng Yên Các (Gác khói) và Hán Minh Đế treo những người giúp vua lập nghiệp nơi một đền 

thờ gọi là Vân Đài (Đài Mây) 

5. Sinh là ký tử là quy: sống là gởi tạm mình trên cõi đời, thác với về nơi thiệt thọ của mình. Quan niệm đời 

là cõi của nhà Phật.  

6. Phận truy tuỳ gẫm lại cũng cơ duyên: chuyện theo quân ngũ đây cũng do số mệnh định sẵn. 

7. Cả đoạn: ai cũng thờ vua, hết lòng với nước, nhưng số mạng mỗi người ngắn dài với nhau. 

8. Cả đoạn: Cuộc chiến tranh còn làm cho kết thúc được như ngày nay. Nền phủ định do chữ “Can qua phủ 

định” mới kết thúc cuộc chiến; xốc: nâng đỡ lên (hình trạng nguy ngập, người ...). 

9. Cả đoạn: hồn phách và hài cốt của các chiến sĩ sẽ ở trong vùng đất được thanh bình. Cái chết của họ 

không vô ích. 

10. Ngôi bảo tộ: ngôi báu. 

11. Đông Phố: tên gọi thành Gia Định ngày trước. Thường trong văn chương chữ chỉ phần nhỏ được dùng 

để chỉ một toàn thể, ở đây chữ Đông Phố được coi như miền Nam gồm 6 tỉnh (như chữ Gia Định Gia Định 
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Thành Thông Chí). Chữ Đông Phố có người ngờ là Giản Phố, tức là Giản Phố Trại, tên phiên âm chỉ đất 

Cambodge ngày nay. Chúng tôi dùng Đông Phố vì hai lý do: 

- Chữ nầy được tác giả dùng để đối với chữ Sóc Cảnh (đất Bắc) 

- Trong sắc văn của Nguyễn Vương phong tước Thái Tử Thái Phó Bi Nhu Quận Công cho Giám Mục Bá Đa 

Lộc Evêque d'Adran có câu: 

“Mậu Thân (1788) phản cố bang chi bang, chính vọng hảo âm. Canh Tuất (1790) phù Đông Phố chi chu, dĩ 

đôn tín ước”: 

= Năm Mậu Thân cờ vừa trở lại cố bang, những mong tin tức, 

Năm Canh Tuất thuyền lại gặp nơi Đông Phố, bền giữ ước xưa (Trần Văn Giáp dịch). 

12. Nước Lô Hà chảy Lương Giang: thủy binh đi từ sông Lô xuống sông Nhị Hà (tên lúc đó: Phù Lương 

Giang). Điêu Linh: rơi rụng tơi tả, chỉ những sự nhọc nhằn, chết chóc. Cả đoạn: kẻ thì theo vua chạy sang 

ngoại quốc (Xiêm La, Cambodge); cơ đích: hàm thiếc ngựa, dây cương, ý nói theo chân ngựa của nhà vua. 

Non Tây: Chỉ Tây Sơn. Đón Việt mao: nhận lãnh lịnh, việt: búa; mao: cờ tiết của người tướng. 

13. Chung nỗi ân ưu: cùng có sự lo lắng chung. Khánh Thuận: Bình Thuận, Khánh Hoà. Sơn phong hải lễ: 

Gió núi, nước ngọt trong bễ. Ở đây tác giả nhắc lại những lần thoát hiểm của quân Nguyễn Vương, nhờ gió 

núi, nhờ tìm gặp nước ngọt ở giữa biển. Cả đoạn: lòng nhẫn nại cương quyết như Cao Tổ, người lập 

nghiệp nhà Hán, như Quang Vũ, người khôi phục nhà Hán. Đồ Bàn: thành Đồ Bàn chỉ đất Bình Định. Vũ 

pháo, vân thê: đạn bắn như mưa, thang đánh thành bắc cao như lên mây, chỉ việc gian khổ trong cuộc 

chiến. Đất Lũng Thục: Lũng Tây (Thiểm Tây) và Ba Thục (Tứ Xuyên), ý nói những nơi hiểm trở. 

14. Ở đây chúng tôi không có bản Nôm nên khó giải thích chữ. Miền minh mạc, chữ nầy có hai nghĩa: bãi 

cát lớn minh mông, nơi tối tăm, chốn âm phủ. Cổ độ: bến thuyền cũ. Làng mây: làng trong đám mây: cõi 

trời. Ơn vũ lộ: ơn vua, như nước mưa như hơi sương làm tốt cỏ cây. còn gọi là ơn mưa móc.  

15. Việt Nam Văn Học Sử Yếu - in lần thứ 10, Trung Tâm Học Liệu - Saigon trang 321. 
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Kết Luận Về Văn Học Nam Hà 

 

Văn học Nam Hà kéo dài khoảng hai trăm năm với mười nhà văn Nôm và 

Hán nổi tiếng. Nhìn chung cuộc đời nhà văn dính dáng nhiều đến Chính trị, 

văn thơ của họ cũng bộc lộ tư tưởng phục vụ phe phái mình, người lãnh 

đạo của mình, đề cao vai trò vùng đất đang chiếm giữ ... 

Chúng ta đã vào thăm ngang ngách tâm hồn của từng người để thấy mỗi 

cây Viết mặc dầu đi theo trào lưu chung vẫn có phần nào bản sắc riêng, 

chẳng hạn niềm ưu tư mong gặp chân chúa để thi thố tài năng giúp đời, nỗi 

chán chường vì không ai biết tâm sự mình, sự thống thiết vì nỗi tử ly, sự 

phẫn nộ, tuyệt vọng vì chiến tranh tang tóc, quan lại thanh nhũng, tình bạn 

bè quê hương yêu mến. 

Như vậy thời này nhà văn ngoài con người xã hội còn là con người tự do, 

riêng biệt, một cá thể khác với người chung quanh. Nói lên tâm tình đối với 

thời cuộc chính trị, nhà văn chỉ mới làm tròn sứ mạng với tình thế, chỉ mới 

đóng vai trò chứng nhân của thời đại; diễn tả tâm tư, nỗi niềm của chính 

mình nhà văn mới thoát khỏi số đông và tạo được sắc thái riêng biệt. Đào 

Duy Từ, Nguyễn Cư Trinh, Ngọc Hân Công Chúa, Ngô Thế Lân, Hoàng 

Quang, Trịnh Hoài Đức là những thí dụ cụ thể. Một số tác giả vì tài liệu bị 

mất mát chúng ta chưa xét đựơc tư tưởng: Hoàng Tử Đán, Nguyễn Quang 

Tiền, Nguyễn Đăng Thịnh, một số ít hơn vì tác phẩm còn lại không nhiều 

nên tư tưởng không có gì nổi bật, chúng ta chỉ biết được phần tài nghệ 

trong cách sử dụng ngôn ngữ, đẽo gọt câu văn: Trường hợp Nguyễn Văn 

Thành, Đặng Đức Siêu. 

Tuy nhiên, nhìn chung, Văn học Nam Hà cũng rất thịnh đạt. Đào Duy Từ 

đưa lối vãn đến chỗ cực thịnh, Nguyễn Cư Trinh sử dụng lối văn đối thoại 

đầu tiên với thể vè, Nguyễn Văn Thành, Đặng Đức Siêu phát huy đến cực độ 

tính chất bi thiết của văn tế. 

Trong hơn hai thế kỷ, tuy là vùng đất mới, lại ở vào cảnh chiến tranh dai 

dẳng, nhà văn Nam Hà cũng đã làm sáng tỏ được tư tưởng của những 

người khai phá trong việc nói lên tình yêu của mình đối với đất đai, cũng đã 

bộc lộ được tâm tình của người dân thời loạn ly trong những đề tài liên 

quan đến chiến tranh, đau khổ, thuế má, hành dịch ... 
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Văn học Miền Nam sau nầy rực rỡ hơn, phong phú hơn, nhưng nhìn chung 

cũng chỉ là vun trồng thêm những gì đã được tiền nhân gieo mầm phát 

khởi. 

Chúng tôi cũng xin thêm rằng giai đoạn 1560 - 1802, vùng đất từ sông 

Gianh trở vào Nam chữ quốc ngữ cũng đã được sử dụng và văn chương 

bình dân cũng không phải chắc chắn không có. Sở dĩ cho đến phần kết thúc 

nầy chúng tôi chưa bàn đến hai bộ mặt nầy của nền Văn học Nam Hà vì 

những lý do sau: 

- Đối với chữ quốc ngữ: 

Chúng ta biết chữ quốc ngữ đã được khai sinh từ thế kỷ XVI ở Đàng Trong 

và lần lần phát triển đến nhiều công trình đồ sộ công phu của các cố đạo 

Tây Phương. Nhưng ta phải công nhận rằng cho đến năm 1802 chỉ có sự 

kiện chữ quốc ngữ được manh nha, hình thành và chập chững trở thành 

một phương tiện để chuyên chở văn học, nhưng chưa thật sự trở thành 

một giai đoạn của nền văn học quốc ngữ. Những quyển tự điển, du ký, sách 

nói về đạo Thiên Chúa đóng góp nhiều về phương diện ngữ học, ngôn ngữ, 

lịch sử, tôn giáo hơn nghệ thuật, tư tưởng. 

Một vài nhà văn học sử, có thể nhắc đến các bài vãn hay tuồng đạo ngắn 

cảm hứng từ đạo sử Việt Nam hoặc thế giới nhưng các tác phẩm nầy một 

mặt chưa thể coi như tác phẩm văn chương một mặt niên đại xuất hiện còn 

ở trong vùng mờ mịt. 

Tóm lại, văn học quốc ngữ thời phân tranh chưa có nên ở ngoài đối tượng 

khảo sát của quyển sách nầy. 

- Đối với văn chương bình dân. 

Văn chương bình dân được coi như bao gồm truyện kể, ca dao, tục ngữ, 

những tác phẩm này không biết ai sáng tác và xuất hiện vào lúc nào. Vấn đề 

là làm sao biết được những câu ca nào, những truyện kể nào ra đời vào giai 

đoạn văn học chúng ta đang khảo sát. Một vài nhà chú giải sau nầy như 

Nguyễn Văn Mại (Việt nam phong sử) Tạ Quang Phát (Kinh thi nước Việt), 

và ngay cả các nhà khảo cứu như Tân Việt Điểu (Triều đại Tây Sơn qua ca 

dao), Phạm Việt Tuyền (Văn học Miền Nam), Sơn Tùng Hoàng Thúc Trâm 

(Quốc Văn thời Tây Sơn), Phạm Văn Đang (Văn Học Tây Sơn) đều có nhắc 

đến những câu ca dao, phong dao nói về Tây Sơn, Chúa Nguyễn như: 

“Đầu cha lấy làm chân con, 
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Mười bốn năm tròn hết số thì thôi” 

chỉ việc nhà Tây Sơn chỉ kéo dài 14 năm.  

“Cha nhỏ đầu, con nhỏ chân, 

Đến năm Nhâm Tuất thì thân chẳng còn” 

nói nhà Tây Sơn dứt nghiệp vào năm Nhâm Tuất (1802).  

“Rủ nhau đi gánh nước thuyền, 

Quang đứt, chĩnh vỡ gánh liền xuống sông” 

tiên đoán nhà Tây Sơn sắp mất ...  

Ngoài ra, còn có những câu mô tả những sự kiện thuộc về nhà Tây Sơn từ 

tình trạng bê bối, luộm thuộm của việc mua quan bán chức đến nỗi khổ của 

binh sĩ ... Chẳng hạn các câu sau: 

“Đô đốc tam thiên Đô Đốc, 

Chỉ huy bát vạn chỉ huy. 

Trung uý, vệ uý, chẳng kể làm chi. 

Cai đội, Phó đội lấy tàu mà chở.” 

ghi lại cảnh quan lại bất tài nhờ góp tiền của nên được nắm giữ những chức 

vụ quan trọng.  

Các câu: 

“Tiếng ai than khóc nỉ non, 

Là con chú lính trèo hòn Cù Mông. 

Xa xa em đứng em trông; 

Thấy đoàn lính mộ hỏi chồng em đâu ?” 

Hay:  

“Đôi ta như ngô đồng với phụng, 

Nỡ lòng nào để phụng lìa cây. 

Muốn cho có đó có đây, 

Ai làm nên nỗi nước nầy chàng ôi? “ 
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mô tả cuộc đời cực khổ của chú lính thú trong quân đội Tây Sơn.  

Hoặc câu sau đây: 

 

“Mồ cha đứa đốn cây bần, 

Không cho ghe đậu ghe lần ghe đi” 

diễn tả lời oán trách của dân xóm vạn chài về việc Đề Đốc Ngô Văn Sở cho 

đốn sạch những gốc bần ở bờ sông Ninh Chữ, Ninh Thuận để làm chỗ đậu 

cho chiến thuyền.  

Và: 

“Trách lòng Biện Nhạc tứ linh 

Làm cho con gái thất kinh hãi hùng. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Trách lòng Biện Nhạc nhiễu điều, 

Làm cho con gái nhiều điều phiền lo”. 

diễn tả lời ta thán của nhân dân oán trách Nguyễn Nhạc bắt gái đẹp đem về 

làm cung tần mỹ nữ.  

Những câu nói về các Chúa Nguyễn cũng rất dồi dào từ công trình của quan 

lại, nỗi lao đao khốn khổ của các vị chúa cuối thời, đến các sự kiện liên quan 

đến thời Nguyễn Vương bôn ba lập quốc. 

Chẳng hạn 4 câu tình cảm sau: 

“Thương em anh cũng muốn vô. 

Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam giang. 

Phá Tam Giang ngày nay đã cạn 

Truông nhà Hồ Nội tán cấm nghiêm” 

nói về việc Nội Tán Nguyễn Khoa Đăng dẹp yên giặc cướp ở phá Tam Giang 

(thuộc Thừa Thiên).  

Hay lời van vái chân thành cho đến ngày nay vẫn còn truyền tụng rộng rãi: 
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“Lạy trời cho chóng gió Nồm, 

Cho thuyền Chúa Nguyễn thẳng buồm chạy ra”. 

diễn tả lòng nhân dân ở miền chiếm cứ của Tây - Sơn mong mỏi Nguyễn 

Vương,  

Hoặc hai câu hát buồn thảm thường đựơc cất lên trong những thôn xóm 

miền Hậu Giang: 

“Ngồi buồn nhớ Chúa ta xưa, 

Long Xuyên hận cũ bao giờ cho nguôi”. 

chỉ việc Tân Chính Vương và Thái Thượng Vương bị quân Tây Sơn giết ở 

Long Xuyên.  

Hay: 

“Gió đưa cây cải về trời, 

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”. 

thương tiếc cuộc đời hoàng phi Lê Thị Răm của Nguyễn Ánh, bà vì con là 

hoàng tử Cải không chịu theo Bá Đa Lộc đi cầu viện nên bị chúa ra lịnh 

quăng xuống biển còn bà bị bỏ lại ở đảo Côn Lôn và bị một tên biện ở đây 

làm nhục1. Theo Nguyễn Văn Mại “Việt Nam Phong Sử” câu nầy chỉ Lê Mẫn 

Đế, Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu Nguyễn Thị Kim.  

Và rất nhiều nữa, chẳng hạn: 

“Tượng linh dầu rách cũng thờ, 

Lòng thương quân tử bao giờ cho nguôi”. 

diễn tả lòng thương nhớ của Thọ Hương Công Chúa (con Nguyễn Nhạc) đối 

với Đông Cung Nguyễn Phúc Dương.  

Ca dao thuộc loại này rất nhiều, không thể kể ra đây, nên chỉ trích một vài 

câu điển hình. Sở dĩ chúng tôi để vào phần kết luận vì quan niệm rằng có sự 

khác biệt của những câu hát nói về một thời đại, cảm hứng từ những sự 

kiện lịch sử của một thời đại và xuất hiện ở một thời đại. Các câu trích trên 

một số có vẻ được người ủng hộ nhà Nguyễn đặt ra sau nầy (các câu nói về 

sự chấm dứt của nhà Tây Sơn), một số được nhà chú giải cắt nghĩa gượng 

ép, đôi khi không đồng ý nhau. Vả lại, mọi sự giải thích của người sau về 

những câu ca dao liên quan đến lịch sử cần phải được xét lại cẩn thận. 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?retry_ssl=1#sdfootnote1sym
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Chúng ta không thể căn cứ trên một vài tình ý, một vài sự kiện được mô tả 

trong ca dao với những sự kiện lịch sử có vẻ tương tợ để đi đến kết luận 

câu ca dao đó nói sự kiện lịch sử kia và được xuất hiện vào thời đại của sự 

kiện lịch sử kia. Mọi kết luận suy diễn từ địa danh, nhân danh trong ca dao 

để xác định thời đại xuất hiện cũng đều có giá trị một cách bấp bênh như 

vậy. 

Chúng ta phải công nhận nhà văn vô danh khi sáng tác cũng có những cảm 

hứng, cũng lựa chọn đề tài; cảm hứng, hay đề tài được lựa chọn có thể xuất 

phát từ những sự kiện lịch sử đã qua như trường hợp các nhà vịnh sử trong 

văn chương bác học. 

Do đó, đối với văn chương truyền miệng, một thành phần của văn học Việt 

Nam, vốn khó khăn trong việc xác định thời điểm sáng tác, chúng ta cần 

phải có thái độ dè dặt tuyệt đối, loại văn chương nầy hiện diện làm giàu cho 

văn chương Việt nhưng đồng thời đưa văn học Việt Nam đến chỗ mơ hồ, 

sai lầm, hỗn độn đối với những trường hợp dễ dãi trong việc khảo sát. 

 

*** 

Loại bỏ văn học quốc ngữ trong văn học Nam Hà, không chú ý đến văn học 

truyền miệng trong việc nghiên cứu một thời đại văn học, người viết chỉ 

căn cứ trên những lý do khách quan và đường lối nghiên cứu khoa học. Do 

đó đối với tác phẩm vốn được coi như xuất hiện vào thời kỳ nhất định, ở 

đây từ 1560 - 1802 chúng tôi thấy bổn phận phải nói đến. 

Đó là trường hợp bài “Hải môn Ca” và truyện “Cổ tháp linh tích”. Hai tác 

phẩm nầy từ trước đến nay chưa được đưa vào văn học sử. Mới đây, “Hải 

môn Ca” được đọc giả Bửu Cầm phiên âm từ bản Nôm như để giới thiệu 

một bài ca đặc biệt về các cửa bể Việt Nam, trong một số Văn hóa nguyệt 

san và “Cổ tháp linh tích” được giáo sư Nguyễn Khắc Ngữ công bố trong 

Tập san Khảo Cổ như một tài liệu để người đọc hiểu thêm về tháp bà Thiên 

Ý A Na ở Khánh Hòa.  

Hai bài nầy đặc biệt ở chỗ đều được ghi lại bằng chữ Nôm, chúng tôi cho 

rằng thuộc vào Văn Học Nam Hà vì những lý do sau: 

 

- “Hải Môn Ca”: 
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a. Hải Môn Ca là bài ca nói về cuộc hành trình về phương Nam. Trong đó 

người sáng tác chỉ ghi các cửa biển từ sông Gianh trở vào Nam, thuộc về 

vùng đất Chúa Nguyễn. Chúng ta chắc chắn rằng tác giả là người Đàng 

Trong và ông đã đi một cách tự do trong vùng đất Nam Hà vì các cửa biển 

phía bên kia bờ sông Gianh không được nhắc tới. Hải Môn Ca vì vậy là một 

tác phẩm của một người sống vào thời Nam Bắc phân tranh. 

b. Mặt khác trong Hải Môn Ca có rất nhiều địa danh xuất hiện thời các chúa 

Nguyễn và nhiều tên cửa biển đã được thay đổi dưới thời Gia Long hoặc 

sau hơn đôi chút. Bài nầy rất đặc biệt giúp ta biết được tình trạng giao 

thông bằng đường biển của vùng đất Nam Hà, đi liền từ sông Gianh đến 

Biên Hòa và lên tận Cao Miên; bài ca cũng cho biết cả cửa biển nào nguy 

hiểm, bình thường, tốt xấu, ít hay nhiều sóng..., quãng cách từ địa điểm 

nầy đến địa điểm kia ... 

Ngoài ra bản văn còn bộc lộ lòng yêu mến quê hương của tác giả ở chỗ đã 

gắn bó với địa phương, thông thuộc đường đi nước bước của từng vùng. 

Xin giới thiệu lại toàn bài: 

 

1. La Hà xuống ngọn sông Gianh  

Phỏng bán nhật trình vượt đến Thuận Cô.  

Cửa An Niệu nọ sóng xô 

Ngọn từ xã Thái ồ ồ chảy tuôn. 

5. Một thôi đến Nhật Lệ môn 

Minh Linh  cửa ấy sắt chôn làm hàn. 

Một ngày trải khắp giang san. 

Đến miền cửa Việt  sắt hàn hiểm sao! 

Một ngày lại đến cửa Eo  

10. Cửa Hàn ngăn sắt sóng reo đầy đầy. 

Đến Tư Khách  cũng một ngày. 

Một canh vượt thủy này này Cảnh Dương  
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Một ngày lại đến cửa Sang (?). 

Vượt ba canh chầy lại tới Câu Đê . 

15. Đà Nẵng  cửa đặt tuần ty  

Đại Chiêm cửa ấy phỏng đi một ngày  

Thủy hành trót một canh chầy. 

Hiệp Hòa  bên nọ nầy đây An Hòa  

Thủy một canh lại qua Châu Ổ  

20. Sa Trạm  kia đi bộ hai canh. 

Một canh, Tiểu Hải  bộ hành. 

Đại Nham  ba trống thủy trình bao xa ? 

Một ngày đến huyện Mô Hoa  

Mỹ Á  cửa nọ thật là hiểm thay! 

25. Thủy hành phỏng độ nửa ngày, 

Tột Bồng Sơn  huyện, thực đây Sa Huỳnh  . 

Hai canh cửa Kim Bồng hải khẩu. 

Phỏng vượt qua Thời Phú  một canh 

Vào Nước Ngọt  một nhật trình. 

30. Tới miền Nước Mặn  bộ hành một ngày. 

Cù Mông  đây Bà Đài  chốn nọ. 

Mây Nước  vài An Phú  Đà Nông  

Qua miền Nha Lỗ  phỏng trong cửa ngày. 

35. Đến Nha Trang  một ngày chầy. 

Lại trong nửa ngày đến Tiểu Nha Trang  

Cam Ranh cửa ấy lênh lang. 

Thủy ba canh rót, đi đường năm canh. 

Qua Man Ranh  một nhật trình. 
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40. Đến cửa Man Rí  thủy hành một ngày 

Phố Hài  đay, kìa kìa cửa Cạn . 

Đến Ma Ly  phỏng bán nhật trình. 

Thủy hành phỏng độ ba canh. 

Xích Lam  cửa ấy nước xanh như chàm. 

45. Tự Xích Lam vào miền cửa Lộn  

Phỏng bộ hành đến bốn trống canh. 

Đến Cao Miên nhị nhật trình. 

48. Ấy thời đã lại Chiêm Thành phong cương”  

 

- “Cổ tháp linh tích”: 

 

Phiên giả khi công bố bản quốc ngữ của Cổ Tháp Linh Tích nói nguyên văn 

bản Nôm có ghi Gia Long Nguyên niên (1802) các chữ nầy có lẽ thuộc về 

niên đại sao chép hơn thời điểm sáng tác. Như vậy Cổ Tháp Linh Tích chắc 

hẳn đã được viết ra trước đó không lâu. Đây là một lý do chắc chắn để xác 

nhận Cổ Tháp Linh Tích thuộc vào nền văn học Nam Hà: 

Ngoài ra nội dung truyện cho ta thấy những luận cứ sau: 

a. Dùng địa danh đã bị thay đổi vào năm 1770 

Câu 3 trong “Cổ tháp linh tích”:  

Phủ Diên Khánh thuộc nay Hà Bạc. 

Phủ Diên Khánh bị đổi làm Khánh Hòa năm 1770. Vậy chắc chắn tác giả 

sáng tác trước niên đại nầy. 

b. Dùng chữ Chúa để chỉ Vua: 

Câu 79, tác giả viết: 

“Chiều lòng, Chúa sai người sắm sửa”. 

Theo nội dung, chữa Chúa ở đây chỉ một vị vua ở Trung Quốc, phải là người 

sống trong thời gian vai trò Chúa cực thịnh mới dùng chữ nầy. 
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c. Người viết đã sáng tác lúc còn giặc giã, ngay tại địa phương Khánh Hòa.  

Các câu sau (153 - 158) cho thấy tác giả sáng tác lúc nào và tại đâu: 

“Cõi Nam theo việc nhung đao. 

Xa khơi bỡ ngỡ âm hao chưa tường. 

Tới địa phương gạn người già lão, 

Tiếc sự xưa di thảo chẳng truyền, 

Vậy bèn ghi chép một thiên, 

Kính dâng ngõ để dấu tiên muôn đời.” 

d. Cuối bài, theo thông lệ tác giả có vài câu chúc vị lãnh tụ, nội dung nầy 

cho thấy lúc đó nhà Tây Sơn chưa bị hoàn toàn tiêu diệt, nói cách khác lúc 

đó nước nhà chưa được thái bình, Gia Long chưa lên ngôi. 

Trên chín trời giơ gương minh kính  

Họ hoàng gia càng thịnh ngàn thu. 

Dẹp yên bốn bể chín chu, 

Âu vàng mãi mãi vững phù cõi Nam. 

Hai tác phẩm khuyết danh trên ghi lại được phần nào tình trạng sinh hoạt 

của dân chúng xứ Đàng Trong cuối thế kỷ XVIII, về mặt tín ngưỡng còn tin 

tưởng ở thần quyền, ở những truyền thuyết hoang đường, e ngại những 

sức mạnh siêu nhiên (Cổ tháp linh tích) đường giao thông, nhất là trên biển 

dễ dàng (Hải Môn Ca) con người quyến luyến đất nước, phong cảnh cũng 

đẹp, trù phú (Cổ tháp linh tích). 

Xin trích một đoạn mở đầu trong Cổ tháp linh tích, nói về cảnh đẹp ở Diên 

Khánh: 

“Lô xô đòi lớp diễn đào, 

Khi ra nhìn nguyệt, khi vào quyến phong. 

Đỉnh chất ngất trập trùng hoa cỏ. 

Trải tư mùa xanh đỏ sáng trưng. 

Suối đàn sóng vỗ vang lừng, 

Ngoài khơi ca múa, trong rừng chim ca, 
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Song cơ ấy chỉn đà sẵn có, 

Khá khen thay tạo hóa khéo xây.” 

Tuy nhiên hai tác phẩm trên chỉ mới nói lên được một khía cạnh của văn 

học Nam Hà: sự sinh hoạt và tình yêu quê hương; văn học Nam Hà hình 

thành trong lúc đất nước bị qua phân, chiến tranh, với cảnh tang tóc đổ vỡ, 

biết bao nhà văn đã ghi lại những trạng huống bi thảm đó, mà Hoàng 

Quang là một. 

Để thay lời kết luận chung, xin chép lại nơi đây bài thơ một võ tướng 

khuyết danh vịnh đền thờ Quan Công (thời Nguyễn Ánh), chép lại trong Đại 

Nam Nhất Thống Chí, tỉnh Bình Thuận. Bài thơ được cấu tạo bằng cái nhìn 

bi thiết trên mặt hoang tàn, phế xụp của cảnh vật, cái nhìn có thể nói rất 

thông thường của tác giả Nam Hà. 

 

Nguyên Văn: 

 

叢 祠 一 簇 凜 神 威  

正 氣 周 流 及 遠 垂  

積 雪 層 層 凝 義 刃  

漫 苔 點 點 畫 征 衣  

已 經 億 載 殘 編 後  

復 見 三 分 裂 幅 期  

晚 輩 自 慚 無 智 勇  

只 將 忠 僨 冀 神 知  

 

Phiên âm: 

 

“Tùng từ nhất thốc lẫm thần uy, 

Chính chí chu lưu cập viễn thùy. 
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Tích tuyết tằng tằng ngưng nghĩa nhận 

Man đài điểm điểm họa chinh y. 

Dĩ kinh tức tải tàn biên hậu. 

Phục kiến tam phân liệt bức kỳ. 

Vãn bối tự tâm vô trí dõng, 

Chỉ tương trung phẫn ký thần tri”. 

 

Dịch thơ: 

 

“Đền hoang phế, thần uy lẫm lẫm. 

Chính khí thông muôn dặm non sông. 

Gươm trung nghĩa chập chồng tuyết đọng, 

Mảnh chinh y điểm đóng mốc meo. 

Sử sách cũ gương treo thiên tải. 

Cõi bờ nay trở lại tam phân. 

Kém trí dũng xét thân tự hổ. 

Lòng phẫn trung mong tỏ chứng minh”. 

(Tu Trai Nguyễn Tạo dịch). 

 

Tóm lại, văn học Nam Hà, Nôm cũng như Hán, tác phẩm vô danh hay 

khuyết danh, đều bao gồm một đề tài lớn: thời thế, đất nước, sinh hoạt 

nhân dân. Đó là tài liệu quý giá không chỉ trong địa hạt văn học mà cả sử 

học, chính trị, địa lý nhân văn ... giúp ta hiểu tình trạng của miền Nam nước 

Việt thời phân tranh. 

Một sự khảo sát tận tường của các bậc cao minh về nền văn học nầy thiết 

nghĩ rất hợp tình hợp lý. 
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Phụ Lục I 

 

HỊCH TÂY SƠN 

(Tác giả khuyết danh) 

 

1. Sinh dân phải nuôi dân làm trước, vậy hoàng thiên dựng đấng quân sư;  

Gặp loạn đành dẹp loạn mới xong, ấy vương giả có phen binh cách. 

2. Hội thuận ứng (1) thế đừng được chửa,Việc chinh tru (2) lòng há muốn 

ru ? 

Ta đây: 

3. Bẩm khí trời Nam; 

Vốn dòng họ Nguyễn. 

4. Nhờ lộc nước phải lo cho nước, đòi phen Trương Tử (3) giả ơn Hàn; 

Ăn cơm vua nên nhớ nghĩa vua, chi để Tào Man (4) dòm vạc Hán ? 

5. Giận Quốc Phó (5) ra lòng bội thượng; 

Vào Tây Sơn xướng nghĩa cần vương (6) 

6. Trước là ngăn cột đá giữa dòng, kẻo đảng nghịch đặt mưu ngấp nghé; 

Sau là tưới mưa dầm khi hạn, kẻo cùng dân sa chốn lầm than. 

7. Ví lòng trời còn nền nếp Phú Xuân (7); 

Ắt dấu cũ lại cơ đồ Hữu Hạ (8) 

8. Nào biết ngôi trời có bảy (9), giặc họ Trương toan phiến biến mười tuần,  

Bỗng xui thế nước tranh ba (10), tôi nhà Hạ (11) phải thu hồi hai nước. 

9. Thế bạng duật (12) đương còn đối mặt . 

Thói đường lang (13) sao khéo lắng tai! 

10. Ngoài mựơn lời cứu viện làm danh, dân kinh loạn ngỡ binh điếu phạt 

(14); 

Trong sáu chữ thừa nguy để dạ, chốn thừa bình nên nỗi lưu ly (15) 
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11. Cung đài thành quách phá lâng lâng; 

Súng ống thuyền bè thu thảy thảy! 

12. Cơn gấp khúc chẳng thương lòng ngoại tộc, đã cùng đường đuổi thú 

thời thôi; 

Dấu cưỡi rồng (16) còn nhớ đức tiên quân (17) lại khoét lỗ bừa sâu (18) sao 

nỡ? 

13. So chữ bạo, lửa nồng quá Hạng; 

Dò lòng người, nước chảy về Lưu. 

14. Chúng điêu tàn mang cờ nghĩa về đầu, khiến quân số một ngày một 

thịnh; 

Dân cơ cận cảm lòng nhân ngóng cổ, nên binh uy càng lúc càng thêm. 

15. Quảng Nam đà quét sạch bụi trần; 

Thuận Hóa, lại đem về bờ cõi. 

16. Nam một giải tăm kình phẳng lặng, cơ thái bình đứng đợi đã gần; 

Bắc mấy thành tin nhạn chưa yên, bề cứu viện ngồi trông sao tiện ? 

17. Cảm công đức vua Lê dám phụ; 

Lộng quyền hành họ Trịnh khó nghe. 

18. Ngôi hoàng đế đặt không, há nước thấp lao lung thấy đặng. 

Tội hoàng sừ (19) chẳng có ...lòng riêng thêu dệt vào hình. 

19. Hiệu Đoan Vương (20) càng tỏ dạ vô quân;  

Mưu thoán đoạt lại gây lòng bội phụ.  

20. Trưởng cung(21) vốn xưa nay là đích quyền cha trót bội bạc sao đành? 

Điện Đô (22) tuy bé nhỏ nhưng anh. Mệnh cha rắp tranh khi sao phải ? 

21. Tai chẳng đoán đến lời cố mệnh; 

Mặt nào trông vào chốn tử cung (23)? 

22. Khiến một đàn con trẻ đàn bà, chữ hiếu thảo nỡ gieo xuống đất; 

Để những kẻ tôi ngay người thẳng, tiếng kêu oan đã động đến trời! 
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23. Ví tôn phù ủng bức chẳng mưu mình; 

Thì sắc lệnh ngân tiền nào đợi nó ? 

24. Gươm ngược cán (24) còn đem xuống dưới nghĩa lý nào trời đất còn 

dong? 

Lưới đứt giềng quân đuổi được quan, chính sự ấy xưa nay cũng lạ! 

25. Vì phế lập muốn mình cho ích; 

Để khuynh nguy làm nước phải lo. 

26. Vả bấy nay thần nịnh chúa hôn, mở bình trị lòng trời hẳn muốn 

Lại gặp hội binh kiêu dân oán, sửa mối giềng tài cả phải ra. 

27. Chước vạn toàn đà tạc đá Hoành Sơn; Binh tức khắc lại dương buồm 

Bắc Hải  

28. Sang sông Mạnh (27) phất cờ Chu Vũ, ra tay sửa chính dẹp tà; 

Vào đất Quan (28) hét ngựa Hán Hoàng (29), quyết chí lấy nhân đổi bạo. 

29. Sắp sửa vốn nguyên vòng lòng thực; 

Vỗ về phải ngỏ lời ngay. 

30. Chữ “hướng minh” phải mượn ai suy, thương sĩ nữ huyền hoàng (30) là 

thế; 

Máy “trợ thuận” hẳn nhiều kẻ biết Tần lại dân ngưu tửu (31) nữa ta. 

31. Ai biết suy lẽ phải quyết một lòng “Hạ chúng (32) hề tô (33) “ 

Ta chả phụ dân lành ắt bốn chữ “thu hào vô phạm”. 

32. Thói bội phản chớ quen như trước; 

Phút thái bình đều hiểu về sau. 

33. Nước triều đông ví chẳng thuận dòng, lại cứ cưỡng rắp dơ tay chắn; 

Lửa cháy (34), đá nỡ hòa lầm ngọc, dù hiền ngu khôn lọt lưới trời. 

34. Ơn với uy ngỏ cáo lời bằng; 

Thuận hay nghịch mặc lòng ai quyết11”. 

(Trích theo Thơ Văn Hợp Tuyển - quyển III trang 552 - 555) 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?retry_ssl=1#sdfootnote11sym
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Phụ lục II 

 

CỔ THÁP LINH TÍCH 

Tác giả khuyết danh 

 

1. Trời Nam cấu khí anh linh  

Có nơi phong cảnh hữu tình lạ thay. 

Phủ Diên Khánh thuộc nay Hà Bạc. 

Cửa Cù Huân non nước thẩm cao 

5. Lô xô đòi lớp diễn đào. 

Khi ra nhìn nguyệt, khi vào quyến phong 

Đỉnh chất ngất trập trùng hoa đỏ, 

Trải tư mùa xanh đỏ sáng trưng  

Suối đàn sóng vỗ vang lừng  

10. Ngoài khơi cá múa, trong rừng chim ca 

Song cơ ấy chỉn đà sẵn có. 

Khá khen thay tạo hóa khéo xây. 

Thú mầu càng ngắm càng say, 

Khách tiên đâu hẳn có ngày dạo chơi. 

15. Thuở (?) trước nghe lời truyền nói, 

Có vợ chồng cả Mọi niên cao  

Hiếm hoi nhà lại gặp nghèo.  

Đem nhau qua ở bên đèo trồng hoa 

Dưa thường mất biết là ai lấy. 

20. Đêm ngồi rình bỗng thấy một nàng. 
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Ẩn thân dưới bóng nguyệt quang. 

Tay tiên đón bắt trái vàng cầm chơi. 

Thẳng tới nơi hỏi nàng cặn kẽ. 

Mừng đem về nuôi để làm con. 

25. Tóc mây má phấn môi son  

Xuân xanh phảng phất hầu tròn gương thu 

Vâng thiên phó nhuần no bốn đức  

Chiều thanh tao khác mặt trần tông. 

Đêm ngày dưỡng tánh thong dong  

30. Bạn cùng già cả, vui cùng nước non 

Bỗng nguồn cơn về đâu trở ngỡ  

Buổi thanh nhàn sẽ nhớ thú vui. 

Hái hoa (chậy) (?) nhị đòi nơi. 

Đặt làm cảnh tạm Bồng Lai ngụ tình. 

35. Già lẩn khuất trọng khinh chưa tỏ  

Nỡ nặng lời mắng mỏ khôn đang, 

Thấy chiều dường có bẽ bàng 

Gót tiên lúng liếng 12 sen vàng bước đi, 

Vừa gặp khi mưa nguồn nước dẫy. 

40. Cây hương đâu trôi chảy giữa dòng 

Thoắt liền biến hiện vào trong  

Sóng đưa lửng đửng hương xông ngạt ngào. 

Tán mây phủ thấp cao mặt nước. 

Nhắm chừng vời Bắc quốc vượt qua 

45. Tiếng đồn khắp hết gần xa. 

Sự sao quái dị ai là chẳng kinh  

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?retry_ssl=1#sdfootnote12sym
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Quan chốn ấy đem binh ra rước 

Sức người nào địch được phép tiên  

Nào hay trời đã định duyên 

50. Tiếng thơm đưa thấu tới trên cửu trùng 

Hoàng thái tử chạnh lòng bối rối  

Xe tìm thơm thẳng ruổi đường mây 

Đón tay thử buộc lấy dây  

Cây hương thoắt đã theo tay dần dần. 

55. Đem về để trước sân cung các. 

Mùi thơm tho ngát nức đòi nơi 

Có đêm vầng nguyệt rạng soi 

Trong cây nhác thấy một người lộ ra 

Hình yểu điệu xa xa thấp thoáng. 

60. Ngỡ mặt trăng sa xuống sân lầu. 

Rụt rè mới hỏi gót đầu  

Việc chi ai bỗng đi đâu chốn nầy. 

Đã minh bạch bài ngay mọi lẽ. 

Hãy ngờ rằng quái dị chưa tin. 

65. Có thầy chiêm nghiệm gửi lên. 

Thực tiên giáng thế dám xin đừng ngờ. 

Trên chín bệ bấy giờ mừng rỡ. 

Mối nhân duyên gặp gỡ bởi đâu 

Thơ đào ngợi vịnh ca tâu 

70. Quốc trừ, Tiên chúa cùng nhau kết nguyền 

Sánh đôi, duyên sắt cầm liền gối  

Khúc Chung Tư ánh ỏi đền phong 
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Phồn hoa lần chiếm mấy đông. 

Gửi chân thành thị, bền lòng khê sơn 

75. Nhớ cảnh cũ đòi cơn buồn bã 

Thừa nhân khi thong thả nỉ non. 

Rằng xin kiếm chiếc thuyền con 

Để xem sơn thủy đỡ buồn hòa chơi 

Chiều lòng, Chúa sai người sắm sửa 

80. Vày một đoàn hớn hở xuất dương 

Mênh mông bãi Sở ngàn Tương. 

Sóng reo cuốn lái, gió nương cánh buồm 

Trải phong cảnh đòi chòm chấp chới. 

Cửa Cù Huân thoắt tới khi nào: 

85. Cá chim đón rước xôn xao, 

Hoa ra mừng Chúa, hương vào viếng non. 

Nhìn cảnh vật hãy còn rành rạnh. 

Ông bà già đã lánh nơi đâu! 

Mới hay nhân cảnh phù âu, 

90. Bèo mây tan hợp, bể dâu sóng dồi, 

Quen thú cũ ngày vui tiêu sái. 

Thấy dân trời ngây dại mà thương. 

Ra tay tay sửa đặt kỷ cương. 

Dân vây đời trị ca xoang thái thuần. 

95. Chưa mấy thu duyên trần đã mãn. 

Lại sắm sanh tìm chốn thiên thai  

Đầu non tháp đá cao xây 

Dưới sông lai láng, trên mây tần vần. 
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Trong tháp lại truyền thần tạc tượng. 

100. Ve đá xanh bóng sáng màu gương. 

Phó cho dân đó giữ giường. 

Xe loan phơi phới tếch đường vân yên. 

Cũng một phen phi thăng biến hóa.  

Giũ bụi hồng phó trả nhân gian. 

105. Xiêm nghê rực rỡ cung Hàn. 

Thần tiên được bạn, gian san nhớ người. 

Để dấu thơm muôn đời dõi dõi. 

Chốn man hoang đều đội ân sâu. 

Chỉn từ bể Bắc ra tầu. 

110. Lòng trên áy náy tiếc lâu tại hờn  

Khéo hỏi han sai người tìm tõi. 

Chỉ ngàn Nam dò tới cảnh tiên. 

Hay đâu phép nhiệm tự nhiên  

Chẳng cho trầm tục bén miền thanh hư. 

115. Thoắt bấy giờ ra uy cho biết. 

Kèo người phàm mắt thịt khôn hay. 

Sườn non lở đá gãy cây. 

Bể trôi xao xác, nước đầy chang mang 

Từ thuở ấy chỉn càng linh hiển. 

120. Phép thần thông biến hiện nhơn nhơn 

Có khi âm ế một cơn. 

Cưỡi con bạch tượng chờn vờn ruổi đi  

Nổ ba tiếng xa nghe đồng vọng. 

Dậy nghìn non như súng đùng đùng 
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125. Có khi chất vất trên không 

Cưỡi con bạch hạc vẫy vùng liệng bay. 

Có khi thấy dưới mây phấp phới . 

Hình lụa đào chói chói ngang trời. 

Có khi cưỡi sấu 13 thảnh thơi 

130. Khi nơi non Yến, khi nơi đỉnh Cù 

Khắp chín châu đâu đâu kính sợ 

Khấn nguyền chi cứu trợ sinh linh  

Từ sau về chúa Chiêm Thành 

Dõi truyền hương hỏa đinh ninh phụng thờ  

135. Tưởng rồi có cõi bờ một nước. 

Đều cũng nhờ ơn trước mở mang. 

Tới từ họ Tống binh cường  

Dẹp rồi mới lấy bản chương đem về 

Hiệu Hoàng Lê cáo phong rỡ rỡ 

140. Chuẩn sái phu một xã Cù Lao 

Trên ghềnh nghi ngút huân cao. 

Rêu in bia đá biết bao cho mòn  

Hốt tới nay dấu còn vẹn vẹn 

Khí anh linh hiển hiện như xưa 

145. Dàu khi đảo gió khấn mưa. 

Mưa tuôn đòi mạch gió đưa con thuyền 

Kẻ qua lèn tìm hương liên yến. 

Hễ cầu kỳ như nguyện tòng tâm. 

Loài ác thú chốn sơn lâm. 

150. Cũng như một phép chăm chăm tới chầu 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?retry_ssl=1#sdfootnote13sym
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Trải bấy lâu cuộc cờ thay đổi. 

Đỉnh tiên du vòi vọi càng cao 

Cõi Nam theo việc nhung đao 

Xa khơi bỡ ngỡ âm hao chưa tường 

155. Tới địa phương gạn người già lão. 

Tiếc sự xưa di thảo chẳng truyền 

Vậy bèn ghi chép một thiên. 

Kính dâng ngõ để đấu tiên muôn đời  

Trên chín trời giơ gương minh kính 

160. Họ Hoàng gia càng thịnh ngàn thu 

Dẹp yên bốn bể chín chu  

162. Âu vàng mãi mãi vững phù cõi Nam. 

Tài liệu của Viện Khảo Cổ Sàigòn (sao y bản chép năm Nhâm Tuất (1802) 

tháng 5, ngày mồng 1) 

 

Phụ lục III 

Đạo dụ của Nguyễn Ánh 14 

ngày 26 tháng 2 Canh Thân (1800) 

Tác giả khuyết danh 

 

1. Cơn bát loạn chẳng lo sao đặng, năm sáu phen đãng định, dễ muốn chi 

qua giáp biền đê; 

Hội trung trưng phải quyết mới xong, muôn nghìn dặm thu công, bao nỡ để 

sinh linh đồ thán.  

2. Thời dĩ chí khá rằng vội tưởng; 

Cơ khả thừa vậy phải sớm toan. 

Ta nay: 

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?retry_ssl=1#sdfootnote14sym
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3. Gặp hội trung vi; 

Dựng nền tái tạo. 

4. Tám chín phủ giang sơn đồ sộ, đặng chỗ nầy lo chỗ khác, thù tổ tông đâu 

dám nguôi lòng; 

Mười ba thu tướng sĩ nhọc nhằn, đánh trận nọ qua trận kia, đạo thần tử 

trước đà gắng sức. 

5. Vậy năm ngoái thu thành Bình Định, rất đỗi cần lao; 

Tưởng năm nay nghỉ chốn Đồng Nai, yên bề hưu tức. 

6. Song liệu chừng thế nó: tướng phẫn binh tàn, hạ lăng, thượng phế, dù 

chẳng đánh cũng hư; 

Nhân tính lại việc ta: đồn quân, tích tướng, trữ súng, tăng thuyền, phải sắm 

thêm mới mạnh. 

Nên nỗi: 

7. Theo đường phú liễm; 

Nặng việc công sưu 

8. Dân thời cung cống lương tiền, nhịn mặc, nhịn ăn, tật khổ ta đâu không 

rõ; 

Quân thời tân cần chinh dịch, gắng công gắng sức, huân lao ta vốn không 

quên. 

9. Trước tuy nhật xúc kinh doanh; 

Rày đã sẵn rồi chiến cụ. 

10. Cũng muốn dưỡng uy súc nhuệ, trời Gia Định nghỉ ngơi cho khoẻ, ngõ 

chư quân đều được lạc sinh; 

Nào ngờ cùng khấu xương cuồng, lũy Bàn Xà đến rấn vào vây, bởi nghịch 

tặc tư lai tống tử. 

11. Huống nó, em phản anh, tôi phản chúa, lại thêm ngoại viện táng sư, 

trường thành thất hiểm, tai phần sào đã quyết từ nay; 

Mà ta, lương thì đủ, quân thì ròng, sẵn có tướng tài quy phụ, chư quốc liên 

binh, thế phá trúc chờ bao thuở nữa. 
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Cứ ấy: 

12. Vội vàng trục Bắc; 

Hăm hở bình Tây. 

13. Trước là do tôn xã mà phục thù, kẻo lăng tẩm một thời man mác; 

Sau là vì (?) thần dân mà tiếc phẫn, kẻo thương sanh khắp chốn than van. 

14. Cơ hội nầy ai nỡ đặng thôi; 

Công danh ấy người âu phải gắng . 

Rày mới: 

15. Vui lòng sư lữ; 

Mở tiệc cảo lao. 

16. Muốn cho đặng tấm lòng chung, tôn ti nhất thể; 

Vậy phải phô bày lời thật, minh thệ tam quân. 

17. Quân thời nợ nước lo đền, khoán thiết thơ son đành tạc đó. 

Quân thì thù trai giốc trả, cung dâu tên cỏ phỉ nguyền xưa. 

18. Những người tiên kiến hướng minh, trót đã lập công, chớ để Trần Bình 

riêng thuở Hán; 

Những kẻ hậu lai quy thuận, đều cho báo hiệu, mựa nhường Kính Đức ngợi 

đời Đường. 

19. Phép vô tư chẳng khuất một ai, dầu bộ khúc thiên ty, có công ắt 

thưởng; 

Quyền tất phạt không riêng nửa mảy, tuy huân thần quý thích, phạm tội 

nào dung. 

20. Trên dưới tua dốc chí Cần Vương; 

Tướng hiệu cũng một lòng địch khái. 

21. Thành Qui Nhơn chỉ Bắc, đạp pháp trùng vi; 

Đô Thuận Hóa rung cờ, dẹp yên đảng ngụy. 

22. Công tru bạo gắng rồi một thuở; 
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Phúc thái bình đều hưởng nghìn năm. 

23. Ai tưởng câu chủ quí thần vinh mà phụng thị tại triều, quan ắt đặng tên 

đề trúc bạch; 

Ai muốn chữ công thành thân tạo mà quy hưu tại dã, quân thời xá thế lính 

chinh diên . 

24. Trên đã bày lời; 

Dưới tua tỏ ý. 

Khâm tai sắc dụ.  

(An Khê sao lục. Nam Phong t.XIV số 80, tháng 2/1924). 

------------ Hết ----------------- 

  

 

 

(*) Quan điểm riêng của ViệtVănMới Newvietart :  

Ngôi Vua không phải của riêng một gia đình hoặc dòng tộc hay của một cá 

nhân nào, nên bất kỳ ông vua, nguyên thủ quốc gia nào kém tài thiếu đức thì 

sớm hay muộn cũng đều bị lật đổ . Đó là một sự kiện rất bình thường ở bất 

cứ một thời điểm lịch sử nào , ở bất kỳ một quốc gia nào . 

Quan niệm "nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê" cần phải đặt định lại.  

 

© Tác giả giữ bản quyền. 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 30.05.2013. 

. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại. 

Nguồn: http://newvietart.com/index4.1491.html 
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Giới Thiệu Tác Giả 

NGUYỄN VĂN SÂM 

 

 
 

 

 

  Sinh năm 1940 tại Sài gòn. 

  Nguyên giáo sư triết tại trung học Petrus-Ký Sàigòn(1966-1968); 

  Giáo sư văn chương và văn minh Việt Nam tại các đại học Văn Khoa 

Sàgòn, Văn Khoa Hòa Hảo,Văn khoa Cao Ðài và đại học Vạn Hạnh. 

  Hiện sống tại Hoa Kỳ . 

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :  

  Văn Chương Nam Bộ và cuộc kháng Pháp 1945-1954 (Lửa Thiêng, 1972). 

  Văn Chương Ðấu Tranh miền Nam (Kỷ Nguyên 1969) Văn Học Nam Hà (Lửa Thiêng 

1973).  

  Miền Thượng Uyển Xưa (truyện, chung với Ðặng Phùng Quân, Bách Việt 1981). 

  Câu Hò Vân Tiên (truyện Gío Việt 1985). 

  Ngày Tháng Bồng Bềnh (truyện,Gío Việt 1987). 
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TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI 

 

 

 

  Người Mẹ Kế  

  Những Tấm Giấy Số  

  NGƯỜI QUÉT MỘ CỤ PHAN  

  NGƯỜI HUYỄN TƯỞNG  

  NGƯỜI ĐỔI CHÓ  

  TÀN CUỘC CHƠI  

  VIÊN NGỌC BALI  

  VÔ ĐỀ  

  GIỌNG NGÂM NGẬM NGÙI  

  SỰ LỰA CHỌN SÒNG PHẲNG CỦA NẾT  

  NGÔI CHÙA TRONG TÂM TƯỞNG  

  NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN  

  CÂU HÒ VÂN TIÊN  

  Như Núi Đá Có Từng Lớp …  

  Bóng Mát Cuộc Tình  

  KẺ THUA CUỘC  

  SƠN ĐÔNG MÃI VÕ  

  TUỘT DỐC ĐỜI  

  NHỮNG HỐ CHƯN VOI TRONG LÒNG NGƯỜI  

  CHUYỆN NGẮN ĐỜI DÀI  

  Ca Dao Tập Tàng  

  Những Cây Cầu Trong Ước Mơ…  

  CÂY THÁNH GIÁ - truyện dịch  

  SINGING ON VÂN TIÊN  

  A SECRET ADMIRER  

  Người Thầy Không Dám Đứng Lớp  

  MOTHER’S LOVE  

  Gìn Giữ Quá Khứ của Cải Lương  

  Story Of The Old Days  

  The Fair Choice  

  THANH THẢN VỀ QUÊ  

  SINGING ON THE TALE OF VÂN TIÊN  

  LOVE FOR SOIL  

  HOMELAND  

  Closing The Drinks  

  IN AN UNSETTLED TIME  

  THE MAN WHO SWEPT UP THE TOMB OF GREAT 0LD PHAN  

  Yin and Yang  

  Nhất Chi Hoa  

  Tổ Nghiệp  

  Ở Một Nơi Tình Người Quá Lạt  

  Rời Khỏi Thiên Đường  

 

 

 

 

 

  Nghĩ Về Một Bản Thơ Tuồng Nôm Thế Kỷ 18  
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  Nhân Đọc quyển Dịch Thơ Cao Bá Quát của Thái Trọng Lai  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (1)  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (2)  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (3)  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (4)  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (5) Người Đặt Vấn Đề Đi Tìm Tâm Phục ... : Nguyễn Hữu 

Hào  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (6) .... Nguyễn Cư Trinh  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (7) Nhà văn hiện thực xã hội Hoàng Quang  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (8) Người Tự Hào Giữ Ải Địa Đầu của Vùng Đất Nam Hà. 

Mạc Thiên Tích.  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (9) Nhà Văn Ca Tụng Công Nghiệp của Vua Quang Trung: 

Ngọc Hân Công Chúa.  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (10) Nhà Văn Cải Tổ Tinh Thần Thời Loạn, Đề Cao Trung 

Hiếu: Võ Trường Toản  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (11) Nhà thơ hiện thực và siêu thoát: Ngô Thế Lân  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (12) Nhà Thơ của Quê Hương và Bằng Hữu Trịnh Hoài 

Đức  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (13) Nhà Phù Thủy Với Chiếc Đũa Thần Văn Tế: Đặng 

Đức Siêu.  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (14) Sự Phối Hợp Kỳ Ảo Giữa Triết Lý và Tình Cảm : 

Nguyễn Văn Thành  

  Một Chút Cảm Khái Về Thơ Nguyễn Bính  

  VĂN HỌC NAM HÀ 文 學 南 河 (15) Kết Luận Về Văn Học Nam Hà  

  Vài Suy Nghĩ Về Ngọn Đuốc Tuệ 1963  
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