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Lời ngỏ 

 

Làm thơ là để chia sẻ những cảm xúc, những ưu 
tư, niềm vui, nỗi buồn trước con người, cuộc đời, 
thiên nhiên, tạo vật. 

 

Đọc thơ là để cảm, để hiểu thơ và nhà thơ. 
Người đọc thơ thường không đứng cùng vị trí 
thời gian và không gian với nhà thơ. Vì thế, để 
cảm, hiểu thơ và nhà thơ, người đọc thơ phải 
nhập thân vào thơ và nhà thơ, phải sống, phải hít 
thở trong không gian và thời gian của thơ và nhà 
thơ. 

 

Đọc thơ cũng là để chia sẻ - chia sẻ lại - những 
gì người đọc thơđã cảm, đã hiểu về thơ và nhà 
thơ, cho bạn đọc, làm chiếc cầu nối giữa thơ và 
nhà thơ với bạn đọc. 

 

Ninh Thuận, 26-4-2017  

Phan Thành Khương 
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Mùa xuân, đọc thơ xuân của 
Hoàng đế Trần Nhân Tông 
 

Trần Nhân Tông (1258 – 1308) tên Trần Khâm, 

làm Vua 15 năm (1279 – 1293), làm Thái thượng 

hoàng 15 năm (1293 -1308). Trần Nhân Tông là 

một vị vua anh minh, nhân đức. Ông đã cùng 

vua cha lãnh đạo dân và quân Đại Việt hai lần 

đánh thắng giặc Tàu-Nguyên, bảo vệ vững chắc 

giang sơn Đại Việt, tô đậm thêm hào khí Đông A, 

hào khí nhà Trần, hào khí Đại Việt. 

Năm 1293, Trần Nhân Tông nhường ngôi cho 

con, làm Thái thượng hoàng, dành nhiều thời 

gian cho việc nghiên cứu đạo Phật. Ông sáng 

lập ra thiền phái Trúc Lâm. 

Trần Nhân Tông cũng là một nhà thơ đích thực. 

Ông làm khá nhiều thơ và để lại nhiều vần thơ 

đẹp. Nhân dip đầu xuân, chúng ta cùng đọc lại 

mấy bài thơ xuân của vị vua, người anh hùng 

dân tộc vĩ đại này. 

“Xuân hiểu” (Sáng xuân) là một bài thơ 5 chữ 4 

dòng, chỉ có 20 chữ,  rất vắn gọn, đã diễn tả 

được một nét đẹp của ngoại cảnh, của cuộc 
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sống và sự an nhiên, thanh thản của tâm hồn 

nhà thơ: 

Nguyên tác: 

春曉 

睡起啟窗扉 

不知春以歸 

一雙白蝴蝶 

拍拍趁花飛 

Phiên âm : 

Xuân hiểu 

Thụy khởi khải song phi, 

Bất tri xuân dĩ qui. 

Nhất song bạch hồ điệp 

Phách phách sấn hoa phi. 

Dịch thơ : 

Sáng xuân 

Ngủ dậy, mở cửa sổ, 

Chẳng hay xuân đã về. 
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Kìa một đôi bướm trắng 

Đuổi theo hoa mải mê. 

(Phan Thành Khương dịch) 

Xuân đã về. Vâng, đó không chỉ là mùa xuân của 

Đất, Trời mà đó – quan trọng hơn – chính là mùa 

xuân của lòng người, mùa xuân trong lòng vị 

hoàng đế đã hai lần đánh tan đội quân xâm lược 

sừng sỏ nhất lúc bấy giờ, giữ cho Đất, Trời Đại 

Việt mãi mãi xuân, giữ cho cuộc sống của từng 

người dân (tôi nhấn mạnh) luôn luôn an vui, 

hạnh phúc. 

Phật hoàng (Vua phật) Trần Nhân Tông vĩ đại là 

vì thế. Ông đã tìm thấy mùa xuân của mình trong 

mùa xuân của Đất Nước, trong mùa xuân của 

Dân tộc, trong mùa xuân của từng người dân. 

Thế mà vẫn có những kẻ toan bán đứng Đất 

Nước, toan bán đứng Dân tộc, toan bán đứng 

Nhân dân để tìm “mùa xuân”, “hạnh phúc” cho 

bản thân mình. Chúng sẽ chẳng bao giờ có 

được một mùa xuân, một hạnh phúc đích thực. 

Chúng sẽ phải nhận lấy sự căm hờn của Dân 

tộc, sự oán hận của Nhân dân. 
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“Đề Cổ Châu hương thôn tự” (Ghi tại chùa làng 

Cổ Châu) cũng là một bài thơ 5 chữ 4 dòng. Bài 

thơ đã nêu lên một nguyên lí, một chân lí mà ai 

cũng có thể nhận thức được, hiểu được : 

Nguyên tác: 

題古洲鄉村寺 

世數一索幕 

時情兩海銀 

魔宮渾管甚 

佛國不勝春 

Phiên âm : 

Đề Cổ Châu hương thôn tự 

Thế số nhất sách mạc, 

Thời tình lưỡng hải ngân. 

Ma cung hồn quản thậm, 

Phật quốc bất thắng xuân. 

Dịch thơ : 

Ghi tại chùa làng Cổ Châu 
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Sự đời, một màn tơ; 

Tình người, đôi mắt thơ. 

Ma quỉ mà nhốt kĩ, 

Nước phật xuân trong mơ. 

(Phan Thành Khương dịch) 

Sự đời vốn rất phức tạp bởi vì nó liên quan đến 

hàng triệu con người. Tình người được biểu lộ 

qua đôi mắt. Thông thường và bình thường là 

thế. Nhưng hai câu sau mới thật đáng bàn : 

Ma quỉ mà nhốt kĩ, 

Nước phật xuân trong mơ. 

Ma quỉ ở đây chính là cái xấu, cái ác ở mỗi 

người và ở trong xã hội. Rõ ràng như thế. Quả 

đúng như thế. Khi cái xấu, cái ác bị loại trừ thì xã 

hội, Đất Nước tràn đầy xuân. Khi ấy, Đất Nước 

là một mùa xuân bất khả chiến bại. Dĩ nhiên, nếu 

ngược lại, khi cái xấu, cái ác nghênh ngang, lộng 

hành thì xã hội, Đất Nước đắm chìm trong đau 

thương, bất hạnh.  

Là một Hoàng đế anh minh và nhân đức, Trần 

Nhân Tông đã diệt được cái xấu, cái ác nơi ông 
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và đã loại bỏ được cái xấu cái ác trong xã hội. 

Do đó, ông đã kiến tạo nên một mùa xuân lớn, 

một mùa xuân vô địch cho xã hội, cho Đất Nước. 

Và thêm một bài nữa, bài “Xuân cảnh” (Cảnh 

xuân) : 

 

 Nguyên tác:          

春景 

楊柳花深鳥語踟 

画堂簷影暮雲飛 

客來不問人間事 

共倚欄杆看邃微 

Phiên âm : 

Xuân cảnh 

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì, 

Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi. 

Khách lai bất vấn nhân gian sự, 

Cộng ỷ lan can khán thúy vi. 
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Dịch thơ : 

Cảnh xuân 

Đám hoa liễu rậm, chim hót chậm; 

Bên mái tranh vàng, mây chiều bay. 

Khách đến chẳng hỏi chi chuyện thế, 

Chỉ tựa lan can nhìn mê say. 

(Phan Thành Khương dịch) 

Cuộc sống trôi qua thật êm đềm : hoa liễu nở chi 

chít, chim hót chậm rãi, mây chiều đang bay, … 

Và, người khách đến chơi “chẳng hỏi chi chuyện 

thế”, chẳng hỏi chi chuyện đời, chuyện người. 

Chẳng hỏi không phải do thờ ơ, không phải vì 

theo chủ nghĩa mặc kệ nó mà chỉ vì chẳng có 

điều gì phải bận tâm. 

Xã hội Đại Việt, Đất Nước Đại Việt dưới thời 

Trần Nhân Tông, sau hai lần quật ngã bọn xâm 

lược phương bắc, là một xã hội, một Đất Nước 

thái bình, an lạc.  

Ba đoản thi về mùa xuân của Trần Nhân Tông 

không chỉ được gợi cảm hứng từ một sự giao 

mùa, từ đất trời tự nhiên mà chủ yếu là được 

phát sinh từ một tâm hồn xuân, từ một cõi lòng 

xuân. 
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Đọc lại mấy vần thơ xuân Trần Nhân Tông, 

chúng ta khát khao phục hưng mùa xuân Trần 

Nhân Tông cho Đất Nước, mùa xuân mà “khắp 

thôn cùng xóm vắng, đâu đâu cũng không có 

tiếnghờn giận, oán sầu” (Nguyễn Trãi). 

 

Ninh Thuận, ngày 01-12-2010 
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Mùa xuân, lại (*) đọc thơ xuân 
của Hoàng đế Trần Nhân Tông 

Trần Nhân Tông (1258 – 1308) là một vị anh 

hùng dân tộc, người đã cùng vua cha (Trần 

Thánh Tông) hai lần đánh tan đội quân xâm lược  

sừng sỏ Tàu -Nguyên. Trần Nhân Tông cũng là 

một vị chân tu, một Thiền sư, người đã sáng lập 

ra thiền phái Trúc Lâm. Vì thế, Trần Nhân Tông 

được người đời xưng tụng là Phật Hoàng (Vua 

Phật). Và, Trần Nhân Tông lại cũng là một nhà 

thơ, một thi sĩ, có một hồn thơ trong sáng, thanh 

cao. Hồn thơ đó luôn hướng về Chân, Thiện, Mĩ,  

luôn hướng đến sự hoàn thiện và tự hoàn thiện. 

Nhân dịp đầu xuân, chúng ta hãy cùng đọc lại, 

cùng thưởng thức đôi vần thơ xuân của vị Hoàng 

đế - Thiền sư – Thi sĩ này. 

“Chim có tổ, người có tông” (Tục ngữ). Đầu 

xuân, nhà thơ Trần Nhân Tông đã đến viếng 

Chiêu Lăng, lăng mộ của Trần Thái Tông (1218 

– 1277), vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần và 

là ông nội của nhà thơ. Bằng một bài thơ 5 chữ 4 

dòng (ngũ ngôn tuyệt cú) hết sức vắn gọn,  nhà 

thơ đã khắc họa khung cảnh uy nghi, rực rỡ của 
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khu lăng mộ và hoài niệm của  người cựu chiến 

binh đã từng tham gia đánh đuổi giặc Tàu-

Nguyên lần thứ nhất (1257).  

Bài thơ đã cho chúng ta thấy được ý thức về 

nguồn cội và sự gắn bó với cội nguồn, với cha 

ông, của hoàng đế - thiền sư – thi sĩ Trần Nhân 

Tông, Sự uy nghi, rực rỡ của khu lăng mộ cũng 

cho phép chúng ta hình dung được sự uy nghi, 

rực rỡ của triều đại nhà Trần.  Câu chuyện của 

người lính già tóc bạc cũng chính là hào khí 

Đông A (hào khí nhà Trần) như vẫn thường 

được nói, hào khí Đại Việt. 

Nguyên tác: 

春日謁昭陵 

貔虎千門肅, 

衣冠七品通. 

白頭軍士在, 

往往說元酆 

Phiên âm: 

Xuân nhật yết Chiêu Lăng 
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Tì hổ thiên môn túc, 

Y quan thất phẩm thông;  

Bạch đầu quân sĩ tại, 

Vãng vãng thuyết Nguyên Phong (1). 

Dịch thơ: 

Ngày xuân, viếng Chiêu Lăng 

Gấu cọp nghiêm nghìn cửa, 

Áo mão bảy màu chen. 

Người lính già đầu bạc, 

Chuyện Nguyên Phong mãi khen. 

(Phan Thành Khương dịch) 

Tiếp theo là một bài thơ 5 chữ 4 dòng (ngũ ngôn 

tuyệt cú) khác, bài “Động Thiên hồ thượng” (Trên 

hồ Động Thiên) (2). 

Nguyên tác: 

洞天湖上 

洞天湖上景, 

花草減春容. 

上帝憐愁寂, 
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太清時壹鐘. 

Phiên âm: 

Động Thiên hồ thượng 

Động Thiên hồ thượng cảnh, 

Hoa thảo giảm xuân dung; 

Thượng Đế liên sầu tịch, 

Thái thanh thì nhất chung. 

Dịch thơ: 

Trên hồ Động Thiên 

Cảnh trên hồ Động Thiên, 

Hoa cỏ kém xuân tươi; 

Thượng Đế thương vắng vẻ, 

Giữa trời tiếng chuông rơi. 

(Phan Thành Khương dịch) 

Đây là một bài thơ lạ. Hoa cỏ kém vẻ xuân, kém 

vẻ xanh tươi có thể vì mùa xuân tuy đã về nhưng 

cái giá rét vẫn còn nấn ná, chưa chịu ra đi. 

Nhưng từ đó, từ sự kém tươi tắn của hoa cỏ mà 

bảo “Thượng Đế thương vắng vẻ, Giữa trời tiếng 

chuông rơi” thì thật lạ, thật độc đáo! Vâng, tiếng 

chuông vang ngân, ấm cúng có thể xua tan cái 



đọc thơ - phan thành khương 

13 
 

tịch mịch, u buồn. Nhưng đấy là một tiếng 

chuông chùa, tiếng chuông của một thiền sư, 

một thiền sinh chứ nào phải của Thượng Đế? 

Bài thơ đã biểu hiện một sự giao hòa, sự liên 

thông kì diệu giữa ba thực thể Trời - Đất - 

Người.  

Và, để kết thúc, chúng ta đọc thêm một bài thơ 

nữa, bài “Xuân vãn”(“Xuân muộn”): 

Nguyên tác: 

春晚 

年少何曾了色空, 

壹春心在百花中. 

如今勘破東皇面, 

禪板菩團看墜紅. 

 

Phiên âm: 

Xuân vãn 

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, 
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Nhất xuân tâm tại bách hoa trung; 

Như kim kham (khám) phá đông hoàng diện, 

Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng. 

Dịch thơ: 

Xuân muộn 

Tuổi trẻ chưa tường không với sắc, 

Lòng xuân mãi vướng với trăm hoa; 

Nay đà hiểu hết được lẽ thật, 

Bình thản ngồi trông bóng xuân qua. 

(Phan Thành Khương dịch) 

Đây là một bài thơ 7 chữ 4 dòng (thất ngôn tuyệt 

cú). Bài thơ đã đúc kết một quá trình nhận thức – 

hành động của nhà thơ nói riêng, của một con 

người nói chung. Tuổi trẻ chưa hiểu được “sắc”, 

“không”, chưa hiểu được qui luật khắc nghiệt của 

cuộc sống nên cứ mải mê theo đuổi những ảo 

ảnh; bây giờ, khi đã nắm bắt được qui luật, khi 

đã hiểu thấu được lẽ đời, nhà thơ bình thản, an 

nhiên trước mọi đổi thay, còn mất.  

Phật giáo thường nói đến từ “vô thường”. Đó là 

một từ ghép Hán Việt, Vô = không, thường = 
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luôn luôn, mãi mãi. Vận động là qui luật của tự 

nhiên, của xã hội, của cuộc sống, của tất cả. Bởi 

thế,  “vô thường” là một hệ quả tất yếu . Ta 

muốn “mãi mãi”, “muôn năm”, “vạn tuế”, “bất 

diệt” … nhưng  như thế là ta vẫn còn ấu trĩ, trẻ 

con. 

Thơ xuân của Trần Nhân Tông là tấm lòng xuân, 

tâm hồn xuân của một vị Hoàng đế anh minh, 

yêu Nước thương Dân sâu sắc, của một vị Thiền 

sư hiểu rõ lẽ Đời lẽ Đạo, của một Thi sĩ tài hoa, 

tinh tế. Thơ xuân Trần Nhân Tông, vì thế, có khả 

năng thanh lọc, nâng đỡ tâm hồn người đọc 

chúng ta. Trần Nhân Tông là một vị Hoàng đế, 

một Con Người thật sự vĩ đại. 

Ninh Thuận, 30-11-2011 
 

Chú thích: 

(*) Mời đọc “Mùa xuân, đọc thơ xuân của Hoàng đế Trần 

Nhân Tông” (trên Net). 

(1) Nguyên Phong = niên hiệu vua Trần Thái Tông từ năm 

1251 đến năm 1258. 

(2) hồ Động Thiên = chưa rõ hồ này ở địa phương nào. 
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Đọc lại một số thi phẩm 

của Phan Châu Trinh (1872-1926) 

Năm 2016 là năm kỉ niệm 90 năm Ngày mất của 

Nhà cách mạng, Nhà văn hóa kiệt xuất Phan 

Châu Trinh (24/3/1926 - 24/3/2016). Trong quá 

trình hoạt động cứu Nước, cứu Dân, Phan Châu 

Trinh đã viết một khối lượng tác phẩm đồ sộ 

bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ và chữ 

Pháp, với nhiều thể loại khác nhau: thơ chữ Hán 

và thơ tiếng Việt, nghị luận chính trị, tiểu thuyết 

diễn ca, các bài báo, các bài diễn thuyết, thư từ, 

v.v… (1). 

Nhân dịp đón năm mới 2016, chúng ta cùng đọc 

lại một số thi phẩm của Ông để hiểu được phần 

nào lòng yêu Nước thương Dân đậm đà, sâu 

sắc, tinh thần cách mạng kiên cường, gang thép 

và tư tưởng tiên tiến của vị Lãnh tụ Phong trào 

Duy Tân, của một Người mà “Ba tấc lưỡi mà 

gươm mà súng, nhà cường quyền trông gió cũng 

gai ghê; Một ngòi lông vừa trống vừa chiêng, cửa 
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dân chủ khêu đèn thêm rạng chói.” (“Văn tế 

Phan Châu Trinh” – Phan Bội Châu). 

1.Chí thành thông thánh 

a. Nguyên tác: 

至誠通聖 

世事回頭已一空, 

江山無淚泣英雄. 

萬民奴隸強權下, 

八股文章睡夢中. 

長此百年甘唾駡, 

更知何日出牢籠. 

諸君未必無心血, 

試向斯文看一通. 

b. Phiên âm: 

Chí thành thông thánh 

Thế sự hồi đầu dĩ nhất không, 
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Giang sơn vô lệ khấp anh hùng. 

Vạn dân nô lệ cường quyền hạ, 

Bát cổ văn chương thụy mộng trung. 

Trường thử bách niên cam thóa mạ, 

Cánh tri hà nhật xuất lao lung. 

Chư quân vị tất vô tâm huyết, 

Thí hướng tư văn khán nhất thông. 

c. Dịch thơ: 

Lòng chí thành cảm đến cả thần thánh  

Việc đời ngoảnh lại hết trông mong, 

Vắng mặt anh hùng, tủi núi sông.. 

Tám vế văn chương mê mệt ngủ, 

Muôn nhà tôi tớ xót xa trông. 

Cứ cam chịu mãi người mắng nhiếc, 

Biết tới ngày nào thoát cũi lồng? 

Thử hỏi ai người bầu máu nóng, 

Văn này xem hết, nghĩ sao không? 

(Người dịch: Nguyễn Văn Dương) 

Trong những ngày ra bắc, vào nam để nắm bắt 

tình hình, tìm kiếm người cùng chí hướng, khi 

đến Bình Định (năm 1905), nhân có một kì sát 
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hạch, Phan Châu Trinh cùng với Huỳnh Thúc 

Kháng, Trần Quí Cáp lấy tên giả Đào Mộng Giác 

để dự thi. Bài thơ “Chí thành thông thánh” và bài 

phú “Danh sơn lương ngọc” ra đời trong dịp này. 

Theo Huỳnh Thúc Kháng, cả hai bài đều do 

Phan Châu Trinh làm. Như vậy, người đọc mà 

tác giả hướng đến là các sĩ tử và giới trí thức. 

Dòng 1 và 2 đã nêu khái quát hình ảnh của Đất 

nước: Đất nước tan hoang, chẳng còn gì, một 

con số không. Nói thế là có phần nói quá nhưng 

cũng rất chính xác. Đất nước đã bị thực dân 

Pháp chiếm đóng, cả Dân tộc là nô lệ, mất hết 

nhân quyền, nhân phẩm, … thì đúng là một con 

số không to tướng! Sông núi không có nước mắt 

để khóc người anh hùng hay nói khác đi là cả 

Dân tộc đã trở nên vô cảm, không còn biết, 

không còn dám ngưỡng mộ, yêu quí những con 

người dũng cảm, quên mình vì Nước, vì Dân. Đó 

quả là một tình cảnh bi đát của Đất nước ta lúc 

bấy giờ. 

Dòng 3 và 4 đã nêu cụ thể tình cảnh bi đát nói 

trên. Đó là một tình cảnh trớ trêu, một nghịch lí bi 

hài: Nhân dân rên xiết dưới ách thống trị tàn bạo 

của cường quyền thực dân và phong kiến mà sĩ 



Đọc lại một số thi phẩm của Phan Châu Trinh 

20 
 

tử, trí thức thì say sưa, mê mẩn với thứ văn 

chương lẩm cẩm, xa rời thực tế. Tác giả vừa lên 

án bọn thống trị vừa phê phán sĩ tử, giới trí thức 

thờ ơ, vô trách nhiệm. 

Dòng 5 và 6, với kiểu câu vừa là nghi vấn vừa là 

cảm thán, tác giả nêu lên một vấn đề hệ trọng 

của Đất nước vừa để thức tỉnh vừa để kêu gọi 

các sĩ tử, giới trí thức: Chúng ta cam phận để 

cho bọn thống trị mắng chửi, nhục mạ suốt cả 

trăm năm hay sao? Như vậy, ngày nào Dân tộc 

ta mới ra khỏi nhà tù để được sống đời tự do! 

Dòng 7 và 8 kết lại bằng niềm tin của tác giả đối 

với các sĩ tử, giới trí thức: Các anh không phải là 

những kẻ không có tâm huyết. Đọc xong bài thơ 

này, các anh sẽ hiểu được tất cả.  

Bài thơ đã gây nên một chấn động lớn, tác động 

mạnh mẽ, tích cực đến tâm trạng xã hội nói 

chung và tâm trạng của các sĩ tử, giới trí thức nói 

riêng. Bọn thống trị thực dân, phong kiến cũng 

vô cùng lo sợ tác động của bài thơ. 

2. Xuất đô môn 

a. Nguyên tác: 

出都門 
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纍纍鐵鎖出都門, 

慷慨悲歌舌尚存. 

囻土沈淪民族瘁, 

男兒何事怕崑崙. 

b. Phiên âm: 

Xuất đô môn 

Luy luy thiết tỏa xuất đô môn, 

Khảng khải bi ca thiệt thượng tồn. 

Quốc thổ trầm luân dân tộc tụy, 

Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn? 

c. Dịch thơ: 

Ra khỏi cửa đô thành 

Xiềng gông cà kệ biệt đô môn, 

Khảng khái ngâm nga lưỡi vẫn còn. 

Đất nước đắm chìm, nòi giống mỏn, 

Thân trai nào sợ cái Côn Lôn. 

(Người dịch: Huỳnh Thúc Kháng) 

Trong sách “Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử”, 

Huỳnh Thúc Kháng kể rằng: Phan Châu Trinh bị 
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thực dân Pháp bắt tại Hà Nội, đem vào Huế, giao 

qua giam ở Hộ thành, rồi lập Hội đồng xét xử, 

gồm cả quan Tây, quan Nam. Các quan Nam 

muốn kết án tử hình, các quan Tây không chịu, 

mới gảm đẳng (hạ mức hình phạt), kêu án xử tử 

“phát Côn Lôn ngộ xá bất nguyên” (đày Côn Lôn, 

gặp dịp ân xá không được hưởng). Khi bị giam 

tại Hộ thành, Phan Châu Trinh nghĩ rằng mình 

chắc phải chết, khi bị giải ra cửa Thượng Tứ, 

mới hay là đi đày ra Côn Lôn, ông bèn làm bài 

thơ tuyệt cú trên đây (ngày 24-4-1908). 

Bài thơ biểu hiện rõ khí phách của một người 

yêu Nước, một người anh hùng, sẵn sàng đón 

nhận gian khổ, tù đày. Bởi tác giả đã nhận thức 

được hệ quả của hành động yêu Nước, chống 

lại cường quyền thống trị. Thật vậy, khi “Đất 

nước đắm chìm, nòi giống mỏn” thì người con 

trai, người đàn ông đích thực, người đàn ông 

đúng nghĩa không thể là kẻ “sợ Côn Lôn”, sợ 

gian khổ, sợ tù đày và sợ chết! 

3. “Quê cha đất tổ” 

Dầu ai ngang dọc cả bầu trời,  

Đất tổ quê cha cũng có nơi. 

Tấc cỏ ngọn rau từng lắm thuở, 
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Chôn nhau cắt rún (rốn) biết bao đời. 

Trăm năm sống thác nhờ che chở, 

Muôn kiếp cao xanh khó đổi dời. 

Nợ nước ơn non chưa dễ trả, 

Phụ phàng sao nỡ, ớ ai ơi ! 

(« Santé thi tập » - bài 100) 

Bị giam trong nhà ngục Santé (Paris, Pháp), 

Phan Châu Trinh càng thấy nhớ thương non 

nước, quê nhà. Đúng là dù đi đâu, ở đâu, mỗi 

người chỉ có một quê cha đất tổ duy nhất. Bởi 

thế, Phan Châu Trinh nhớ đến cả những «tấc cỏ 

ngọn rau» từng nuôi sống mình, nhớ đến nơi 

«chôn nhau cắt rún (rốn)» của bao đời ông bà, 

cha mẹ, con cháu. Quê cha đất tổ là nơi ta được 

che chở, nương náu trọn đời. 

Bài thơ khép lại bằng một lời nhắn nhủ nhẹ 

nhàng, thắm thiết: 

Nợ nước ơn non chưa dễ trả, 

Phụ phàng sao nỡ, ớ ai ơi! 

«Nợ nước ơn non» là cái nợ, cái ơn không phải 

ai cũng cảm nhận được một cách sâu sắc như 

Phan Châu Trinh, không phải ai cũng suốt trọn 
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cuộc đời lo toan đáp đền cái nợ cái ơn ấy như 

Phan Châu Trinh! 

4. « Tỉnh quốc hồn ca II » (trích) 

Thương cảnh sống hiểm nguy và nỗi khổ vì sưu 

cao thuế nặng của Dân chúng 

Nào là kẻ đầu binh ứng mộ, 

Vòng đạn tên ruột đổ thây rời! 

Sa trường một giấc như chơi, 

Giá chôn, tuyết dập, nắng phơi, mưa vùi. 

Nào là kẻ mồ hôi nước mắt, 

Xưởng công binh nấu sắt nung đồng! 

Xiết bao độc nhiễm thuốc xông, 

Rủi ro phút chốc, bỏ không một đời! 

Nào là kẻ vận dời binh khí, 

Cuộc tử sinh một tỉ rủi may; 

Bất kì đạn lạc tên bay, 

Còn ai biết đến chút thây lạc loài! 

(Từ câu 97 đến câu 108) 

Thương những kẻ nghèo nàn thiếu thốn, 

Thuế cùng sưu khốn đốn quanh niên. 

Vẳng nghe lệnh xuống quyên tiền, 

Ít nhiều tom góp nộp liền cho quan. 
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Vợ con chịu cơ hàn lạc phách, 

Anh em đều đói rách khó khăn. 

Vì ai nhịn mặc, nhịn ăn, 

Vì ai nên nỗi đành quăng của tiền? 

(Từ câu 133 đến câu 140) 

Bằng những lời lẽ chân thành, bằng những chi 

tiết, sự việc cụ thể, Phan Châu Trinh đã phơi bày 

cuộc sống hiểm nguy – «Cuộc tử sinh một tỉ rủi 

may» - và nỗi khốn khổ của Dân chúng vì sưu 

cao thuế nặng. Và «tức nước vỡ bờ», người dân 

Trung kì đã nổi dậy chống sưu thuế quyết liệt 

vào năm 1908. 

5. “Tỉnh quốc hồn ca I” (trích) 

X. Không mê tín dị đoan 

Người ta biết tạo ra thời thế, 

Giựng (dựng) cho nên mới kể anh hùng. 

Miễn mình cố sức, cố công, 

Nên hư cũng chác (chắc) ở trong tay mình. 

Chấp tất cả thiên đình định số, 

Cùng phước nhà đất nhỏ, đất to, 

Cốt mình cầm vững tay co, 

Dời non tát biển cũng cho làm thường. 

Càng thua sút lại càng phấn trí, 
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Chẳng chút nào thối (thoái) chí sờn gan. 

Xưa nay hào kiệt muôn vàn, 

Đem thân đổi lấy giang san (sơn) là thường. 

Người mình không tự cường, tự miễn, 

Chỉ mơ màng những chuyện hư vô. 

Đổ cho tại mả, tại mồ, 

Đổ cho số phận, đổ cho tại thời. 

Việc gì cũng cầu Trời, khấn Phật, 

Còn mình thì tính quất toan quanh. 

Thượng lương, giá thú, xuất hành, … 

Trăm đều (điều) giữ lấy ngữ (ngũ) hành khư khư. 

Việc nhỏ nhen còn hư như thế, 

Chuyện bằng trời bằng bể biết sao? 

Bỏ mình chẳng hỏi thí (tí) nào, 

Hỏi ma, hỏi quỉ, tin vào lỗ đâu! 

Sao không nhớ những câu kinh thánh, 

“Quốc tương hưng tắc thính chư dân” (2) 

Dân ta là thánh, là thần, 

Bền gan, chắc giạ (dạ) quỉ thần cũng kiêng. 

Khuyên khắp cả thị thiềng (thành), thôn dã, 

Đừng tin càn, tin chạ mà bây (bày đặt). 

Thử xem các nước đông tây, 

Xưa nay Trời giúp loài ngây bao giờ. 
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(Từ câu 345 đến câu 376) 

Với một lập luận chặt chẽ, một ngôn ngữ giản dị, 

mộc mạc, dễ hiểu, Phan Châu Trinh đã mạnh mẽ 

phê phán thói mê tín dị đoan của Dân ta. «Tỉnh 

quốc hồn ca I» được Phan Châu Trinh viết năm 

1907, theo thể thơ song thất lục bát và được 

dùng làm tài liệu giảng dạy tại Đông Kinh Nghĩa 

Thục.  

Hiện nay, thói mê tín dị đoan không những 

không bị loại bỏ mà ngược lại sách bói toán, 

sách tử vi, sách phong thủy, … nhảm nhí được 

in và bán tràn lan! Nhiều kẻ phạm pháp, làm điều 

ác, điều xấu rồi lại lên đền, vào miếu cầu khấn 

thần linh. Họ tưởng rằng với nải chuối, con gà, 

nắm xôi, họ có thể mua chuộc được thánh thần! 

Trên đây, chúng ta đã đọc lại một phần rất nhỏ 

trong kho tàng thi ca đồ sộ của Phan Châu Trinh. 

Qua đó, chúng ta đã phần nào thấy được lòng 

yêu Nước thương Dân sâu đậm, tinh thần sắt đá 

và những tư tưởng tiên tiến của Nhà cách mạng, 

Nhà văn hóa kiệt xuất Phan Châu Trinh. Những 

tư tưởng, tình cảm đúng đắn, tiến bộ đó đã được 

nói ra từ hơn 100 năm trước. Và đến hôm nay, 
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những tư tưởng, tình cảm đó vẫn còn mới mẻ, 

vẫn còn cần thiết biết bao! 

Ninh Thuận, 01-01-2016 

 

 
 
Chú thích : 

 

(1) Riêng phần thi ca, hiện nay có 6 di cảo chính: 

- Quốc âm tạp vịnh : 31 bài thơ chữ Nôm và chữ Hán, 

- Tây Hồ thi tập : 57 bài thơ Quốc ngữ, theo thể thất ngôn 

luật Đường, 

- Tỉnh quốc hồn ca I : 467 câu thơ Quốc ngữ, theo thể 

song thất lục bát, 

- Giai nhơn (nhân) kì ngộ : thơ Quốc ngữ, hơn 7500 câu 

lục bát, diễn ca, 

- Santé thi tập : thơ Quốc ngữ, 228 bài thất ngôn luật 

Đường, 

- Tỉnh quốc hồn ca II : thơ Quốc ngữ, 500 câu thơ song 

thất lục bát. 

(2) Sử Ngân, người nước Quắc, thời Đông Chu, nói : 

« Quốc tương hưng, thính ư dân ; tương vong, thính ư 

thần ». (Nước sắp thịnh, vua nghe theo dân ;  nước sắp 

mất, vua nghe theo quỉ thần). 
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“Gặp trên đường về” - lời từ biệt thế 

gian đầy lưu luyến và lo lắng 

Nhà thơ Tường Linh sinh ngày 12 tháng 12 năm 

1931 tại làng Trung Phước, xã Quế Trung, 

huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Năm 23 tuổi 

(1954), ông ra Huế, Quảng Trị. Năm 25 tuổi 

(1956), ông vào Sài Gòn và từ đó đến nay, suốt 

60 năm qua, ông sống ở Sài Gòn. 

Ngày 12 tháng 12 năm 2005, nhân sinh nhật lần 

thứ 74, ông viết “ Gặp trên đường về” (xem phụ 

lục) với một chú thích được đặt trong ngoặc đơn 

“(Dành cho ngày từ biệt tất cả)”  Vậy “Gặp trên 

đường về” là gặp trên đường từ biệt thế gian, từ 

biệt cõi đời này, là “sống gửi thác về”, là “về” với 

ông bà. 

“Gặp trên đường về” là bài thơ thứ 396 trong tập 

“Thơ Tường Linh tuyển tập” (NXB Văn học, năm 

2011) và cũng là bài thơ cuối cùng của tuyển 

tậpthơ mà tác giả cho rằng “cũng tạm tiêu biểu 

cho cả đời thơ” của ông như ông đã nói trong 

“Thư vào tập” ở đầu tuyển tập thơ đồ sộ này. 

Tuy là “(Dành cho ngày từ biệt tất cả)” nhưng bài 

thơ đã biểu hiện tâm trạng lưu luyến thế gian, 
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lưu luyến cõi đời này và không ít lo lắng của nhà 

thơ trước hiện thực đất nước và thế giới. 

Bài thơ mở đầu bằng một lời phân trần: 

Nơi ta về không nhất thiết chốn quê xưa 

Dẫu ở đó trọn đời ta thương nhớ 

Ngàn lần xin lỗi Mẹ 

Ngàn lần xin lỗi cố hương. 

Có lẽ nhà thơ nghĩ rằng việc đưa thi hài của 

mình về an táng ở quê nhà là không cần thiết và 

cũng phức tạp, khó khăn cho con cháu, người 

thân dù nhà thơ trọn đời thương nhớ“chốn quê 

xưa”. Và ông đã thành khẩn xin lỗi: “Ngàn lần xin 

lỗi Mẹ/ Ngàn lần xin lỗi cố hương.”. 

Đoạn hai khái quát hình ảnh tác giả lúc ra đi thời 

trai trẻ và ngày “về” khi tuổi đã cao. Tác giả cũng 

nói rõ một thực tế không vui của một người cao 

tuổi: 

Ngày đi phơi phới sức thanh xuân 

Ngày về nằng nặng hồn lão trượng 

Bạn trẻ không biết ta 

Người hiểu ta không còn nữa 

Bình minh ở phía sau lưng. 



đọc thơ - phan thành khương 

31 
 

Trên đường “về” ấy, nhà thơ đã gặp: người gái 

Chăm, hiện thực đất nước, hiện thực thế giới, 

tảng đá vô hồn và chú chim bầu bạn thời thơ ấu. 

Thật lạ nhưng cũng dễ hiểu vì sao “người gái 

Chăm kiều diễm” là đối tượng mà nhà thơ gặp 

đầu tiên trên đường “về” bên kia cuộc đời. Làng 

Trung Phước của nhà thơ chỉ cách Thánh Địa Mĩ 

Sơn non 10 cây số đường chim bay. Nhà thơ 

hẵn biết rõ quá khứ không vui gữa hai dân tộc 

Kinh, Chăm. Nhà thơ đã bắt gặp “đôi mắt hờn 

trái chủ”, đôi mắt hờn trách của một chủ nợ, của 

cô gái Chăm. Nhà thơ cũng khổ tâm lắm, đấy là 

món nợ mà nhà thơ chẳng hề vay và cũng chẳng 

biết phải trả như thế nào! Mời đọc đoạn thơ dưới 

đây để có thể đồng cảm với nhà thơ: 

Ta chỉ gặp người gái Chăm kiều diễm 

Thổ cẩm giữ hương vương chế thuở hoàng kim 

Dung mạo đẹp ẩn hồn cổ tháp … 

Bỗng dưng ta rờn rợn mắt em nhìn! 

Đôi mắt ấy – đôi mắt hờn trái chủ 

Mà ta là con nợ chẳng hề vay 

Ta khổ hơn em 

Vì ta mất ta, em có hiểu? 
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Món nợ khó đòi và chẳng biết đòi ai! 

Thì thôi, em hãy hát cho ta nghe huyền âm thành 

quách cũ 

Hãy đứng dáng thiên cổ sầu của tháp buồn kia 

Ta đáp lại bằng lời thơ một đời mộng ảo 

Mộng tan rồi, thơ kể với sao khuya. 

Đọc đoạn thơ trên, tôi cũng có những dằn vặt 

như nhà thơ. Làng tôi ở sát cạnh làng nhà thơ 

Tường Linh. Trong huyết quản của tôi, ai dám 

bảokhông có những giọt máu Chăm? Hai dân tộc 

sống bên nhau suốt mấy trăm năm rồi! Tôi có 

nhiều người bạn Chăm thân thiết, có hàng ngàn 

học sinh người Chăm. Tôi thấy chẳng có giải 

pháp nào tốt hơn cho hôm nay là hai dân tộc 

Chăm, Kinh và hơn 50 dân tộc anh em khác 

đang sinh sống trên quê hương Việt Nam phải 

được bình đẳng với nhau, thương yêu, đoàn kết 

để chung sức bảo vệ và dựng xây một nước Việt 

Nam chung, một nước Việt Nam hùng cường và 

giàu đẹp! 

Đối tượng thứ hai mà nhà thơ gặp trên đường 

“về” là hiện thực đất nước. Đó là một hiện thực 

với nhiều thành tựu, nhiều đổi mới nhưng cũng 

còn không ít những điều bất hợp lí, những điều 
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đáng lo âu. Nhà thơ vừa vui mừng vừa buồn 

phiền và dù đang trên đường “về” bên kia thế 

giới, ta vẫn thấy ông gắn bó, lưu luyến cõi đời 

này biết bao nhiêu: 

Ta đứng lặng giữa chiến trường xóa vết 

Đất phai sắc máu để thành hoa 

Ngói mới vươn tầng hạnh phúc 

Ánh điện về tận xóm nhỏ, làng xa 

Cánh giai điệu lượn trên đời rộn rã 

Bao thế hệ đau buồn như thể đã qua … 

Nhưng đây đó những lâu đài đang đè bóng 

Trên những túp lều che không thể gọi là nhà 

Bé đi học còn thiếu trường 

Bé sơ sinh còn thiếu sữa 

Những bệnh viện không còn sức chứa! 

Những «làng ung thư» cộng phát bởi đâu ra? 

Người cày ruộng vì sao ngồi nhớ đất? 

Mẹ cao tuổi còn buồn rất giống mẹ già ta … 

Và, trước một thế giới còn lắm bất ổn, còn không 

ít những kẻ cực đoan, những kẻ hung bạo, nhà 

thơ chẳng thể an tâm khi rời xa nó: 
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Và đâu đó xa hơn, vọng dư âm cường bạo 

Bom hạt nhân rình cả trên giấc trẻ thơ 

Lửa thiêu rụi văn minh 

Hủy diệt thanh bình 

Gang thép cắt lìa sự sống 

Thân phận loài người vẫn mạnh được yếu thua 

Quyền lực, kim ngân soán ngôi phẩm giá. 

Đối tượng thứ tư mà nhà thơ “gặp lại, đối diện 

cùng” là tảng đá vô hồn. Tảng đá là một biểu 

tượng. Ta có thể hiểu tảng đá là sự vô tri, sự vô 

giác, sự vô cảm, sự vô hồn, sự bảo thủ, sự cực 

đoan, sự giáo điều, sự độc đoán, …  

Ta gặp lại, đối diện cùng tảng đá 

Qua ngàn vạn năm đứng đợi ta về 

Phút hội ngộ có bao điều đáng nói 

Nhưng ngàn vạn năm đá vẫn câm lời 

Ta trở về, đá cần chi phải cản? 

Một đời ta đi, đá cản, hóa rong chơi! 

Nhà thơ đã khốn khổ vì tảng đá vô hồn này 

không ít: 

Ta như loài chim: 
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Mỗi tiếng hót cất cao phải hao từng giọt máu 

Chạm mãi đá vô hồn, lượng máu cứ thêm vơi … 

Cuối cùng, thật may mắn, trên đường “về”, nhà 

thơ gặp chú chim thời thơ ấu, chú chim chốn quê 

xưa. Ở trên, nhà thơ đã nói “Ta như loài chim”. 

Bây giờ, “chim” lại gặp chim, nhất là được gặp lại 

chú chim của những ngày còn bé, chú chim chốn 

quê nhà, hẳn là vui khôn xiết: 

Ta cất bước bỗng dừng bởi nghe con chim hót 

Tiếng chim hiền quen thuộc ở quê xưa 

Chim mang đến cả vòm trời tuổi nhỏ 

Tìm gặp ta để hót tiễn đưa 

Xin rất cảm ơn loài chim từng bầu bạn 

Hãy ở lại khu vườn tiền nhân ta khai sáng 

Đầy hoa thơm, quả ngọt bốn mùa … 

Cuối cùng, bài thơ khép lại với 4 câu thơ được 

tác giả cho in đậm. Đến thế gian với tay trắng, từ 

giã thế gian cũng tay trắng. Nhà thơ trân trọng 

gửi lại “phía bình minh” một đời thơ, một đời lao 

động nghệ thuật miệt mài, cần mẫn: 

Bởi ta về phía mặt trời sẽ lặn 

Không gặp ai, cả chiếc bóng của mình 
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Đi tay trắng thì trở về tay trắng 

Thơ một đời gửi lại phía bình minh. 

Với một ngôn ngữ thơ trong sáng, ý thơ phong 

phú, “Gặp trên đường về” đã biểu hiện bao tâm 

tư, bao tình cảm sâu lắng, bao yêu thương gắn 

bó và bao lo lắng của nhà thơ đối với cõi đời 

này, thế giới này, dù nhà thơ đang trên đường 

rời xa nó. 

 

Ninh Thuận, 18-9-2016 
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PHỤ LỤC: 

Gặp trên đường về 
(Dành cho ngày từ biệt tất cả) 

Nơi ta về không nhất thiết chốn quê xưa 

Dẫu ở đó trọn đời ta thương nhớ 

Ngàn lần xin lỗi Mẹ 

Ngàn lần xin lỗi cố hương. 

 

Vẫn giày vải, áo đơn 

Ta một mình quay bước 

Ngày đi phơi phới sức thanh xuân 

Ngày về nằng nặng hồn lão trượng 

Bạn trẻ không biết ta 

Người hiểu ta không còn nữa 

Bình minh ở phía sau lưng. 

 

Ta chỉ gặp người gái Chăm kiều diễm 

Thổ cẩm giữ hương vương chế thuở hoàng kim 

Dung mạo đẹp ẩn hồn cổ tháp … 

Bỗng dưng ta rờn rợn mắt em nhìn! 

Đôi mắt ấy – đôi mắt hờn trái chủ 

Mà ta là con nợ chẳng hề vay 

Ta khổ hơn em 

Vì ta mất ta, em có hiểu? 

Món nợ khó đòi và chẳng biết đòi ai! 
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Thì thôi, em hãy hát cho ta nghe huyền âm thành 
quách cũ 

Hãy đứng dáng thiên cổ sầu của tháp buồn kia 

Ta đáp lại bằng lời thơ một đời mộng ảo 

Mộng tan rồi, thơ kể với sao khuya. 

Ta đứng lặng giữa chiến trường xóa vết 

Đất phai sắc máu để thành hoa 

Ngói mới vươn tầng hạnh phúc 

Ánh điện về tận xóm nhỏ, làng xa 

Cánh giai điệu lượn trên đời rộn rã 

Bao thế hệ đau buồn như thể đã qua … 

Nhưng đây đó những lâu đài đang đè bóng 

Trên những túp lều che không thể gọi là nhà 

Bé đi học còn thiếu trường 

Bé sơ sinh còn thiếu sữa 

Những bệnh viện không còn sức chứa! 

Những «làng ung thư» cộng phát bởi đâu ra? 

Người cày ruộng vì sao ngồi nhớ đất? 

Mẹ cao tuổi còn buồn rất giống mẹ già ta … 

Và đâu đó xa hơn, vọng dư âm cường bạo 

Bom hạt nhân rình cả trên giấc trẻ thơ 

Lửa thiêu rụi văn minh 

Hủy diệt thanh bình 

Gang thép cắt lìa sự sống 

Thân phận loài người vẫn mạnh được yếu thua 

Quyền lực, kim ngân soán ngôi phẩm giá. 
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Ta gặp lại, đối diện cùng tảng đá 

Qua ngàn vạn năm đứng đợi ta về 

Phút hội ngộ có bao điều đáng nói 

Nhưng ngàn vạn năm đá vẫn câm lời 

Ta trở về, đá cần chi phải cản? 

Một đời ta đi, đá cản, hóa rong chơi! 

 

Ta như loài chim: 

Mỗi tiếng hót cất cao phải hao từng giọt máu 

Chạm mãi đá vô hồn, lượng máu cứ thêm vơi … 

 

Ta cất bước bỗng dừng bởi nghe con chim hót 

Tiếng chim hiền quen thuộc ở quê xưa 

Chim mang đến cả vòm trời tuổi nhỏ 

Tìm gặp ta để hót tiễn đưa 

Xin rất cảm ơn loài chim từng bầu bạn 

Hãy ở lại khu vườn tiền nhân ta khai sáng 

Đầy hoa thơm, quả ngọt bốn mùa … 

 

Bởi ta về phía mặt trời sẽ lặn 

Không gặp ai, cả chiếc bóng của mình 

Đi tay trắng thì trở về tay trắng 

Thơ một đời gửi lại phía bình minh. 
 

Sài Gòn, 12-12-2005 
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Nỗi lòng của Nguyễn Khuyến qua 

bài thơ “Ông Nghè tháng Tám” 
 

Ông Nghè tháng Tám 

Cũng cờ cũng biển cũng cân đai, 

Cũng gọi ông Nghè có kém ai. 

Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng, 

Nét son điểm rõ mặt văn khôi. 

Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ, 

Cái giá khoa danh ấy mới hời. 

Ghế tréo lọng xanh ngồi bảnh chọe, 

Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi. 

Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) quê làng Yên Đỗ, 

huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông đã đỗ đầu cả 

ba kì thi (thi Hương, thi Hội và thi Đình) nên 

người ta gọi Nguyễn Khuyến là “Ông Tam 

Nguyên” hay “Ông Tam Nguyên Yên Đỗ” (để 

phân biệt với 4 vị Tam Nguyên khác). 

Bài thơ “Ông Nghè tháng Tám” thuộc khuynh 

hướng thơ trào phúng và là một bài thơ đa 

nghĩa. 
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Nghĩa tường minh của bài thơ là sự miêu tả và 

đánh giá một loại đồ chơi của trẻ con trong dịp 

Tết Trung Thu, dịp Rằm tháng Tám âm lịch. 

Cùng với lồng đèn con cá, lồng đèn ông sao, … 

còn có lồng đèn ông Nghè. Ông Nghè này làm 

bằng tre, giấy, mực, son, … mang dáng vẻ một 

ông Tiến sĩ (ông Nghè) bệ vệ, uy nghi với “ghế 

tréo” và “lọng xanh”. Ông Nghè đồ chơi này nhẹ 

hều – chỉ mấy trăm lạng – và cũng chỉ đáng giá 

mấy xu thôi. 

Nghĩa hàm ẩn của bài thơ thì thăm thẳm, sâu xa 

vô cùng! Trong thơ trào phúng, có một bộ phận 

đặc biệt rất đáng tìm hiểu, nghiên cứu. Đó là thơ 

tự trào – tự cười mình – ta cười ta. Theo tôi, bài 

thơ “Ông Nghè tháng Tám” của Nguyễn Khuyến 

là một bài thơ tự trào. 

Lâu nay, người ta thường phân tích, luận bàn về 

bài thơ theo hướng: Nguyễn Khuyến mượn hình 

tượng ông Tiến sĩ đồ chơi của trẻ con để chế 

giễu những ông Tiến sĩ bằng xương bằng thịt 

ngoài đời nhưng dốt nát, kém cỏi, hữu danh vô 

thực. 

Tôi không nghĩ vậy. Thời Nguyễn Khuyến đâu có 

mấy người là Tiến sĩ. Thời ấy đâu có Tiến sĩ mua 
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(9 triệu), Tiến sĩ biếu, Tiến sĩ tặng, … như bây 

giờ. Nguyễn Khuyến vốn rất hiền lành, chẳng 

muốn làm phật lòng ai. Bởi thế, tôi cho rằng 

“Ông Nghè tháng Tám” là một bài thơ tự trào, 

hơn thế nữa, là lời phê bình nghiêm khắc bản 

thân và cả nền học thuật đương thời. Và, qua 

đó, ta thấy được nỗi lòng của Nguyễn Khuyến 

đối với thời cuộc, đất nước và dân tộc. 

Sau khi đỗ Tiến sĩ (ông Nghè), Nguyễn Khuyến 

hăng hái tham gia quan trường. Ông nổi tiếng là 

một vị quan thanh liêm, cần mẫn, năng nỗ. 

Nhưng rồi ông đã nhiều lần khẩn khoản xin từ 

quan và với cái cớ “đau mắt”, Nguyễn Khuyến lui 

về sống ở quê nhà với một cuộc sống đạm bạc. 

Những dữ kiện nêu trên giúp ta hiểu được phần 

nào nỗi lòng của Nguyễn Khuyến qua bài thơ 

quá nổi tiếng này. 

Không ai có thể nghi ngờ ý chí phấn đấu và học 

lực của Nguyễn Khuyến. Sức học của Nguyễn 

Khuyến rõ ràng là xuất chúng, vượt trội. Nguyễn 

Khuyến ra làm quan với một lí tưởng cao đẹp là 

giúp dân, cứu nước. Nhưng chỉ một thời gian 

ngắn sau đó, ông thấy bất lực, không xoay 

chuyển được tình thế và ông đã hơn một lần xin 

từ quan. Việc “ở” hay “về” (làm quan hay về nhà) 
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là một chọn lựa ray rức đối với Nguyễn Khuyến. 

Ông đã tự miêu tả về bản thân: 

Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai, 

Cũng gọi ông Nghè có kém ai. 

Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng, 

Nét son điểm rõ mặt văn khôi. 

Cũng có áo, mão, cân, đai của Vua ban, cũng 

được gọi là ông Nghè, cũng có tên trên bảng 

vàng, cũng có phê chuẩn của Vua, … Rõ ràng 

Nguyễn Khuyến thực sự là một ông Tiến sĩ, một 

ông Nghè rồi. Nhưng thực tiễn cuộc sống lại là 

một vị giám khảo khác, một vị giám khảo luôn 

luôn đánh giá đúng tài năng, sức vóc của mỗi 

người. Và sau một thời gian ngắn được kiểm 

nghiệm trong thực tiễn, Nguyễn Khuyến đã tự 

đánh giá nghiêm khắc, chính xác về bản thân 

ông: 

Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ, 

Cái giá khoa danh ấy mới hời. 

Ghế tréo lọng xanh ngồi bảnh chọe, 

Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi. 

Ta chẳng có giá trị gì, ta bấtlực, chẳng làm nên 

công cán gì ta vô dụng, ta chỉ là một thứ đồ chơi 
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không hơn không kém. Nguyễn Khuyến đã rất 

thành thật với chính mình! Những tri thức, 

những hiểu biết do học vấn mà có chẳng giúp gì 

cho Nguyễn Khuyến. Nó đã lỗi thời. Những tứ 

thư, ngũ kinh, những câu chữ của Khổng, Mạnh 

đã trở nên vô dụng với đương thời. Cái bằng 

Tiến sĩ Nho học đã trở nên vô giá trị. Nguyễn 

Khuyến chắc là buồn lắm, buồn vì bất lực, buồn 

vì không thực hiện được hoài bão, buồn vì tình 

thế đất nước mỗi ngày mỗi xấu đi, … Qua đó, ta 

thấy nhân cách cao đẹp của Nguyễn Khuyến. 

Những kẻ tầm thường, với cái bằng Tiến sĩ vô 

dụng ấy, cũng rất có thể kiếm được một chức vụ 

cao, bổng lộc hậu hĩnh, vinh thân phì gia. 

Nguyễn Khuyến không thể là một kẻ tầm thường 

như thế. 

Tóm lại, “Ông Nghè tháng Tám”, theo tôi, là một 

bài thơ tự trào. Nguyễn Khuyến đã rất mực chân 

thành, nghiêm khắc khi tự đánh giá về bản thân 

và qua đó gián tiếp đánh giá cả nền giáo dục cũ: 

vô dụng, vô tích sự. Dĩ nhiên, cười mình mà 

cũng có cười người. Bài thơ cũng đã biểu hiện 

kin đáo nỗi lòng của Nguyễn Khuyến: luôn ưu tư, 

nghĩ ngợi, luôn chọn lựa một cách sống, gắn bó 
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thiết tha với cuộc đời, với thời cuộc, với quê 

hương, với đất nước. 

Ninh Thuận, 25-02-2015.
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"Sa hành đoản ca", 
một bài ca phản kháng 

Cao Bá Quát là một nhà thơ lớn của dân tộc. Ông 

từng được mệnh danh là "Thánh Quát". Thơ chữ 

Nôm của ông đã hay, thơ chữ Hán của ông càng 

hay hơn. 

"Sa hành đoản ca"(Bài ca ngắn đi trên cát) của 

Cao Bá Quát là một bài thơ chữ Hán độc đáo, 

kín đáo, nhiều tầng nhiều lớp nghĩa, hiện thực 

mà tượng trưng, tượng trưng mà hiện thực. Bài 

thơ biểu hiện một tinh thần phản kháng, một tư 

tưởng phủ định, một sự thức tỉnh của người trí 

thức trước thời cuộc. 

Nguyên tác: 

沙行短歌 

長沙復長沙 

一步一回卻 

日入行未已 

客子淚交落. 
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君不學仙家美睡翁 

登山涉水怨何窮 

古來名利人 

奔走路途中 

風前酒店有美酒,  

醒者常少醉者同.  

長沙長沙奈渠何 

坦路茫茫畏路多.  

聽我一倡窮途歌 

北山之北山萬疊,  

南山之南波萬級.  

君胡為乎沙上立 

Phiên âm : 

Sa hành đoản ca  

Trường sa phục trường sa, 
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Nhất bộ nhất hồi khước. 

Nhật nhập hành vị dĩ, 

Khách tử lệ giao lạc. 

Quân bất học tiên gia mĩ thụy ông, 

Đăng sơn thiệp thuỷ oán hà cùng! 

Cổ lai danh lợi nhân, 

Bôn tẩu lộ đồ trung. 

Phong tiền tửu điếm hữu mĩ tửu, 

Tỉnh giả thường thiểu tuý giả đồng. 

Trường sa, trường sa nại cừ hà? 

Thản lộ mang mang uý lộ đa. 

Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca, 

Bắc sơn chi bắc sơn vạn điệp, 

Nam sơn chi nam ba vạn cấp. 

Quân hồ vi hồ sa thượng lập. 

Cao Bá Quát 

Dịch thơ : 

Bài ca ngắn đi trên cát 

Cát dài lại cát dài,  

Bước tới lại bước lùi. 

Tối mịt vẫn chưa nghỉ, 
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Lữ khách rơi nước mắt.  

Anh chẳng có tài ngủ như ông tiên,  

Trèo non lội nước oán vô cùng!  

Xưa nay kẻ danh lợi,  

Ngược xuôi trên đường đời.  

Trước gió quán rượu có rượu ngon,  

Người tỉnh thường ít kẻ say nhiều.  

Cát dài cát dài tính sao đây?  

Đường bằng chẳng thấy, đường hiểm lắm.  

Nghe ta hát khúc ca bí lối,  

Phía bắc núi Bắc núi vạn tầng,  

Phía nam núi Nam sóng vạn lớp.  

Cớ sao anh vẫn trơ trên cát? 

(phan thành khương dịch). 

"Sa hành đoản ca" đã được đưa vào chương 

trình Ngữ - Văn lớp 11 từ năm học 2007- 2008. 

Nhiều thầy cô giáo không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ 

trước một tác phẩm lạ. Để chiếm lĩnh bài thơ, ta 

phải thấy rằng bài thơ có nhiều tầng nghĩa, nhiều 

lớp hình tượng.  

Trước hết, ta thấy tác giả đã thiết lập sự đối 

sánh ngầm giữa hình tượng người lữ hành đi 
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trên cát với hình tượng người trí thức trên đường 

mưu cầu danh lợi. Bài thơ là một ẩn dụ.  

Ta nhận ra điều đó, nhận ra sự đối sánh ngầm 

toàn cục đó, qua mấy câu thơ : 

Cổ lai danh lợi nhân,  

Bôn tẩu lộ đồ trung.  

Phong tiền tửu điếm hữu mĩ tửu,  

Tỉnh giả thường thiểu túy giả đồng. 

(Xưa nay kẻ danh lợi,  

Ngược xuôi trên đường đời.  

Trước gió quán rượu có rượu ngon,  

Người tỉnh thường ít kẻ say nhiều.) 

Ở mấy câu thơ trên, ta lại thấy có một sự đối 

sánh cục bộ : rượu và danh lợi. Cả hai đều làm 

cho người ta say, làm cho người ta mất trí. 

Như đã nói ở trên, toàn bộ bài thơ là một sự đối 

sánh ngầm - đối sánh toàn cục- giữa hình tượng 

người lữ hành đi trên cát và hình tượng người trí 

thức trên đường mưu cầu danh lợi nên từng câu 

thơ vừa có nghĩa hiện thực vừa có nghĩa tượng 

trưng. Nghĩa hiện thực là nghĩa đen của từng 

câu thơ, nó nhằm biểu hiện hình tượng người lữ 
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hành đi trên cát. Nghĩa tượng trưng là nghĩa 

được suy ra từ nghĩa đen của từng câu thơ, nó 

nhằm biểu hiện hình tượng người trí thức trên 

đường mưu cầu danh lợi.  

Sau đây, ta sẽ xem xét nghĩa hiện thực và nghĩa 

tượng trưng của một đoạn thơ : 

Nghĩa hiện thực biểu hiện hình tượng người 

lữ hành di trên cát: 

"Cát dài lại cát dài,  

Bước tới lại bước lùi.  

Tối mịt vẫn chưa nghỉ,  

Lữ khách rơi nước mắt.  

Anh chẳng có tài ngủ như ông tiên,  

Trèo non lội nước oán vô cùng!" …. 

Nghĩa tượng trưng biểu hiện hình tượng 

người trí thức trên đường mưu cầu danh lợi : 

Trở ngại lại trở ngại,  

Không tiến lên được.  

Mất ăn mất ngủ vì danh lợi  

Khốn khổ cũng vì danh lợi  

Anh chẳng có phép mầu nào  
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Theo đuổi danh lợi thật khổ sở! … 

Rõ ràng Cao Bá Quát đã mượn chuyện đi trên 

cát để nói về chuyện mưu cầu danh lợi của 

người trí thức và qua đó kín đáo bộc lộ thái độ 

oán hận, chán ghét của mình. Nhịp thơ trúc trắc 

trong toàn bộ bài thơ đã góp phần biểu hiện tâm 

trạng, thái độ đó của nhà thơ. Ta hãy đọc lại một 

đoạn: 

"Trường sa/ phục trường sa,/  

Nhất bộ/ nhất hồi khước./  

Nhật nhập/ hành vị dĩ,/  

Khách tử/ lệ giao lạc."/ 

Bài thơ kết thúc bằng một câu nghi vấn: "Quân 

hồ vi hồ sa thượng lập?" 

(“Cớ sao anh vẫn trơ trên cát?" - "Cớ sao anh 

vẫn trơ trên con đường mưu cầu danh lợi?"). 

Hỏi tức là đã trả lời, đã thức tỉnh, đã thấy hết cái 

phi lí của xã hội, của cuộc đời.  

"Sa hành đoản ca" là một bài ca phản kháng, thể 

hiện một tư tưởng phản kháng, phản kháng lại 

cái xã hội trì trệ, đầy dẫy bất công, thối nát 

đương thời, cái xã hội mà ở đó người có tài đức 

thật sự bị gạt ra ngoài lề, bọn xu nịnh, dốt nát, lũ 
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lưu manh được trọng dụng và việc Cao Bá Quát 

đã tham gia lực lượng đối kháng với triều đình 

nhà Nguyễn là một điều không mấy khó hiểu. 

 
Ninh Thuận ngày 30-11-2007  
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Đọc lại “Bài ca chúc tết thanh niên” 
của Phan Bội Châu 

Phan Bội Châu (1867-1940) là một Nhà yêu 

nước, một Nhà văn, một Nhà thơ, một Nhà văn 

hóa lớn của Dân tộc. Mùa xuân năm 1927, Phan 

Bội Châu tròn 60 tuổi và đang bị thực dân Pháp 

giam lỏng ở Bến Ngự (Huế). Nhân dịp học sinh 

các trường Quốc Học, trường Nhà Dòng 

(Pellerin) đến thăm và chúc tết, Phan Bội Châu 

đã “đáp lễ” bằng một bài hát nói. Đấy là bài “Bài 

ca chúc tết thanh niên” trứ danh. Với bài thơ này, 

Phan Bội Châu đã đổi mới việc chúc tết vốn có 

truyền thống lâu đời. Thay vì chúc lắm tiền nhiều 

của, chúc thăng quan tiến chức, chúc sinh năm 

đẻ bảy, …, Phan Bội Châu chúc yêu Nước, chúc 

đổi mới, chúc xả thân cứu Nước. Bài thơ gồm 21 

dòng với 2 nội dung cơ bản: tâm sự riêng của 

Phan Bội Châu và khát vọng chung của cả Dân 

tộc. 

1. Tâm sự riêng của Phan Bội Châu: 

Là một Người yêu Nước nhiệt thành, sôi nổi, 

Phan Bội Châu rất đau xót trước tình cảnh Đất 

Nước bị giặc ngoài thống trị. Đối với Phan Bội 
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Châu, không có cái nhục nào lớn hơn cái nhục 

mất Nước, cái nhục làm nô lệ. Trước thực tế 

không ít kẻ mê ngủ bởi mấy chữ vàng “khai hóa 

văn minh”, “bảo hộ” của thực dân Pháp, Phan Bội 

Châu đã giục giã gọi họ, đánh thức họ:  “Dậy! 

Dậy! Dậy!” . Bài thơ đã bắt đầu bằng những tiếng 

gọi, tiếng thét ấy. Nhiều người quá mê ngủ  nên 

Phan Bội Chậu phải réo, phải thét to như thế! 

Tiếng gà, tiếng chim báo hiệu một ngày mới, một 

mùa xuân mới . Cảnh trí Đất nước vào xuân có 

đổi thay, có tươi tắn hơn. Và, Phan Bội Châu, vì 

thế, càng buồn khổ, xót xa hơn. Đẹp tươi mà chi 

khi Nước mất nhà tan, khi vẫn phải sống kiếp nô 

lệ! Phan Bội Châu thấy “Thẹn cùng sông, buồn 

cùng núi, tủi cùng trăng” . Sông, núi, trăng ở đây 

chính là Đất nước, là Tổ quốc. Thẹn, buồn, tủi 

của Phan Bội Châu là những tình cảm lớn, tình 

cảm của một Người anh hùng yêu Nước nồng 

nhiệt, sôi nổi và cảm thấy gần như bất lực vì tuổi 

cao sức yếu, vì những phong trào yêu Nước lần 

lượt bị cản phá, bị dập tắt. 

Nhưng, Phan Bội Châu không vì thế mà  thất 

vọng, tuyệt vọng bởi hơn ai hết, Phan Bội Châu 

tin tưởng tuyệt đối ở tuổi trẻ. Phan Bội Châu tin 
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tưởng tuổi trẻ có thể làm nên việc lớn, có thể lay 

thành chuyển núi. Có lẽ vì thế mà Phan Bội 

Châu đã phần nào khuây khỏa, an tâm! “Tháng 

ngày khuây khỏa lũ đầu xanh”. “lũ đầu xanh” là 

lời lẽ thân mật của cụ già 60 gọi các cô, các cậu, 

các anh lứa tuổi 18-20. 

2. Khát vọng chung của cả Dân tộc: 

Trước hết, ta thấy Phan Bội Châu rất trân trọng 

tuổi trẻ, trân trọng thực lòng, không hề đóng kịch 

như ta vẫn thường thấy ở các chính trị gia  

“chuyên nghiệp”. Phan Bội Châu đã “Thưa các 

cô, các cậu, lại các anh”  để  mở đầu cho lời 

chúc tết nghiêm trang, hệ trọng của mình. Đã 

thế, Phan Bội Châu còn gọi “các cô, các cậu” và 

“ các anh” ấy là “chư quân”  ta có thể dịch là các 

ngài, quí vị! 

Nội dung chúc tết thanh niên của Phan Bội Châu 

thật phong phú nhưng nói chung là thanh niên 

phải lo cứu Nước, phá tan xích xiềng nô lệ. Cụ 

thể là thanh niên phải biết đổi mới, phải nhận 

thức rõ vận hội mới, phải đoàn kết lo việc Nước, 

phải quyết tâm, phải có bản lĩnh, phải từ bỏ 

những ham muốn thấp hèn, phải dũng cảm, mưu 

trí và phải dám hi sinh để cứu Nước, xóa bỏ tình 
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cảnh nô lệ nhục nhã. Phan Bội Châu đã sử dụng 

hàng loạt từ ngữ giàu tính kích động như “xúm 

vai vào”, “xốc vác”, “dựng gan óc”, “đánh tan sắt 

lửa”, “xối máu nóng”,… Rõ ràng lời chúc tết 

thanh niên của Phan Bội Châu cũng chính là 

khát vọng, là hoài bão một đời của Phan Bội 

Châu. Và, đấy cũng chính là khát vọng của cả 

Dân tộc, khát vọng tự do, độc lập. 

Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới chậm 

chạp và không ít chệch choạc, lại đứng trước 

nguy cơ bị kẻ đã thống trị Dân ta hơn 1000 năm 

thôn tính. Chúng đã in đường lưỡi bò lên hộ 

chiếu, đã lại cắt  cáp tàu Bình Minh, đã bắt bớ 

Ngư dân ta, đã cướp bóc tài sản của Ngư dân 

ta. Rõ ràng nhiệm vụ của Thanh niên Việt Nam 

hiện nay là rất nặng nề. Những gì Phan Bội 

Châu “chúc” Thanh niên 85 năm về trước vẫn 

hãy còn phù hợp, vẫn rất thời sự! Thanh niên 

Việt Nam hôm nay phải đặt lợi ích thiêng liêng 

của Tổ quốc, của Dân tộc, của Nhân dân lên trên 

hết, phải toàn tâm toàn trí phục vụ Tổ quốc, phục 

vụ Dân tộc, phục vụ Nhân dân, phải bảo vệ vững 

chắc đất liền, các hải đảo, hải phận của Đất 
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nước và sẵn sàng giành lại tất cả những gì mà 

giặc Tàu đã cướp của chúng ta! 

Đọc lại “Bài ca chúc tết thanh niên” của Phan Bội 

Châu, chúng ta càng hiểu rõ hơn lòng yêu Nước 

nhiệt thành, sôi nổi của Phan Bội Châu, Thanh 

niên ta càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm 

rường cột của mình, Thanh niên ta quyết không 

phụ lòng tin của cha ông, Thanh niên ta quyết 

không hổ thẹn với các thế hệ Việt Nam mai sau. 

Ninh Thuận, 10-12-2012 
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PHỤ LỤC: 

Bài ca chúc tết thanh niên 

Dậy! Dậy! Dậy! 

Bên án một tiếng gà vừa gáy, 

Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng. 

Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng? 

Buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng trăng. 

Hai mươi năm lẻ đã từng chua với xót, 

Trời đất may còn thân sống sót, 

Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh. 

Thưa các cô, các chị, lại các anh: 

Đời đã mới, người càng nên đổi mới. 

Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội, 

 

Xúm vai vào xốc vác cựu giang sơn. 

Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan 

Dây thành bại quyết ghe phen liên hiệp lại. 

Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi, 

Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần. 

Đừng ham chơi, đừng ham mặc, ham ăn, 
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Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa. 

Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ, 

Mới thế này là mới hỡi chư quân! 

Chữ rằng: Nhật nhật tân, hựu nhật tân… 

 

Huế, 1927 

Phan Bội Châu
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Đọc “Nhớ rừng” 
của Thế Lữ(1907-1989) 

“Nhớ rừng” của Thế Lữ là một bài thơ hay. 

Những ai có chí khí, có khát vọng thoát ra khỏi 

cuộc sống chật hẹp, tù túng, quẩn quanh, gò bó, 

tầm thường đều thấy phấn khích khi đọc hay khi 

nghe ngâm bài thơ “Nhớ rừng”. Bài thơ được tác 

giả đề tặng nhà văn lớn Nhất Linh và có một chú 

thích rất rõ ràng, cụ thể: “Lời con hổ ở vườn 

Bách thú”. Đúng vậy. Bài thơ là “lời con hổ” 

nhưng lại mang tâm trạng của con người. Và, đó 

không chỉ là tâm trạng của một người, của riêng 

Thế Lữ mà còn là tâm trạng của cả một tầng lớp, 

một thế hệ. Đáng tiếc thay, đó lại là tâm trạng 

gần như bất lực và bế tắc! 

“Nhớ rừng” mở đầu bằng một nỗi căm hờn, một 

niềm bi phẫn cao độ: 

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt, 

Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua, 

Khinh lũ người  kia ngạo mạn, ngẩn ngơ, 

Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm 

Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm, 
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Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi, 

Chịu ngang  bầy cùng bọn gấu dở hơi, 

Với cặp báo chuồng bên vô tư lự. 

Con hổ xót xa khi mình không còn là mình mà 

chỉ còn là “thứ đồ chơi” và phải “chịu ngang bầy 

cùng bọn gấu dở hơi, với cặp báo chuồng bên 

vô tư lự”. 

Đúng. Chẳng có nỗi bất hạnh nào lớn hơn khi 

mình không còn là mình, khi ta không còn là ta, 

khi đã đánh mất bản ngã, đánh mất cái tôi độc 

đáo để chỉ còn là một “cái tôi” giả tạo, nhợt nhạt, 

khốn khổ. 

Và, con hổ chỉ còn biết sống với quá khứ, sống 

với “thủa (thuở) tung hoành” ngày xưa. Cũng 

may cho con hổ là hắn còn có một quá khứ hào 

hùng để mà thương nhớ. Nhờ thế, con hổ may 

ra quên đi được, dù là trong chốc lát, cái hiện tại 

“nhục nhằn, tù hãm”: 

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ 

Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa. 

Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già 

Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, 
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Với khi thét khúc trường ca dữ dội, 

Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng, 

Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, 

Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc. 

Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc, 

Là khiến cho mọi vật đều im hơi. 

Ta biết ta chúa tể cả muôn loài, 

Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi. 

Con hổ nhớ mãnh liệt nhất, nhớ quay quắt nhất, 

nhớ cụ thể nhất là “những đêm vàng bên bờ 

suối”, “những ngày mưa chuyển bốn phương 

ngàn”, “những bình minh cây xanh nắng gội” và 

“những chiều lênh láng máu sau rừng”: 

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? 

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 

Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? 

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? 

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, 

Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? 
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Nhưng, đấy cũng chỉ là quá khứ. Quá khứ dù 

hào hùng, tươi đẹp bao nhiêu cũng không thể 

thay thế cho hiện tại. Cũng như con người, con 

hổ vẫn phải sống với cái hiện tại của nó và con 

hổ đã không hề mơ hồ, không hề ảo tưởng khi 

cất lời than vãn: 

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 

Và, con hổ chỉ còn biết “ôm niềm uất hận ngàn 

thâu (thu)”, một niềm uất hận lớn, niềm uất hận 

vĩnh cửu và chỉ còn biết ghét, ghét cay ghét 

đắng, sự trì trệ, sự tầm thường, sự giả dối, sự 

học đòi, sự bắt chước, …: 

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu 

Ghét những cảnh không đời nào thay đổi, 

Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối: 

Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng; 

Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng 

Len dưới nách những mô gò thấp kém; 

Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm, 

Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu 

Của chốn ngàn năm cao cả, thâm u. 
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Cuối cùng, con hổ chỉ còn biết sống trong mộng, 

một “giấc mộng ngàn to lớn”, để quên đi thực tại, 

để được tự do, dù chỉ là trong mộng : 

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ! 

Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị, 

Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa, 

Nơi ta không còn được thấy bao giờ! 

Có biết chăng trong những ngày ngao ngán, 

Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn 

Để hồn ta phảng phất được gần ngươi, 

- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! 

Như đã nói ở trên, tuy là “lời của con hổ ở vườn 

Bách thú” nhưng rõ ràng bài thơ là tâm trạng của 

cả một tầng lớp, một thế hệ thanh niên Việt Nam 

cảm thấy bất lực và bế tắc.  

Ta muốn thấy một con hổ biết phá cũi sổ lồng, 

một con hổ biết tung người lên, bay qua các 

hàng rào để tự giải phóng cho mình hay tiêu cực 

hơn, tự đập đầu vào tường, để tự sát, quyết 

không chịu sống cảnh “nhục nhằn tù hãm” nhưng 

con hổ của chúng ta, con hổ của Thế Lữ, không 

được như thế. Con hổ của chúng ta, con hổ của 
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Thế Lữ, chỉ biết dừng lại ở chỗ : bất bình với 

hiện tại, xót xa với cái hôm nay, nhớ tiếc quá 

khứ, mơ mộng đến những ngày tháng đã qua! 

Nhưng, dù sao đi nữa, dù bất lực và bế tắc thì 

sự bất lực và bế tắc của một con hổ vẫn kì vĩ 

hơn nhiều, hào hùng hơn nhiều so với sự bất lực 

và bế tắc của một con sâu hay sự bất lực và bế 

tắc của một con dòi. Bởi một lẽ đơn giản là con 

hổ được người ta tôn trọng: người ta gọi con hổ 

là ông Hổ, ông Hùm, ông Cọp, ông Ba mươi. Ở 

Phan Rang (Ninh Thuận) có Cầu ông Cọp, ở Hội 

An (Quảng Nam) có Miếu ông Cọp, v.v… 

Có lẽ, chính vì thế, bài thơ “Nhớ rừng” đã, đang 

và sẽ còn làm phấn khích nhiều thế hệ người 

đọc.  

Kỉ niệm 102 năm ngày sinh của Thế Lữ (1907-

2009), chúng ta cảm ơn nhà thơ đã để lại cho 

đời một bài thơ độc đáo, bi tráng. Chúng ta tin 

rằng, nhà thơ của chúng ta, con hổ của Thế Lữ, 

đã về với khu rừng vĩnh cửu của mình, đã  

chẳng còn phải sống cảnh “nhục nhằn tù hãm” 

nữa, đã hoàn toàn tự do, tuyệt đối tự do. 

 

Ninh Thuận, 12-2009 
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PHỤ LỤC: 

Nhớ rừng 
(Lời con hổ ở vườn Bách thú) 

Tặng Nguyễn Tường Tam 

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt, 

Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua, 

Khinh lũ người  kia ngạo mạn, ngẩn ngơ, 

Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm 

Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm, 

Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi, 

Chịu ngang  bầy cùng bọn gấu dở hơi, 

Với cặp báo chuồng bên vô tư lự. 

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ 

Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa. 

Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già 

Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, 

Với khi thét khúc trường ca dữ dội, 

Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng, 

Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, 

Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc. 

Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc, 

Là khiến cho mọi vật đều im hơi. 

Ta biết ta chúa tể cả muôn loài, 

Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi. 

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? 

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
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Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? 

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? 

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, 

Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? 

- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu 

Ghét những cảnh không đời nào thay đổi, 

Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối: 

Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng; 

Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng 

Len dưới nách những mô gò thấp kém; 

Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm, 

Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu 

Của chốn ngàn năm cao cả, thâm u. 

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ! 

Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị, 

Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa, 

Nơi ta không còn được thấy bao giờ! 

Có biết chăng trong những ngày ngao ngán, 

Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn 

Để hồn ta phảng phất được gần ngươi, 

- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!  

 

1936  

Thế Lữ 
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Đọc “Phép sống của người già” của 
Nguyễn Khoa Điềm 

“Phép sống của người già” là một bài thơ gồm 

11 khổ thơ, mỗi khổ thơ gồm một cặp câu (22 

dòng tất cả). Mỗi cặp câu nêu một nguyên tắc, 

nguyên lí sống mà tác giả gọi là “phép sống”. 

Tác giả cũng không quên dặn dò: “Không nên 

tùy tiện ứng dụng”. Vậy, nguyên tắc, nguyên lí, 

“phép sống” đó là gì và người già nên ứng dụng 

như thế nào để tránh “tùy tiện”? 

Đưa nhiều không khí vào phổi 

Hơn nói ra phều phào 

Ở người già, các bộ máy của cơ thể hoạt động 

kém đi, bộ hô hấp cũng thế. Cho nên người già 

cần tích cực hít thở không khí trong lành (dù 

càng ngày càng khó tìm) hơn là nói nhiều, nói 

những điều cũ rích, nói những điều lạc hậu, nói 

những điều sáo mòn, nói những điều không ai 

muốn nghe (nếu người ta có nghe thì cũng nghe 

cho phải phép lịch sự thôi chứ chẳng ai thèm làm 

theo đâu mà hí hửng)! 

Đạp xe lòng vòng một giờ 
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Hơn ba giờ ngồi mit-tinh 

Thật chí lí! Đạp xe lòng vòng một giờ (dĩ nhiên là 

phải hết sức cẩn thận, chọn những con đường 

vắng vẻ, an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông) 

rất tốt cho sức khỏe của người già: tay chân vận 

động, mắt vận động, tai vận động, thần kinh 

cũng phải vận động, vận động toàn cục. Hơn ba 

giờ ngồi mít-tinh thì hại cho sức khỏe vô cùng: 

máu không lưu thông, đau lưng, đau thần kinh 

tọa, huyết áp tăng, … Hơn ba giờ ngồi mít-tinh 

để nghe ba con vẹt nói biển Đông chẳng có gì, 

kinh tế tăng trưởng cao, có thêm 500 tiến sĩ, 

v.v… thì hư tai, hư óc, hư hồn. Vậy, người già 

chớ dại nhé! 

Đi một ngày đàng học một sàng khôn 

Nhưng cái sàng phải nhỏ 

Tục ngữ đã nói: “Đi một ngày đàng học một sàng 

khôn”. Mọi người, kể cả người già, cần phải “đi”, 

phải đọc (đọc sách, đọc báo, đọc trên mạng), 

phải nghe, phải thấy, phải tiếp xúc thực tế để 

học, để khôn. Đối với người già, hoạt động này 

còn có tác dụng quan trọng là làm chậm quá 

trình lão hóa. “Nhưng cái sàng phải nhỏ”. Theo 

tôi, ta phải tránh học ôm đồm, học tạp nham mà 
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phải học một cách chọn lọc để tránh trở thành 

khôn vặt, khôn nhà dại chợ. 

Thấy người lạ gọi vào điện thoại 

Phải nói mình vắng mặt 

Điện thoại là một thành tựu của khoa học kĩ 

thuật, rất cần thiết trong cuộc sống nhưng cũng 

gây không ít phiền phức, tai họa cho người 

dùng. Vậy, “thấy người lạ gọi vào điện thoại” thì 

người già nên đeo kính lão vào xem, rồi “lờ đi” 

và khỏi “phải nói mình vắng mặt” (nếu đã vắng 

mặt sao “nói mình vắng mặt” được). 

Ít đọc báo 

Chăm xem vườn 

Đúng là đọc báo chỉ thêm lo, thêm buồn. Cái tốt, 

cái hay không có bao nhiêu lại không chắc là 

thật. Nhưng chuyện thất thoát trăm tỉ, ngàn tỉ, 

đâm, chém, hiếp, giết, … thì tràn lan. “Chăm xem 

vườn” để nhìn lá xanh, hoa nở, … rất tốt cho tâm 

trí người già. Có lẽ không có gì cần bàn thêm! 

Thứ nhất sợ rắn 

Thứ nhì sợ lão hàng xóm 
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Đúng rồi. “Chăm xem vườn” thì cần phải cẩn 

thận kẻo bị rắn, rít đớp cho một phát thì khốn 

khổ khốn nạn. Rắn, rít nấp trong lá mục, hốc đá, 

hốc gạch, trên cành cây. Phải mang ủng, phải 

đội mũ, phải khua gậy khi ra thăm vườn. Ôi! 

Nhiêu khê, phức tạp lắm! “Thứ nhì sợ lão hàng 

xóm”. Theo tôi, hàng xóm cũng có người tốt, kẻ 

xấu. Cha ông ta từng bảo “bán anh em xa, mua 

láng giềng gần”. Ta chỉ sợ hàng xóm xấu thôi, 

nhất là hàng xóm 16 + 4 thì thật khó lường! 

Nghe lời tán tụng phải cúi mặt 

Ngắm trái cây cố ngẩng đầu 

“Nghe lời tán tụng phải cúi mặt” nếu anh là 

người yêu sự thật, quí trọng sự chân thành, 

không ưa xu nịnh, ton hót. “Ngắm trái cây cố 

ngẩng đầu” để nhìn rõ trái lành, trái sâu, để 

thưởng ngoạn hết vẻ đẹp của trái cây, của trái 

chín và cũng là vẻ đẹp của tự nhiên, vẻ đẹp của 

sự sống. 

Đi giữa đám đông phải như đi rừng 

Đi một mình hát thầm trong miệng 

Đúng vậy, đi giữa đám đông phải cảnh giác, phải 

cẩn thận hơn đi rừng (chứ không phải “như đi 
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rừng”) để khỏi bị trấn lột, bị cướp giựt, bị tông xe, 

… “Đi một mình hát thầm trong miệng” giúp duy 

trì sự phấn chấn, lòng yêu đời, yêu cuộc sống. 

Nhưng nếu đi xe máy thì người già càng phải tập 

trung, không nên hát dù là “hát thầm trong 

miệng”. 

Chỉ khóc khi một mình 

Cười nhiều thiên hạ sợ 

Khóc, cười là sự biểu lộ tình cảm rất riêng tư, rất 

cá nhân. Vì vậy, ta không nên khóc tập thể như 

khóc thuê, khóc mướn, chỉ to tiếng mà chẳng có 

chút buồn bã, thương tiếc nào cả. Khóc để quay 

phim, khóc để ghi âm, khóc để quảng cáo thì 

không nói làm gì. Cười, vui cười với con cháu, 

với người thân, với bạn bè thì tốt thôi nhưng 

cũng cần có liều lượng, thuốc bổ uống nhiều quá 

cũng toi mạng như chơi. Cụ thể, ta đừng cười hố 

hố, hặc hặc, hí hí mà nên cười ha ha, hà hà, há 

há? 

Vỗ ngực bảy mươi tuổi 

Sờ ớt mới lên năm. 

Đây là cặp thơ mà tôi khoái nhất. Bảy mươi tuổi 

đã là “cổ lai hi” (xưa nay hiếm) nên cũng đáng vỗ 
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ngực tự hào, tự hào mình có gien di truyền tốt, 

tự hào mình ăn uống hợp vệ sinh, tự hào mình 

biết rèn luyện, biết thể dục thể thao nên được trở 

thành “hiếm”. “Sờ ớt mới lên năm”. Đúng quá! Ớt 

nào cũng non – già – chín – khô queo thôi. Đã 

khô queo rồi thì nó cũng như thuở mới lên năm, 

bé tí tẹo, không dùng được nhiều việc nữa! Ớt 

của ông già nào cũng vậy thôi. Chớ có buồn mà 

tổn thọ! 

Khi nằm xuống huyệt của mình 

Cứ ngủ ngon như đi picnic 

Sống thì không thể tránh được vô vàn những 

phiền toái. Khi chết đi, ai cũng mong được thanh 

thản, an lành. Muốn thế, khi sống ta đừng gây 

thù chuốc oán, đừng cướp của giết người, đừng 

phản quốc hại dân, đừng gây hại cho đồng bào 

đồng loại, đừng phạm phải tội ác các loại. Cố 

gắng làm việc thiện dù là việc thiện nhỏ. Cố 

tránh làm điều ác dù là điều ác bé. Được như 

vậy, chắc chắn “khi nằm xuống huyệt của mình, 

cứ ngủ ngon như đi picnic”. Nhất trí với nhà thơ. 

Những nguyên lí sống, nguyên tắc sống hay 

“phép sống của người già” được liệt kê, được 

giải bày trong bài thơ, theo tôi, đa phần là xác 
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đáng. Chỉ có đôi điều cần “chú thích” thêm như 

tôi đã làm ở trên. Người già chúng ta nên đọc, 

ngẫm nghỉ và ứng dụng một cách thích hợp với 

từng hoàn cảnh, từng điều kiện cụ thể, hết sức 

tránh “tùy tiện” như tác giả đã lưu ý ở lời đề từ! 

Một ví dụ nhỏ: không có vườn thì ít “sợ rắn” 

nhưng cũng không thể “chăm xem vườn” được. 

Vậy, ta có thể chăm chậu cá cảnh, một con vật 

nuôi nào đó. 

Bài thơ, như đã nêu ở trên, gồm 11 cặp câu. Ý 

tứ ở mỗi cặp câu quyện chặt vào nhau. Ngôn 

ngữ thơ thật dung dị, mộc mạc, đôi chỗ hóm 

hỉnh, dễ thương. Tôi khoái bài này hơn “Mặt 

đường khát vọng” của ông. 

Ninh Thuận, ngày 05-5-2013 
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PHỤ LỤC: 

Phép sống của người già 
(Không nên tùy tiện ứng dụng) 

Đưa nhiều không khí vào phổi 

Hơn nói ra phều phào 

Đạp xe lòng vòng một giờ 

Hơn ba giờ ngồi mit-tinh 

Đi một ngày đàng học một sàng khôn 

Nhưng cái sàng phải nhỏ 

 
Thấy người lạ gọi vào điện thoại 

Phải nói mình vắng mặt 

Ít đọc báo 

Chăm xem vườn 

Thứ nhất sợ rắn 

Thứ nhì sợ lão hàng xóm 

Nghe lời tán tụng phải cúi mặt 

Ngắm trái cây cố ngẩng đầu 

Đi giữa đám đông phải như đi rừng 

Đi một mình hát thầm trong miệng 
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Chỉ khóc khi một mình 

Cười nhiều thiên hạ sợ 

Vỗ ngực bảy mươi tuổi 

Sờ ớt mới lên năm. 

Khi nằm xuống huyệt của mình 

Cứ ngủ ngon như đi picnic 
 
4.5.2013 
Nguyễn Khoa Điềm 
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“Cổ thụ”,  một bài thơ mộc mạc, 

chất chứa nhiều ưu tư, trăn trở 

Jaya Panrang là bút hiệu của một cây bút người 

Chăm ở Ninh Thuận. Ông có tên thật là Lưu Quí 

Tân (1924-1970), đã viết văn, làm thơ, biên 

khảo, nghiên cứu về văn hóa, … Các bài viết của 

ông đã từng được đăng trên các tạp chí Phổ 

thông, Văn hóa nguyệt san, Bách khoa, … trước 

đây. 

Trong một bản in ronéo cũ kĩ, bài thơ không có 

phân đoạn, có nhiều lỗi chính tả! Tôi đã sửa các 

lối chính tả và dựa vào ý tứ của bài thơ, tôi tạm 

phân làm 5 đoạn như trên để thuận tiện cho việc 

tìm hiểu. 

Đúng như cái tên của bài thơ (“Cổ thụ”), tác giả 

đã vẽ ra một cái cây già nua với nào là “cằn cỗi”, 

“lá vàng rơi”, “cành trơ trọi”, “không còn dao 

động”, “rễ héo nhăn”, “chồi không đâm”, … Đã 

thế, thời tiết cũng hoàn toàn bất lợi: “nắng cứ 

chang chang”! Đúng là cái cây già nua này đang 

“gặp hồi suy” như tác giả đã nói trước đó! 

Và, chúng ta vô cùng ngạc nhiên khi đọc câu thơ 

thuộc loại câu nghi vấn ở cuối đoạn một:  
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“Thế có phải đời mất đi mộng đẹp?” 

Lạ nhỉ, cổ thụ cũng có “mộng đẹp” à? Như vậy, 

cổ thụ chỉ là một biểu tượng, một hình tượng ẩn 

dụ. Tác giả, thật ra, muốn nói và cần thấy phải 

nói về con người. Cổ thụ, vì thế, có thể được 

hiểu là một người già yếu, bệnh tật, nghèo khó, 

… 

Ở đoạn thơ thứ hai, tác giả đưa ra một ví von, 

một sự đối sánh khá bất ngờ, so sánh cổ thụ với 

sắt gang và đá thép. Sắt, gang, đá, thép là 

những chất rắn cứng cỏi, bền chắc, thường 

được ghép với các từ ý chí, tinh thần: ý chí gang 

thép, tinh thần sắt đá, … Nhưng, sắt, gang, đá, 

thép cũng chỉ là những vật vô tri, vô giác, cũng 

sẽ bị tàn phá, hủy hoại mà không hề … tự biết! 

Con người thì phải khác chứ, con người phải: 

Vươn mình lên cho cõi lòng bớt thẹn, 

Đứng bên ai mà chẳng được như ai! 

Có lẽ nào ôm mãi mối u hoài, 

Còn nhựa sống, hi vọng còn tái phát! 

Và, ở đoạn thơ thứ tư, nhà thơ tiếp tục động 

viên, cổ vũ: 

Cố gắng đi, chớ quá ư hèn nhác, 
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Sống ngày nay và cho cả ngày mai! 

Hãy đấu tranh để mưu sống lâu dài, 

Luật đào thải đang chờ cơn mưa gió! 

Câu thơ đáng chú ý nhất ở đoạn thơ thứ tư này 

là: 

Sống ngày nay và cho cả ngày mai! 

Đúng thế, nếu chỉ biết “ăn xổi ở thì” thì không chỉ 

“cổ thụ” mà các dân tộc và cả nhân loại cũng sẽ 

bị tiêu vong! 

Cuối cùng, ở đoạn thơ thứ năm, nhà thơ lại tiếp 

tục nhắc nhở, động viên: hãy hiểu biết qui luật 

của tự nhiên, không oán than, trách cứ, phải 

sống sao để không thấy tủi thẹn với chính mình, 

với đồng loại và với muôn loài. Con người phải 

biết “tự vun tưới”, tự học, tự rèn luyện, tự trang 

bị tri thức, kĩ năng, … cần thiết cho mình để 

“vượt qua”, để vươn lên, để “giành lại” quyền 

“sống còn”:  

Định luật chung cả ngàn cây, nội cỏ, 

Biết trách ai, cũng đừng oán Hóa công! 

Sống làm sao không tủi thẹn với lòng, 

Với đồng loại và cùng cây cỏ khác! 
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Tự vun tưới, vượt qua hồi xơ xác, 

Cho chính mình và cho cả mầm non. 

Giành lại quyền trong vũ trụ: sống còn! 

Và, con người phải luôn luôn nhớ rằng tất cả 

những nỗ lực không mệt mỏi đó là vì: 

Cho chính mình và cho cả mầm non! 

Tóm lại, qua hình tượng “cổ thụ”, bằng những 

ngôn từ mộc mạc, dung dị, nhà thơ Jaya 

Panrang đã bộc bạch những ưu tư, trăn trở của 

ông về lẽ sống, về khát vọng vươn lên, vượt qua 

những gian lao, thử thách, luôn biết tự hoàn 

thiện, … để sống một cuộc sống có thể nói là rất 

cao đẹp, rất lí tưởng ở hai câu thơ tiêu biểu sau: 

Sống ngày nay và cho cả ngày mai! 

Cho chính mình và cho cả mầm non! 

 

Ninh Thuận, 12-02-2016 
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PHỤ LỤC: 

Cổ thụ 

Cây cổ thụ gặp hồi suy, cằn cỗi, 

Lá vàng rơi rải rác khắp đó đây, 

Hoa tàn phai hương sắc đã lâu ngày, 

Quả không kết, biết lấy gì gây giống? 

Cành trơ trọi và không còn dao động, 

Rễ héo nhăn, mưa nắng chịu phơi gan,  

Chồi không đâm mà nắng cứ chang chang. 

Thế có phải đời mất đi mộng đẹp? 

Nào phải đâu sắt, gang hay đá, thép 

Mà cam lòng chịu chết với thời gian? 

Đang lụn dần trong khốn đốn, điêu tàn,  

Trong mờ mịt, không tương lai hứa hẹn? 

Vươn mình lên cho cõi lòng bớt thẹn, 

Đứng bên ai mà chẳng được như ai! 

Có lẽ nào ôm mãi mối u hoài, 

Còn nhựa sống, hi vọng còn tái phát! 
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Cố gắng đi, chớ quá ư hèn nhác, 

Sống ngày nay và cho cả ngày mai! 

Hãy đấu tranh để mưu sống lâu dài,  

Luật đào thải đang chờ cơn mưa gió! 

 

Định luật chung cả ngàn cây, nội cỏ, 

Biết trách ai, cũng đừng oán Hóa công! 

Sống làm sao không tủi thẹn với lòng, 

Với đồng loại và cùng cây cỏ khác!  

Tự vun tưới, vượt qua hồi xơ xác,  

Cho chính mình và cho cả mầm non, 

Giành lại quyền trong vũ trụ: sống còn! 

 

Xuân 1962 

JAYA PANRANG 
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“Xin đổi kiếp này”, 
một bài thơ thế sự độc đáo 

Thơ thế sự, thơ thời thế thường là thơ của người 

cao tuổi. Bởi một lẽ giản dị là sau nhiều năm 

nghe, thấy chuyện đời, tiếp xúc với thực tiễn, 

người lớn tuổi thường muốn giải bày những kinh 

nghiệm, nêu ra những nguyên lí, những ưu tư, 

những suy ngẫm về cuộc đời. Nguyễn Bỉnh 

Khiêm đã đúc kết: ”Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử; 

Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.”. Nó như một 

nguyên lí, một công thức toán học. 

Nhưng, trường hợp Nguyễn Bích Ngân lại rất 

khác biệt. Nguyễn Bích Ngân mới 14 tuổi, đang 

là học sinh lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu (Hà Nội) lại có những ưu tư rất “già”, rất 

“cao tuổi”. Tôi đã chia sẻ (share) bài thơ của 

Nguyễn Bích Ngân trên Facebook của tôi và tôi 

đã có một lời bình (comment) ngắn như sau:  

“Tuy mới 14 tuổi, đang học lớp 8, Bích Ngân đã 

có nhiều ưu tư, trăn trở về cuộc sống, về xã hội, 

về tự nhiên, ... Đặc biệt, Bích Ngân đau đáu về 

môi trường sống bị tàn phá, bị hủy hoại không 

thương tiếc bởi sự tham lam, ích kỉ của con 
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người! Bích Ngân muốn "hóa thành cây", "hóa 

ruộng đồng", "hóa đại dương" và "làm không 

khí". Bích Ngân muốn "thử" những 17 tình huống 

khác nhau để biết sức mình, biết khả năng chịu 

đựng của mình. Tiếc thay, những điều Bích 

Ngân ưu tư, trăn trở mỗi ngày mỗi tệ hại hơn, 

khốc liệt hơn và như người ta hay nói: "vẫn đúng 

qui trình"! Ôi! Cái "qui trình" ngu ngốc, phi khoa 

học, phi đạo lí, phi nhân, phi nghĩa ... của những 

kẻ cũng được gọi là người!”. 

Chủ đề của bài thơ là môi trường sống bị tàn 

phá, bị hủy hoại, bị hủy diệt và sự bất lực, sự 

vô vọng và gần như là sự tuyệt vọng của con 

người. Cái độc đáo của Nguyễn Bích Ngân là 

nhà thơ nhí đã “xin đổi kiếp” người để hóa 

thân thành “cây”, thành “ruộng đồng”, thành 

“đại dương”, thành “không khí” để “thử” chịu 

đựng, “thử” đối phó, “thử” sống còn trước sức 

tàn phá, sức hủy hoại của thiên tai và nhất là 

của nhân tai. 

Nguyễn Bích Ngân đã xót xa kêu lên: 

“Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói,” 

Vâng. Nguyễn Bích Ngân đã “biết nói” đấy. 

Nhiều người cũng đã “biết nói” dám nói. Nhưng, 
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tất cả đều “như nước đổ lá môn”, có ai muốn 

nghe, có ai thèm nghe đâu! Và, Nguyễn Bích 

Ngân đã giận dữ, đã “vô phép” chỉ ra thủ phạm 

của tất cả những điều tệ hại, khủng khiếp ấy. Đó 

là “vì lũ người ích kỉ”. Họ, “lũ người ích kỉ” ấy 

chắc chắn phải to xác và nhiều tuổi hơn Nguyễn 

Bích Ngân! 

Và, Nguyễn Bích Ngân khẩn thiết báo động, đã 

cảnh tỉnh mọi người về “cái chết cận kề”, cái chết 

không tránh khỏi của nhân dân ta và của cả loài 

người. 

Bài thơ khép lại bằng cả loạt câu nghi vấn ở ngôi 

thứ nhất, tác giả tự hỏi. Nhưng, đó cũng là 

những câu hỏi đặt ra cho mọi người, cho cả 

nhân loại: 

“Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người! 

Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy gì trả lại? 

Tôi phá hoại những gì? Tôi đã từng hối cải? 

Xin đổi được kiếp này! Trời đất có cho tôi?” 

Bài thơ gồm 5 khổ thơ. Bốn khổ thơ đầu là bốn 

giả định: “Nếu … thành cây”, “Nếu … hóa ruộng 

đồng”, “Nếu … hóa đại dương” và “Nếu … làm 

không khí”. Qua đó, Nguyễn Bích Ngân đã vạch 
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ra cho mọi người thấy rõ cây, ruộng đồng, đại 

dương, không khí đều đã bị ô nhiễm, bị hủy diệt 

một cách khủng khiếp, kinh hoàng. Nguyễn Bích 

Ngân cũng đã kín đáo kêu gọi con người hãy 

sớm thức tỉnh, và nếu không từ bỏ được thì hãy 

hạn chế bớt sự tham lam ích kỉ của mình. 

Ninh Thuận, 16-11-2016 

 

PHỤ LỤC: 

Xin đổi kiếp này 

Nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thành cây, 

Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt. 

Trong biển lửa bập bùng thử mình cháy khét, 

Thử chịu thói độc tàn, thử sống kiên trung. 

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng, 

Thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất, 

Thử chịu bão giông, thử sâu rầy, khô khát, 

Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần 

dâng. 

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương, 

Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối, 
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Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói, 

Thử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lên. 

 

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí, 

Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè, 

Thử không còn trong xanh vì lũ người ích kỷ, 

Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề. 

Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người! 

Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy gì trả lại? 

Tôi phá hoại những gì? Tôi đã từng hối cải? 

Xin đổi được kiếp này! Trời đất có cho tôi? 

 

18-5-2016 

Nguyễn Bích Ngân(học sinh lớp 8A1, Trường THCS 
Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội) 
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Nhà thơ Trần Tế Xương 
nghe chúc tết và chúc tết 

Trần Tế Xương (1870-1907) vừa là một nhà thơ 

trữ tình vừa là một nhà thơ trào phúng hàng đầu 

Việt Nam ở cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX. 

Chùm thơ tết gồm 5 bài của ông thật đặc sắc. Ở 

4 bài đầu, nhà thơ “nghe” thiên hạ chúc tết và ở 

bài cuối (bài thứ 5) nhà thơ chúc tết thiên hạ. 

Vậy, thiên hạ chúc tết những gì và nhà thơ non 

Côi sông Vị đã “nghe” những lời chúc đó ra làm 

sao, đã có thái độ như thế nào đối với những lời 

chúc tụng đó? 

Ở 4 bài thơ đầu, ta thấy tác giả đã sử dụng nghệ 

thuật trùng điệp: dòng đầu của cả 4 bài đều là 

“Lẳng lặng mà nghe nó chúc ...”. Tại sao phải 

“lẳng lặng mà nghe”? Vì lời chúc nhỏ nhẹ, thì 

thầm, khó nghe? Theo tôi, không phải như vậy 

mà là vì “nó chúc nhau” loạn xạ, rùm beng, tùm 

lum, tranh nhau chúc, thi nhau chúc nên rất khó 

nghe, rất khó phân biệt. Vậy nên phải “lẳng lặng” 

thì mới “nghe” được, hiểu được. Và, lần lượt 4 

bài thơ đầu với 4 nội dung được thiên hạ chúc 

nhau là: 
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Một là thiên hạ “chúc nhau trăm tuổi”, chúc nhau 

sống lâu: 

 “Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau: 

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. 

Phen này ông quyết đi buôn cối, 

Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.” 

Chúc nhau trăm tuổi, chúc sống lâu thì rõ là 

chẳng có gì sai, chẳng có gì đáng chê trách. Từ 

cổ chí kim và từ Đông sang Tây, người ta đều 

mong ước được sống lâu, được sống thọ. Thậm 

chí, người ta còn có thể ảo tưởng: “vạn tuế”, 

“muôn năm”, “bất diệt”! Thực tế thì đã có sinh ắt 

có tử (chết). Và giả sử nếu không có tử (chết) thì 

cũng sẽ rắc rối vô cùng: không còn chỗ để đứng, 

không còn gì để ăn, không còn nước để uống, 

vân vân, ... 

Mặt khác, nếu sống lâu mà có ích cho đời, cho 

người khác thì cũng nên, cũng cần. Nhưng nếu 

sống lâu để hại đời, gieo oan giá họa cho người 

thì ắt hẵn là chẳng nên, chẳng cần! 

Nhà thơ của chúng ta rõ ràng là không ưa lời 

chúc này. Ông hài hước hóa việc chúc sống lâu 

này bằng cụm từ “bạc đầu râu”. Nói “chúc nhau 
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trăm tuổi bạc mái đầu” thì thấy nghiêm trang, 

chân thật. Nhưng nói “chúc nhau trăm tuổi bạc 

đầu râu” thì như bông đùa, giễu cợt. Đã thế nhà 

thơ còn xưng “ông”, gọi “nó, “đứa” thì rõ ràng là 

miệt thị chứ không chỉ là mỉa mai. 

Và, so với những kẻ chúc nhau trăm tuổi ấy, nhà 

thơ của chúng ta có lẽ đáng tuổi con, tuổi cháu 

(Trần Tế Xương mất sớm, khi mới 37 tuổi). Thiên 

hạ muốn sống trăm tuổi để làm gì? “Phen này 

ông quyết đi buôn cối, Thiên hạ bao nhiêu đứa 

giã trầu”. Té ra sống lâu chỉ để ăn trầu! Nhà thơ 

quyết đi buôn cối để kiếm lời. Vâng, đấy cũng chỉ 

là nói đùa, nói cho vui. 

Hai là thiên hạ chúc nhau giàu có: 

“Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu: 

Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu? 

Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc, 

Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.” 

Giàu, giàu có thì cũng chẳng có gì đáng chê 

trách. Giàu bằng trí tuệ, tài năng, mồ hôi, sức lao 

động của chính mình thì phải được biểu dương, 

được ngợi ca. Giàu như Bill Gates là giàu bằng 

trí tuệ, tài năng của chính ông ấy. Và khi đã giàu 
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có rồi, Bill Gates đã chi hàng chục tỉ USD để giúp 

đỡ hàng vạn, hàng triệu người gặp phải khó 

khăn trên khắp hành tinh này. Giàu như thế thì 

thật đáng mong, thật đáng tôn vinh! Ngược lại, ta 

cũng thấy, cũng biết có không ít kẻ giàu, họ có 

“trăm nghìn vạn mớ” tiền bạc, của cải do tham ô, 

tham nhũng, do lừa đảo, gian manh, do làm điều 

phi pháp, do làm điều hại đời hại người, ... 

Những kẻ giàu có kiểu này đáng phải bị vạch 

mặt chỉ tên, đáng bị lên án, bị trừng trị. Phải 

chăng vì thế, nhà thơ cũng có phần nhẹ nhàng 

hơn, ít cay cú hơn, chỉ nói bâng quơ cho vui:  

“Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc, 

Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.”. 

Ba là thiên hạ chúc sang, chúc nhau sang trọng: 

“Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang: 

Đứa thì mua tước, đứa mua quan. 

Phen này ông quyết đi buôn lọng, 

Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.” 

Thực chất “chúc sang” ở đây chính là chúc 

“thăng quan tiến chức” . Xã hội nào cũng cần 

được tổ chức để có thể tồn tại và phát triển. 

Quan chức đương nhiên là phải có thứ bậc, có 
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sự phân công phân nhiệm, mỗi người mỗi việc. 

Một anh quét rác mà mà giỏi, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ của mình thì vẫn hơn một anh 

tổng thống mà tồi, mà kém cỏi. Trong trường 

hợp này, theo tôi, anh quét rác “sang” hơn anh 

tổng thống. 

Để thăng quan tiến chức, xưa nay, người ta dựa 

vào hai tiêu chí: tài năng và đức độ (năng lực và 

phẩm chất). Nhưng thăng quan tiến chức chỉ 

dựa vào “mua tước”, “mua quan” thì rõ ràng là 

một thảm họa. Một khi đã hình thành cái thị 

trường quan chức, cái siêu thị quan chức thì 

những kẻ bất tài vô hạnh sẽ có cơ hội làm tàn 

làm mạt đất nước, xã hội. 

Nhà thơ của chúng ta rất cay cú, rất căm ghét 

cái vụ mua quan bán tước này. Ngoài việc xưng 

“ông”, gọi “đứa”, “đứa”, nhà thơ còn bảo “Vừa 

bán vừa la cũng đắt hàng” (Có chỗ ghi: “Vừa 

chửi vừa rao cũng đắt hàng”). 

Bốn là thiên hạ chúc nhau nhiều con: 

 “Lẳng lặng mà nghe nó chúc con: 

Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn. 

Phố phường chật hẹp, người đông đúc, 
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Bồng bế nhau lên nó ở non.” 

Ôi! Hơn 100 năm trước, nhà thơ của chúng ta 

đã lo lắng về cái nạn nhân mãn, đã nghĩ tới 

việc sinh đẻ có kế hoạch? “Sinh năm đẻ bảy 

được vuông tròn” mãi thì sẽ có lúc trở thành 

nguy cơ bởi không gian sống của chúng ta đâu 

có “sinh năm đẻ bảy” mà ngược lại càng ngày 

càng khan hiếm tài nguyên, càng ô nhiễm, 

càng kiệt quệ, ... Nếu nhân loại không sớm 

thức tỉnh thì ngày tận thế xem ra cũng chẳng 

còn xa! 

Và, nhà thơ chỉ nói một cách hóm hỉnh, nhẹ 

nhàng nhưng cũng không kém phần thấm thía, 

chua chát: “Bồng bế nhau lên nó ở non.”. Sẽ 

phải thành khỉ, thành vượn chăng? 

Nói chung, phần nghe thiên hạ chúc nhau của 

Trần Tế Xương rất phong phú, thái độ chê trách 

của nhà thơ rất đúng mực, rất xác đáng. Cái 

cười của tác giả vừa quyết liệt vừa sâu cay. Nhà 

thơ chê trách, phê phán những cái nhố nhăng, 

những cái nhăn nhở trong lời chúc Tết của 

người đời âu cũng là vì khát khao một cái gì tốt 

đẹp hơn, thực chất hơn, hợp lí hợp thời hơn! 
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Lời chúc thật ra chẳng quan trọng nếu nó không 

có một tấm lòng, một tình cảm yêu thương, quí 

mến và một khao khát chân thật những điều tốt 

đẹp cho người khác. Và dĩ nhiên hành động thực 

tế vẫn tốt hơn lời chúc rất nhiều! 

Sau khi nghe thiên hạ chúc Tết, đến phần mình, 

nhà thơ cũng chúc Tết: 

“Bắt chước ai ta chúc mấy lời: 

Chúc cho khắp hết ở trong đời. 

Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước, 

Sao được cho ra cái giống người.” 

Thật là khiêm tốn: “Bắt chước ai ta chúc mấy lời”. 

Nói “bắt chước” nhưng thật sự nhà thơ rất sáng 

tạo, rất độc đáo trong lời chúc Tết của ông: 

“Chúc cho khắp hết ở trong đời. 

Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước, 

Sao được cho ra cái giống người.” 

Có thể nói lời chúc Tết của nhà thơ Trần Tế 

Xương là một lời chúc Tết rất hoành tráng, rất vĩ 

mô, bao trùm tất cả các quốc gia, các dân tộc, 

các tầng lớp xã hội, ... Nếu là hiện nay thì có 

nghĩa là nhà thơ của chúng ta chúc Tết tất 
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cảhơn 7000.000.000 người (hơn 7 tỉ người) trên 

trái đất! Và, nhà thơ của chúng ta chẳng chúc gì 

cao siêu, kì vĩ, chẳng chúc thành anh hùng, 

thành dũng sĩ, thành tiên, thành phật, thành 

thánh, thành thần ... gì cả. Ông chỉ chúc: “Sao 

được cho ra cái giống người.”. Thật là nhân văn! 

Đề cao con người như thế thì có cách nào hay 

hơn, đúng hơn? Con người thật cao quí! Hãy là 

con người theo đúng nghĩa của nó! 

Để khép lại bài này, nhân dịp năm trước sắp 

qua, năm sau sắp đến, tôi xin được phép chúc 

tất cả chúng ta, trong đó có tôi, là: “sao được 

cho ra” những con người Việt Nam chân 

chính! 

 

Ninh Thuận, ngày 22-01-2014 
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