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This book may be confidential and/or privileged and is intended to be viewed 

only by the recipient(s) who bought it. If you are not the intended recipient, you 

are strictly prohibited from reading, using, disclosing, copying or distributing 

this book. If you received this book in error, please immediately notify the 

author, and permanently delete this book and any attachments. 

 

 

This book belongs to.................................Only..........................and her/his family 

can use this book for reading and printing personally. 

Cuốn sách này thuộc về ông/bà………………… Chỉ có ông/bà……………….. và thân hệ  

trực tiếp là được in ấn và  sử dụng cuốn sách này.  

 

 

Figure 2. Ảnh bìa sách Tuyển tập thơ Đường của hai tác giả Tôn Phi và Dư Tử Lê của nhà xuất bản Sống Mới. 
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Hướng dẫn lấy sách Tuyển tập thơ Đường của hai tác giả 

Hường Lê và Tôn Phi. 

 

Figure 1. Ảnh bìa sách để các bạn tải xuống và đưa cho quán phô-tô, họ sẽ in sách ra cho bạn đọc. 

Lời nói đầu cho cuốn Tuyển tập thơ Đường của hai tác giả Hường Lê và Tôn 

Phi. 

Kính thưa quý vị, 

Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc là khu vực đồng văn. Văn hóa Nho giáo. 

Ngoại trừ lý do chính trị, thì, các nước kể trên có thể có phần gần gũi chung về văn 

hóa, mà chúng ta gọi đó là Thái Bình minh triết. 

Về thi ca, thành công nổi bật nhất là thơ Đường. Các tên tuổi lớn như Tô Đông Pha, 

Lý Bạch, Bạch Cư Dị. Bên Việt Nam có những bài thơ Đường rất thành công như 

những bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan. Đỉnh cao của thơ Đường luật bên Việt 

Nam là tác phẩm Tống Biệt Hành của nhà thơ Thâm Tâm, viết thời Pháp thuộc. 
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Thơ Đường có luật chặt chẽ. Cấu trúc của thơ Đường đảm bảo cho đôi tai của người 

đọc ngâm lên bài thơ tựa như nghe một bản nhạc. Bởi vậy người trong khu vực văn 

hóa Hán (nói đúng hơn là khu vực văn hóa Nho) rất thích thơ Đường. 

Cuốn sách này dành tặng cho quý vị. Qúy vị nào góp ý kiến làm phong phú thêm 

cuốn sách, sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Nhà xuất bản trích phần trăm tiền lời 

bán sách gửi cho quý vị. Chúng ta cùng nhau xây dựng lên những cuốn sách hay. 

Hai tác giả Tôn Phi và Hường Lê chưa từng gặp mặt. 

Sài Gòn, ngày 21 tháng Ba năm 2022. 

Liên lạc các tác giả: 

Hường Lê: rosalee1941@yahoo.com 

Tôn Phi: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

 

Bạn đọc tải File PDF về máy. Có cả bài nữa. Xong, các bạn ra tiệm phô-tô-cop-py, 

bảo là đóng thành quyển để đọc. 

 

Tuyển tập thơ Đường. 

 

Tác giả: Tôn Phi, Hường Lê. 

 

Nhà xuất bản Sống Mới 2022. 

 

Giá: 

Sách PDF: 250 000 VNĐ. (tự phục vụ) 

mailto:rosalee1941@yahoo.com
mailto:tonphi2021@gmail.com
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Sách in: 400 000 VNĐ. 

 

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn 

Phi. 

Email hỗ trợ đặt sách: tonthanck@gmail.com (gặp trợ lý Tôn Thân) hoặc 

tonphi2021@gmail.com (gặp tác giả Tôn Phi). 

Mời quý vị tải sách PDF (250 000 vnđ/cuốn) tại đây: https://bit.ly/3wk030x 

 

Figure 2. Tác giả Tôn Phi. Ảnh chụp năm 2020, bởi một chị em trong hội thánh. 

 

https://bit.ly/3wk030x
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Kim lũ y 金縷衣 • Áo kim tuyến- thơ Đỗ Thu Nương. Trang 154 

Giang Nam phùng Lý Quy Niên Trang 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 7 of 157 
 

Page 7 of 157 
 

Hoàng Hạc Lâu. 

 

Figure 3. Hoàng Hạc Lâu. Tranh minh họa chưa rõ tên họa sĩ. 

黄鶴樓 

Tác giả: 

崔顥 Thôi Hiệu 

 

 Văn bản: 

昔人已乘黄鶴去 

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ 

此地空餘黄鶴樓 

Thử địa không dư hoàng hạc lâu 

黄鶴一去不復返 

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản 

白雲千載空悠悠 

Bạch vân thiên tải không du du 

睛川歷歷漢陽樹 
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Tinh xuyên lịch lịch Hán dương thụ 

芳草萋萋鸚鵡洲 

Phương thảo thê thê anh vũ châu 

日暮鄕關何處是 

Nhật mộ hương quan hà xứ thị 

煙波江上使人愁 

Yên ba giang thượng sử nhân sầu. 

 

  

Dịch thơ: 

Lầu Hoàng Hạc 

 

Người xưa cưỡi hạc vàng đi mất 

Còn trơ lầu hạc ở chốn này 

Hạc vàng bay rồi không trở lại 

Mây trắng ngàn năm vẫn còn bay. 

Hán Dương sông tạnh, cây soi bóng 

Cỏ thơm mơn mởn Anh Võ Châu 

Trời tối quê mình nơi nào nhỉ 

Khói sóng trên sông khiến người sầu. 

 

Dịch nghĩa: 

Lúc trước, có vị tiên cưỡi hoàng hạc bay đi chỉ lưu lại chỗ này một tòa Hoàng hạc lâu. 
Hạc vàng bay đi rồi, không bao giờ trở lại nữa. 

Ngàn năm sau, mây trắng vẫn mãi mãi chờ. 

Trời lạnh, nước sông trong soi bóng cây Hán Dương, 

cỏ bãi sông Anh Vũ mọc um tùm. 

Tôi chợt nghĩ tới cố hương không biết ở nơi nào, 
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nhìn khói sóng trên sông khiến lòng buồn bã. 
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春曉 Xuân Hiểu 
Tác giả: 孟浩然 Mạnh Hạo Nhiên 

 

春眠不覺曉 

Xuân miên bất giác hiểu 

 
處處聞啼鳥 

Xứ xứ văn đề điểu 

夜來風雨聲 

Dạ lai phong vũ thanh 

花落知多少 

Hoa lạc tri đa thiểu. 

 

Dịch nghĩa: 

Giấc ngủ ngày Xuân rất ngon, 

khi tôi tỉnh dậy không biết trời sáng đã lâu rồi. 

Nghe tiếng chim hót khắp nơi. 

Đêm qua có nghe tiếng mưa gió. 

Không biết có bao nhiêu hoa đã rụng. 

Dịch thơ: 

Một buổi sang mùa Xuân 

Giấc xuân, sáng chẳng biết 

Chốn chốn nghe chim kêu 

Đêm lại, nghe mưa gió Hoa rụng biết bao nhiêu? 

Bừng tỉnh giấc Xuân, sáng chẳng biết 
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Du Tử Ngâm 

遊 子 吟 

Tác giả : Mạnh Giao 

孟 郊 

Văn bản: 

慈母手中線 

Từ mẫu thủ trung tuyến 

遊子身上衣 

Du tử thân thượng y 

臨行密密縫 

Lâm hành mật mật phùng 

意恐遅遅歸 

Ý khủng trì trì quy 

誰言寸草心 

Thùy ngôn thốn thảo tâm 

報得三春暉 

Báo đắc tam xuân huy. 

孟郊 

  

 

Dịch nghĩa (đại ý): 

Mẹ hiền cầm chỉ trên tay, 

khâu áo tôi mặc trên người lúc sắp đi, 

mẹ khâu thật kỹ, sợ tôi lâu mới trở về. 

Ai đó nói đứa con bé bỏng có thể báo đáp ơn to lớn của mẹ già? 
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Dịch thơ: 

Khúc ngâm của du tử 

Mẹ hiền tay cầm chỉ 

May áo con đi xa 

Sắp đi mẹ khâu kỹ 

Sợ con lâu về nhà 
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Một số nhận xét của độc giả xung quanh sách Tuyển tập thơ 

Đường. 

 

Figure 4. Giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

 

Giáo sư Nguyễn Đình Cống (email: ndcong37@gmail.com): “Cám ơn Tôn Phi đã 

gửi Tuyển tập thơ Đường. Tôi cũng đã đọc thuộc một số Thơ Đường từ hồi còn trẻ, 

không nhiều lắm, chỉ khoảng trên trăm bài, thuộc cả nguyên bản âm Hán Việt và 

các bản dịch. Thỉnh thoảng vẫn ngâm nga đôi câu rồi vuốt râu cười.” 
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Làm sao thiếp tới được Liêu Tây? 

 

Figure 5. Ảnh minh họa. Tôn Phi và bạn nữ người Cam. Thủ đô Ph-nôm-pênh năm 2018. 

Tác giả: 賈島 Giả Đảo 
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渡 桑 乾 

Độ Tang Càn 

客舍并州已十霜 

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương 

歸心日夜憶咸阳 

Qui tâm nhật dạ ức Hàm Dương 

无端更渡桑乾水 

Vô đoan cánh độ Tang Càn thủy 

却望并州是故鄉 

Khước vọng Tinh Châu thị cố hương. 

  

Dịch nghĩa (đại ý): 

 

Đã mười năm rồi tôi ở quán khách ở Tinh Châu, 

ngày đêm lòng tưởng nhớ đến Hàm Dương. 

Ngẫu nhiên qua sông Tang Càn, 

ngoảnh nhìn Tinh Châu ngỡ đó là cố hương. 

  

Dịch thơ: 

Qua Sông Tang Càn 

Ở quán Tinh Châu đã mười sương 

Ngày đêm tưởng nhớ tới Hàm Dương 
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Bỗng vượt Tang Càn một lần nữa 

Cứ ngỡ Tinh Châu là cố hương 
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Bái tân nguyệt 

拜 新 月 

Tác giả: 李端 Lý Đoan 

開帘見新月 

Khai liêm kiến tân nguyệt 

便即下階拜 

Tức tiện há giai bái 

細語人不聞 

Tế ngữ nhân bất văn 

北風吹裙帶 

Bắc phong xuy quần đới. 

  

Dịch thơ: 

Vái Trăng Mới 

Vén rèm nhìn trăng mới 

Xuống thềm vái chị Hằng 

Thì thầm nghe chẳng rõ 

Bấc thổi bay dải quần. 
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Lý Bạch 
 

Lý Bạch 
李白 

 
Figure 6. Tranh vẽ Lý Bạch. Chưa rõ tên tác giả. 

Thông tin chung 

Biểu tự Thái Bạch (太白) 

Hiệu Thanh Liên cư sĩ (青莲居士) 

Sinh 701 

  Lũng Tây, Cam Túc 

Mất 762 

Quốc gia Trung Quốc (có thuyết nói Lý Bạch 

người Tiểu Á) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_ch%E1%BB%AF_(ng%C6%B0%E1%BB%9Di)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_hi%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C5%A9ng_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cam_T%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:LiBai.jpg
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Lý Bạch (chữ Hán: 李白; 701 - 762), tự Thái Bạch (太白), hiệu Thanh Liên cư 

sĩ (青莲居士), là một trong những nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng nhất 

thời Thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung. 

 

Suốt cuộc đời của mình, ông được tán dương là một thiên tài về thơ ca, người đã mở 

ra một giai đoạn hưng thịnh của thơ Đường. Từ trẻ, ông đã xa gia đình để đi du lịch, 

tìm đường lập công danh sự nghiệp. Dẫu muốn góp phần cứu đời giúp dân song chưa 

bao giờ ông được toại nguyện. Ông cùng người bạn Đỗ Phủ trở thành hai biểu tượng 

thi văn lỗi lạc không chỉ trong phạm vi nhà Đường, mà còn trong toàn bộ lịch 

sử Trung Hoa, thậm chí toàn bộ khu vực Đông Á đồng văn. Do sự lỗi lạc của mình, 

ông được hậu bối tôn làm Thi Tiên (詩仙) hay Thi Hiệp (詩俠). Giới thi nhân bấy 

giờ thì rất kính nể tài uống rượu làm thơ bẩm sinh, nên gọi Lý Bạch là Tửu Tiên (

酒仙) hay Trích Tiên Nhân (谪仙人). Hạ Tri Chương gọi ông là Thiên Thượng 

Trích Tiên (天上謫仙). 

 

Ông đã viết cả ngàn bài thơ bất hủ. Hơn ngàn bài thơ của ông được tổng hợp lại 

trong tập Hà Nhạc Anh Linh tập (河岳英靈集), một tuyển tập thơ rất đồ sộ thời Vãn 

Đường do Ân Phan (殷璠) chủ biên vào năm 753, và hơn 43 bài của ông được ghi 

trong Đường Thi Tam Bách Thủ (唐诗三百首) được biên bởi Tôn Thù (孫洙), một 

học giả thời nhà Thanh. Vào thời đại của ông, thơ của ông đã xuất hiện các bản dịch 

tại phương Tây, chủ đề của ông nhấn mạnh tán dương mối quan hệ bạn bè, sự thần 

bí của thiên nhiên, tâm trạng tĩnh mịch và thú vui uống rượu rất đặc trưng của ông. 

 

Cuộc đời của ông đi vào truyền thuyết, với phong cách yêu rượu hiếm có, 

những truyện ngụ ngôn và truyền thuyết về tinh thần trượng nghĩa, cũng như điển 

tích nổi tiếng về việc ông đã chết đuối khi nhảy khỏi thuyền để bắt cái bóng phản 

chiếu của mặt trăng. 

 

Đường Văn Tông ngự phong tán dương thi ca của Lý Bạch, kiếm vũ của Bùi 

Mân, thảo thư của Trương Húc, gọi là Tam Tuyệt (三絕). 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83u_t%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_l%C3%A3ng_m%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_g%E1%BB%8Di_Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_t%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_Ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Hoa
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_%C3%81_%C4%91%E1%BB%93ng_v%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Tri_Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0_Nh%E1%BA%A1c_Anh_Linh_t%E1%BA%ADp&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%82n_Phan&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/753
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Thi_Tam_B%C3%A1ch_Th%E1%BB%A7&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B4n_Th%C3%B9&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Thanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%87n_ng%E1%BB%A5_ng%C3%B4n
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Thân thế 

 

Figure 7. Thi tiên Lý Bạch. 

Lý Bạch là người Lũng Tây, Cam Túc; lúc mới 5 tuổi, gia đình về định cư ở làng 

Thanh Liên, huyện Xương Long thuộc Miên Châu (Tứ Xuyên) nên nhà thơ vẫn coi 

Tứ Xuyên là quê hương của mình. Theo lời Lý Bạch kể lại, ông là hậu duệ của tướng 

quân Lý Quảng nhà Hán, là cháu chín đời của Tây Lương Vũ Chiêu vương Lý 

Cảo nước Tây Lương thời Ngũ Hồ thập lục quốc. Có sách ghi ông là con cháu đời 

sau tông thất nhà Đường, cụ thể là hậu duệ của Ẩn Thái tử Lý Kiến Thành. Vào cuối 

đời nhà Tùy, một người họ Lý trốn ra Tây Vực, kết duyên cùng một Man bà (phụ nữ 

Tây Vực), đến năm Trường An nguyên niên sinh ra Lý Bạch (lúc này nhà Đường 

đang có sự biến do Võ Tắc Thiên gây ra). 

Tương truyền lúc ông sắp sinh, bà mẹ nằm mộng thấy sao Tràng Canh (hay Trường 

Canh), vì sao này có tên là Thái Bạch nên đặt tên con là Bạch. Lý Bạch suốt thời 

thơ ấu được mẹ dạy cho chữ Tây Vực, cha dạy cho Kinh Thi, Kinh Thư, đến 10 tuổi 

đã thông thạo và thích làm thơ. Gia đình giàu có, nên từ nhỏ Lý Bạch đã tha hồ đi 

đây đi đó cùng cha. Ông tỏ ra rất thích, chí hướng của ông sau này không phải quan 

trường, mà là thơ túi rượu bầu, thong dong tiêu sái. Đến năm 10 tuổi gia đình chuyển 

về huyện Chương Minh, Tứ Xuyên. Tại đây Lý Bạch say mê học kiếm thuật, trong 

một thời gian ngắn, tài múa kiếm và tài thơ của ông được bộc lộ rõ rệt. 

Năm 15 tuổi, ông đã có bài phú ngạo Tư Mã Tương Như, bài thơ gửi Hàn Kinh 

Châu, khá nổi tiếng. Lúc 16 tuổi danh tiếng đã nổi khắp Tứ Xuyên, thì ông lại phát 

chán, bèn lên núi Đái Thiên Sơn học đạo, bắt đầu cuộc đời ẩn sĩ. Làm ẩn sĩ trên núi 
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được 2 năm, ông lại hạ sơn, bắt đầu làm hiệp sĩ, đi lùng hết các thắng cảnh ở Hà 

Bắc, Giang Tây, Trường An... Bạn đồng hành với ông lúc này là Đông Nham Tử, 

nhưng chỉ đi chung được 1 năm. Đến năm 20 tuổi Lý Bạch đã đi khắp nước Thục, 

ông lại về Tứ Xuyên với gia đình, chuẩn bị tiền đi đường và tiền mua rượu cho cuộc 

hành trình sắp tới. Ông đến làm dưới trướng của thứ sử Ích Châu Tô Dĩnh, được ông 

này khen là thiên tài, "có thể sánh với Tư Mã Tương Như". 

Năm 723, Lý Bạch mặc áo trắng, đeo một bầu rượu lớn, chống kiếm lên đường viễn 

du. Trong khoảng ba năm, ông đã tham quan hầu hết cảnh đẹp Trung Hoa, như là hồ 

Động Đình, sông Tương, Kim Lăng, Dương Châu, Ngô Việt, Giang Hạ...Đến 

năm 726, ông đến Vân Mộng kết duyên cùng cháu gái của Hứa tướng công. Thời 

gian này tài năng thơ bắt đầu nở rộ. Đến 30 tuổi thì tiếng tăm đã vang đến triều đình. 

Được mời đi làm quan, nhưng ông không nhận. 

Năm Khai Nguyên thứ 23 (735), ông đi chơi ở Thái Nguyên, gặp Quách Tử 

Nghi đang ở tù, ông xin giúp, Quách liền được thả. Ông lại dẫn vợ rong chơi qua 

nước Tề, Lỗ, rồi định cư ở Nhiệm Thành. Đến đây Lý Bạch lại được Khổng Sào 

Phủ, Hàn Chuẩn, Bùi Chính, Đào Cái, Trương Thúc Minh - những ẩn sĩ đương thời 

- rủ lên núi Tồ Lai thưởng ngoạn, rồi say sưa ở Trúc Khê. Nhóm này được người ta 

gọi là "Trúc Khê lục dật". 

Vào cung và bị gièm pha 

Năm 741, Lý Bạch lại một phen từ bỏ gia đình, vợ con, ông đến Hồ Nam rồi Giang 

Tô, Sơn Đông... đi đến đâu danh tiếng lan ra đến đó. 

Năm đầu niên hiệu Thiên Bảo (742), ông đến Cối Kê, cùng đạo sĩ Ngô Quân ở ẩn 

tại Thiểm Trung. Sau đó cùng bạn về Trường An, ở đây ông gặp thái tử tân khách Hạ 

Tri Chương, trở nên đôi bạn rượu-thơ thân thiết. Ông được Hạ Tri Chương tiến cử 

lên vua Đường Minh Hoàng, vua Đường nghe danh đã lâu nên rất thích, vời vào điện 

Kim Loan giao việc thảo thư từ, sau được phong làm Hàn Lâm, chuyên giữ việc mật. 

Được vua Đường và Dương Quý Phi yêu thích. Tại đây, cùng với Hạ Tri 

Chương, Thôi Tông Chi, Vương Tiến, Tô Tần, Trương Húc, Tiêu Toại, Lý Thích 

Chi hợp thành nhóm "Tửu trung bát tiên". 

Đến năm 745, do lối sống của ông gàn dở bê bối, say xỉn suốt ngày, lại bị Dương 

Quốc Trung gièm pha nên Dương Quý Phi cũng phát ghét, chỉ trích luôn luôn 

làm Đường Minh Hoàng khó xử. 

Lý Bạch nhận thấy sự đó, cộng với lòng đam mê du lãm đang trỗi dậy, ông liền từ 

biệt vua Đường. Vua rất buồn, nhưng cũng nghe theo, lại tặng thêm rất nhiều vàng 

nhưng thi nhân không nhận, cuối cùng trao cho ông quyền uống rượu miễn phí tại 

bất cứ quán rượu nào mà ông đi qua, tiền rượu sẽ do ngân khố thanh toán. 
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Cuối đời 

Trong 10 năm kể từ lúc rời cung, Lý Bạch tha hồ uống rượu và đi chơi, ông từng 

qua Triệu, Nguỵ, Tề, Tần, Lương, Tống, các vùng Bân, Kỳ, Thương, Ư, Lạc 

Dương, các sông Hoài, sông Tứ... Do đi quá nhiều nên ông cũng quen biết và thân 

thiết với rất nhiều, trong đó có Đỗ Phủ, Sầm Tham, Mạnh Hạo Nhiên, Cao Thích... 

Năm Thiên Bảo thứ 13 (755), ông quen với Nguỵ Hạo ở Quảng Lăng, hai người 

cùng xoã tóc đi thuyền vào sông Tần Hoài. Sau đó đến Tuyên Thành. Tháng 11 năm 

này có loạn An Lộc Sơn, Lý Bạch liền về Lư Sơn, ở ẩn tại Bình phong điệp. Năm 

ông 56 tuổi, Tiết độ sứ Vĩnh Vương Lân đến tận núi mời ông về phủ. Lý Bạch đành 

phải đi theo. Đến khi Lân làm phản bị bắt, Lý Bạch chạy trốn nhưng không thoát, 

lúc sắp bị tử hình có Tuyên Uý đại sứ Thôi Chi Hoán với ngự sử trung thừa Tống 

Nhược Tư đem giấu đi. Sang năm 757, ông bị triều đình bắt lại, lúc này người từng 

được Lý Bạch cứu khi xưa là Vương Chi Hoán ra sức giải oan, ông được giảm xuống 

tội đi đày. 

 

Năm 758, trên đường đi đày ba vùng Dạ Lang, Động Đình, Tam Giáp, Lý Bạch được 

tha, liền đi xuống phía đông đến Hán Dương, tiếp tục cuộc ngao du đây đó, tuy nhiên 

tuổi già, sức yếu, ông đành đến Đang Đồ, ở nhờ anh họ là Lý Dương Băng. Đến 

năm 762, Đường Đại Tông lên ngôi, cũng là người hâm mộ thơ của Lý Bạch, cho 

người mời Lý Bạch nhưng trên đường đi thì nghe tin ông đã qua đời rồi. 

Tiểu truyện 

Truyện kể về Lý Bạch rất nhiều, ngoại trừ những chuyện phù phép quái gở, thì những 

chuyện sau đây được sách sử chép lại và người đời truyền tụng: 

Chuyện thi cử 

Năm Thiên Bảo đời Đường Huyền Tông (742), Lý Bạch đến Trường An ứng thí, 

tình cờ gặp Hạ Tri Chương (đang giữ chức Hàn Lâm), cả hai đều mê rượu, mê thơ 

nên trở thành thân thiết. 

Đề thi năm ấy là: "Không mong văn chương hơn thiên hạ, chỉ cần văn chương đúng 

ý quan chấm thi". Khoa thi vừa xong, Hạ Tri Chương sợ Lý Bạch không có tiền đút 

lót sẽ bị đánh rớt, liền gửi một lá thư giới thiệu cho giám khảo. Thư đến hai quan 

giám khảo là Cao Lực Sĩ và Dương Quốc Trung, hai người này vốn không thích Hạ 

Tri Chương, nên càng ghét Lý Bạch. Lúc chấm thi, thấy hai chữ Lý Bạch, Dương 

Quốc Trung liền phê: "Người này dốt quá chỉ đáng mài mực cho bọn sĩ tử thôi". Cao 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%A5y_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%81_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_(n%C6%B0%E1%BB%9Bc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0i_H%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B4ng_T%E1%BB%A9&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_Ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A7m_Tham
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1nh_H%E1%BA%A1o_Nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/755
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngu%E1%BB%B5_H%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_L%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B4ng_T%E1%BA%A7n_Ho%C3%A0i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_11
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_L%E1%BB%99c_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%ACnh_phong_%C4%91i%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%99_s%E1%BB%A9
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%91ng_Nh%C6%B0%E1%BB%A3c_T%C6%B0&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%91ng_Nh%C6%B0%E1%BB%A3c_T%C6%B0&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/757
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C6%B0%C6%A1ng_Chi_Ho%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/758
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A1_Lang
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tam_Gi%C3%A1p&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_D%C6%B0%C6%A1ng,_V%C5%A9_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD_D%C6%B0%C6%A1ng_B%C4%83ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/762
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Minh_Ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/742
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Tri_Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_L%E1%BB%B1c_S%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%91c_Trung
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Tri_Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Tri_Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%91c_Trung
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%91c_Trung


Page 23 of 157 
 

Page 23 of 157 
 

Lực Sĩ phê hùa theo: "Có lẽ chưa đáng mài mực, chỉ đáng cởi giày cho họ thôi". Rồi 

đánh hỏng vào bài thi của ông. 

Chuyện trong cung 

 

Figure 8. Tranh vẽ "Lực Sĩ cởi giày, Quý phi mài mực" thời Thanh. 

Thi rớt kỳ ấy, Lý Bạch nghe lời Hạ Tri Chương ở lại chơi ít tháng, đợi Hạ tiến cử. 

Một hôm sứ nước Phiên dâng thư cho Đường Huyền Tông bằng tiếng Phiên, cả triều 

không ai đọc được. Huyền Tông vừa tức giận vừa hổ thẹn, hẹn sứ giả 6 ngày sẽ trả 

lời thư. Hạ Tri Chương kể chuyện cho Lý Bạch nghe. Vì Lý Bạch từng được mẹ dạy 

chữ Phiên, ông bảo "cũng chẳng khó gì", liền hôm sau được vua Đường vời vào 

triều. Lý Bạch không chịu vào, vua liền phong cho chức Học vị tiến sĩ, ông mới mặc 

áo, đội mão bước vào. Cầm thư Phiên, Lý đọc vanh vách, vua từ đó rất thích ông, 

không ngờ lại có người thông tuệ như vậy, liền thăng chức cho ông làm Hàn Lâm 

học sĩ. 

Đến khi Huyền Tông sai viết thư trả lời bằng tiếng Phiên, Lý Bạch mặt đỏ, liểng 

xiểng đi đến Cao Lực Sĩ, đưa chân cho y tháo giày, rồi ngoắc Dương Quốc Trung lại 

mài mực ông mới chịu viết (có truyện là Dương Quý phi). Hai người này đành phải 

lúi húi làm theo. Thời gian trong cung của Lý Bạch cũng có nhiều chuyện được chép 

lại, đại loại là về tài thơ của Lý Bạch. Như việc Lý Bạch say rượu làm thơ thần tốc 

thì có rất nhiều. Ngoài ra giai thoại sau đây rất nổi tiếng: 

Thời Khai Nguyên, lúc hoa nở đẹp, Đường Huyền Tông cùng Dương Quý phi ra 

ngắm hoa, sai nhạc đội ca hát. Lần này vua muốn có lời ca ngợi sắc đẹp của Dương 

Quý Phi, liền vời Lý Bạch đương say rượu vào đặt cho. Lý Bạch đang say viết liền 

3 bài Thanh Bình điệu. Huyền Tông và Quý Phi rất thích. 

Sau này Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ, những người từng bị Lý Bạch làm nhục 

gièm pha ông với Dương Quý phi (em gái của Dương Quốc Trung) về bài Thanh 

Bình Điệu, bài này có đoạn: "Khả liên Phi Yến ỷ tân trang". Hai người cho là Lý 
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Bạch sánh ngang Quý Phi với Triệu Phi Yến - một Hoàng hậu bị thất sủng và nổi 

tiếng dâm loạn thời nhà Hán. Nghe được lời này, Dương Quý phi từ đó không ưa Lý 

Bạch, lại thêm Trương Ký ganh ghét gièm pha, Lý Bạch phải cuốn gói khỏi triều 

đình. 

 

Cái chết 

Thời kỳ sau của Lý Bạch ít được chú ý, đến khi Đường Đại Tông - một người yêu 

thơ Lý Bạch - lên ngôi thì ông đã không còn nữa rồi. Có người bảo ông chết do bệnh, 

nhưng trong dân gian còn lưu truyền một chuyện đẹp đẽ về cái chết của Lý Bạch: 

Tại ghềnh Thái Thạch (một khúc thuộc sông Trường Giang), huyện Đang Đồ, 

tỉnh An Huy, trong một đêm rằm, Lý Bạch đang say xỉn trên bờ sông, thấy trăng in 

đáy nước đẹp quá, liền nhảy xuống với bắt mà chết đuối. Nơi đó có một cái đài, 

người sau đặt tên là Tróc nguyệt đài (Đài bắt trăng). Chuyện này được Đỗ 

Phủ, Vương Định Bảo, Hồng Dung Trai ghi lại. 

Tác phẩm 

 

Figure 9. Một bài thơ của Lý Bạch. 

Nhà thơ Bì Nhật Hưu thời vãn Đường nói rằng: "Từ khi nhà 

Đường dựng nghiệp đến giờ, ngữ ngôn ra ngoài trời đất, tư 

tưởng vượt xa quỷ thần, đọc xong thì thần ruổi tám cực, lường 

rồi thì lòng ôm bốn bể, lỗi lạc dị thường, không phải lời của thế 

gian, thì có thơ Lý Bạch". 

Lý Bạch làm hơn 20.000 bài thơ cả thảy, nhưng làm bài nào vứt 

bài đó, nên được biết tới là nhờ dân gian ghi chép lại. Sau loạn 

An Lộc Sơn thì mất rất nhiều. Đến khi ông mất năm 762 thì 

người anh họ Lý Dương Lân thu thập lại, thấy chỉ còn không 

tới 1/10 so với người ta truyền tụng. Sang năm 1080, Sung 

Minh Chiu người Cao Ly mới gom góp lại các tập thơ của Lý 

Bạch, gồm 1800 bài. Đến nay thì thơ Lý Bạch còn trên dưới 

1000 bài, bài nào cũng được đánh giá rất cao, nhưng nổi tiếng 
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trong dân gian thì có: Tương Tiến Tửu, Hiệp khách 

hành, Thanh Bình Điệu, Hành lộ nan... 

Khác với Đỗ Phủ, nhà thơ Lý Bạch thích viển vông, phóng túng, 

ít đụng chạm đến thế sự mà thường vấn vương hoài cổ (Phù 

phong hào sĩ ca, Hiệp khách hành, Việt trung lãm cổ...), tả cảnh 

thiên nhiên tươi đẹp (Cổ phong, Quan san nguyệt...), cảm thông 

cho người chinh phụ (Trường can hành, Khuê tình, Tử dạ thu 

ca...), về tình bạn hữu (Tống hữu nhân, Hoàng Hạc lâu tống 

Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng, Văn Vương Xương Linh 

thiên Long Tiêu...), tình trai gái (Oán tình, Xuân tứ...), nhớ quê 

hương (Tĩnh dạ tứ, Ức Đông Sơn...). Nhưng nhiều nhất vẫn là 

về rượu (Tương Tiến tửu, Bả tửu vấn nguyệt, 4 bài nguyệt hạ 

độc chước, Xuân nhật độc chước, Đối tửu...). 

Lý Bạch làm thơ lối Cổ Phong rất được yêu thích, ngoài ra còn 

có thơ tứ cú, bát cú. 

Trích dẫn tiêu biểu 

1. "Mã nhĩ đông phong" (Tai ngựa, gió đông) - Lý Bạch viết 
trong bài "Nhớ mười hai đem lạnh Vua Đáp uống một 

mình" (荅王十二寒夜獨酌有懷): Thế nhân văn thử giai 

điệu đầu, hữu như đông phong xạ mã nhĩ (世人聞此皆掉

頭、有如東風射馬耳), nghĩa là "Mọi người trong thế giới 

đều nghe ấy và lắc đầu, thật giống như gió xuân thổi qua 
tai ngựa". 

2. "Kim Cốc tửu sổ" (Kim Cốc số rượu) - Từ bài thơ "Đêm 

xuân uống rượu trong vườn đào mận (春夜宴桃李園序

)": Như thi bất thành, phạt y Kim Cốc tửu sổ (如詩不成、

罰依金谷酒數), nghĩa là "Như thơ không thành, phạt theo 

số rượu ở Kim Cốc". 
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Luật bằng trắc trong thơ Đường luật 

Sun May 27 2012, 10:02 

 

Figure 10. Tác giả bài viết Luật bằng trắc trong thơ Đường luật. 

 

 

 

Một Số Điều Cần Biết Về Thơ Đường Luật 

 

(Bài viết được sưu tầm và hiệu chỉnh, nếu có gì sơ sót, mong các bạn châm 

chước, hoặc có bổ sung gì; thì xin vào mục Góp Ý - Thắc Mắc). 

 

Để tạo điều kiện thuận tiện cho các thành viên của diễn đàn muốn tìm hiểu thêm 

về thơ Đường Luật, xin post vào đây những học hỏi, sưu tầm được. Nếu trong việc 

ghi chép lại có gì sơ sót, nhầm lẫn thì xin các bạn đóng góp cho. Xin cảm ơn. 

**** 

 

BẢNG CHÍNH LUẬT CÁC THỂ THƠ ĐƯỜNG 
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1- Bảng Luật Thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật, luật Trắc Vần 
Bằng: 
 
T - T - B - B - T - T - B (vần) 
B - B - T - T - T - B - B (vần) 
B - B - T - T - B - B - T 
T - T - B - B - T - T - B (vần) 
 
 
 
2- Bảng Luật Thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật, luật Trắc Vần 
Trắc: 
 
T - T - B - B - B - T - T 
B - B - T - T - T - B - B (vần) 
B - B - T - T - B - B - T 
T - T - B - B - T - T - B (vần) 
 
 
 
3- Bảng Luật Thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật, luật Bằng Vần 
Bằng: 
 
B - B - T - T - T - B - B (vần) 
T - T - B - B - T - T - B (vần) 
T - T- B - B - B - T - T 
B - B - T - T - T - B - B (vần) 
 
 
 
4- Bảng luật thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật luật Bằng vần 
Trắc: 
 
B - B - T - T - B - B - T 
T - T - B - B - T - T - B (vần) 
T - T - B - B - B - T - T 



Page 28 of 157 
 

Page 28 of 157 
 

B - B - T - T - T - B - B (vần) 
 
 
 
5- Bảng luật thơ Thất ngôn Bát cú Đường Luật, luật Bằng vần Bằng: 
 
B - B - T - T - T - B - B (vần) 
T - T - B - B - T - T - B (vần) 
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4) 
B - B - T - T - T - B - B (đối câu 3) (vần) 
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6) 
T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần) 
T - T - B - B - B - T - T 
B - B - T - T - T - B - B (vần) 
 
 
 
6- Bảng luật thơ Thất ngôn Bát cú Đường Luật, luật Trắc, vần Bằng: 
 
T - T - B - B - T - T - B (vần) 
B - B - T - T - T - B - B (vần) 
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4) 
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần) 
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6) 
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần) 
B - B - T - T- B - B - T 
T - T - B - B - T - T- B (vần) 
 
 
 
7– Ngoài ra còn có thể thơ Ngũ Ngôn Bát Cú và Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt 
mà chúng ta ít gặp được lấy từ bản chính luật thể Thất Ngôn bỏ đi 2 
từ đầu tiên mà thành. 
 
Ví dụ: 
 
Bảng Luật Thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật luật Trắc Vần Bằng: 
 
T - T - B - B - T - T - B (vần) 
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B - B - T - T - T - B - B (vần) 
B - B - T - T - B - B - T 
T - T - B - B - T - T - B (vần) 
 
Sau khi bỏ hai từ đầu, sẽ được chuyển thành: 
 
Bảng Luật Thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật luật Bằng Vần Bằng: 
 
B - B - T - T - B (vần) 
T - T - T - B - B (vần) 
T - T - B - B - T 
B - B - T - T - B (vần) 
 
Và các bảng khác cũng lượt bỏ tương tự. 
 
8– Theo sự phát triển, thơ Đường Luật về sau được sử dụng rộng rãi 
hơn ở dạng Biến Thể, đơn giản hơn một chút về luật B – T, người ta 
thường gọi: “Nhất, Tam, Ngũ bất luận; Nhị, Tứ, Lục phân minh”. 
 
Tức chỉ chú trọng luật B – T ở từ thứ 2, 4, 6 và 7, xin tham khảo ở 
phần đã có. 
 
Nhờ vào sự phát triển đó, các thể thơ Đường Luật được đa dạng hơn 
mà nếu dùng bản Chính Luật thì không thể có được. Ví như các thể: 
Thủ Nhất Thanh, Thuận – Nghịch Độc… 

 

_____________________________ 

... Trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đấy là 

tình yêu... (Ntd Hoa Viên) 

 

 

 

 

 

 

https://hoavien.forumvi.com/f35-forum
https://hoavien.forumvi.com/f35-forum
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Truyện vui giáo dục: “Làm thầy mày không nên đố.” 
 

(Một truyện ngắn của nhà văn Tôn Phi) 
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Figure 11. Đại ca Tôn Phi và em gái cùng lớp Đỗ Thị Mỹ Hạnh. USSH 2018. 

Năm 2025, vật đổi sao dời. Bao nhiêu sách vở phải viết lại, vì viết sai hết. 

Những thế hệ sinh viên học sai, dạy sai, không biết đi về đâu. Bạn biết vì sao lương 

thấp rồi đấy. Việt Nam không phải là một nền kinh tế tri thức. Năm 2024, Hoa Kỳ 

và phương Tây áp đặt xong nền kinh tế tri thức lên toàn bộ Đông Dương. Trên đất 

nước Việt Nam xuất hiện nhiều nhà tư bản trẻ. Trong đó, có ông chủ Tôn Phi vô 

cùng hài hước của tập đoàn Charlie, quá nổi tiếng, có lẽ không cần giới thiệu thêm. 
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Ngồi làm bảo vệ trong tòa nhà Mapletree, Tôn Phi lẳng lặng lấy bằng thạc sỹ văn 

chương lúc nào không ai hay. Thời nay quá tự do dân chủ, chỉ là người ta không biết 

cách khai thác mà thôi. Liên Hiệp Quốc cho quy đổi tín chỉ đại học giữa các trường 

đại học công lập thuộc các nước tham gia hiến chương Liên Hiệp Quốc. 

Bữa đó, kỹ sư Nguyễn Văn Chiến của tập đoàn Daewoo đến gặp Tôn Phi ở nhà hàng 

Dahi Handi. Tại đây, Tôn Phi kể, ở trường mình, có câu hỏi môn Pháp luật đại cương: 

“Mỗi năm quốc hội họp mấy lần?”. Kỹ sư Nguyễn Văn Chiến cười sặc sụa, đó đâu 

phải là câu hỏi bậc đại học. Lương của các thầy cô thấp là đúng, vì sai về phương 

pháp luận. Nói nhỏ thôi khỏi các thầy cô giận. “Người mù mà dắt người mù, cả hai 

sẽ cùng rơi xuống hố.” Lời Chúa Giê-su. 

Hằng ngày, Tôn Phi vẫn sửa bài cho học sinh gửi đến. Dấu chấm, dấu phẩy, sửa cho 

các em kỹ càng. Em nào cũng đạt 5 điểm trở lên. Phải ra đề thi sao cho em nào ngốc 

mấy cũng được 5 điểm, em nào thông minh mà lười thì được 6-7, em nào vừa thông 

minh, vừa chăm chỉ phải được 9-10. Đừng đánh rớt một ai. 

Chuyện kể rằng, năm ấy Tôn Phi được làm hiệu trưởng. Đường không đi không đến, 

chuông không gõ không kêu! Họ năn nỉ đến mời nên Tôn Phi mới đồng ý, nhưng trả 

lời người đến mời rằng, chỉ làm hiệu trưởng trong 2 năm, không được quá một ngày. 

Trường đồng ý. 

Ngày đầu tiên, Tôn Phi tuyển một em chân dài cùng lớp làm hiệu phó. Vậy là có 

thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó. Thực ra tôi đi dạy cho vui, chứ tôi không thiếu tiền. 

Có một nhà xuất bản trong tay rồi, không lo gì thiếu tiền cả. 

Hôm bữa họp hội đồng nhà trường, tôi tổ chức một trò chơi. Cho hai lớp đại học, 

học sinh với chất lượng như nhau. Một lớp ra đề: “Em hãy chép và bình luận bài thơ 

thời Lý nói về cây cảnh. Đề đóng, không được mở tài liệu.” Một lớp kia ra đề: “Bình 

giảng các bài thơ thời nhà Lý mà em biết nói về cây cảnh. Thí sinh được sử dụng tài 

liệu, không được sử dụng smartphone.” Lớp thứ nhất, tôi dặn cô giám thị rằng, giả 

vờ mắc đái, ra ngoài 10 phút, để lớp trống trơn. 

Camera trong trường là do tập đoàn Charlie đài thọ. Ở lớp ra đề thi đóng, sinh viên 

gian lận. Camera này là do tập đoàn bên Hàn Quốc sản xuất. Từ cách 60 m trên cao 

trông xuống, nhìn thấy được chữ an-pha-bê một cách rõ ràng. Em nào viết gì, gian 

lận gì, camera ghi lại hết. Đất nước không có tích lũy tư bản, nên các em phải gian 

lận để qua môn. Tất nhiên, không phải để trị tội các em, mà chỉ để làm thí nghiệm 
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giáo dục. Nếu không có vụ vật đổi sao dời nọ, sau này khi tốt nghiệp, ra trường, các 

em này lại làm hại học sinh. 

Hôm đó là họp khoa. Tôi nói với các em rằng, hôm trước chỉ để cho vui, không tính 

điểm các em, vì nếu tính điểm thì các em trung thực-không biết giở tài liệu, sẽ rớt 

hết. Các em không trung thực, sẽ đi giở tài liệu, để được qua môn. Camera ghi lại 

rất rõ ràng, không thể nào chối chữa được. 

Tôi nói với các cô giáo trong trường, là những người, được tôi trả mức lương rất cao, 

1000 USD một tháng: 

“Mình luôn nhớ vì tâm linh mách bảo đúng thời điểm… 2 năm trên giảng đường 

mình luôn dạy sinh viên tận dụng trí nhớ tiềm năng khi làm bài thi, khóa luận hay 

thuyết trình ceminar… hãy ghi nhớ ngay những tri thức vừa chợt lóe lên trong 

đầu…” 

Sau đó, tôi mời hai lớp vào một phòng chung. Bảo rằng, hãy ghi những bài thơ mà 

em nhớ. Lớp thứ hai, lớp đề mở, nhớ được nhiều bài thơ hơn. 

Nhà tư bản Tôn Phi đi giữa hành lang trường. Anh nhớ lại thời sinh viên Văn Khoa 

với nhiều kỷ niệm. Hồi đó có thầy giáo ra đề kiểu số 1 cho sinh viên làm. Rớt hết 

20% số sinh viên bỏ học. Kỷ niệm buồn. May mà tôi học chương trình chuyển tiếp, 

và ra trưởng thành cử nhân hạng ưu tú. Các bạn tôi bỏ học, không có gì. Thiên địa 

bất nhân, hạ dân vi sô cẩu. Để khuyến khích con người sáng tạo, không nên ra đề thi 

kiểu đánh đố con người: “Một năm quốc hội họp bao nhiêu lần?”, “Vận tốc của anh 

sáng là bao nhiêu?”. Chép lại một bài thơ thì khỏi phải nói, trước kỳ thi sinh viên ra 

tiệm phô-tô mua xấp tài liệu 5 ngàn, khỏi phải mua sách in. Một nền văn hóa chó 

má. Trường đại học Lương Kim Định ra đời và thay đổi tất cả. Triết lý của trường 

đại học Lương Kim Định là triết Việt Nho. Sinh viên vào trường rất đông. 

Trường tôi mạnh nhất là 3 khoa: văn học, triết học, và sử học. Trong 3 khoa đó, khoa 

dễ kiếm tiền từ thị trường nhất là khoa sử. 2 năm tôi làm hiệu trưởng, trường có tích 

lũy tư bản 10 triệu đô-la. Dưới thời tôi làm hiệu trưởng, trong trường có 7 phát minh. 

Các Việt kiều gửi tiền về cho trường tôi lia lịa. Có ít họ gửi ít, có nhiều họ gửi nhiều. 

Họ gửi cho mình 2 đồng, mình cũng cám ơn. Hôm sau họ sẽ cho nữa. 

Mới đó hết 2 năm. Tôi tổ chức một cuộc gặp với các thầy cô: 
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• Tôi sắp đi, làm một nhiệm vụ khác. Tôi đề nghị cô Hiền lên làm hiệu trưởng 

thay tôi, các bạn có đồng ý không? 

• Dạ đồng ý. Mọi người đều giơ tay tán thưởng. 

Tôi hỏi cô hiệu phó, tên Hiền, đứng bên cạnh: 

• Cô biết tại sao tôi không được làm hiệu trưởng nữa không? 

• Dạ sao ạ? 

• Tôi vừa là đại diện hội An Việt của triết gia Lương Kim Định, vừa làm hiệu 

trưởng trường Kim Định, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Tôi nên 

rút về phía sau, nhường chỗ cho các thầy cô trẻ hơn làm việc. 

• Dạ, em cám ơn anh. 

• Hiệu trưởng phải lo được đời sống dư thừa cho giáo viên và sinh viên. Vai trò 

này rất khó, thầy Thắng ạ. Tôi biết là thầy chưa thể tự lực được. Vậy nên, tập 

đoàn Charlie sẽ đài thọ cho thầy mức lương 1 triệu USD một năm. Các cô 

giáo mỗi cô 30 000 USD một năm. Cho đến khi nhà trường có thể tự lập. 

• Thầy không mơ giấc mơ triệu dollards… chỉ mong vị trí ngành học lịch sử 

(dạy sử tức là dạy yêu nước!) Sẽ vượt qua được vấn nạn Hán nô với 1000 năm 

Bắc thuộc lần ba… không chỉ hạ mình mà còn ngưỡng mô tài năng trẻ Tôn 

Phi trong cuộc chiến Văn hóa đọc trong thời đại 4T nhiễu loạn… Chúc tập 

đoàn Charlie sẽ tỏa sang không gian mạng… 

 
Figure 12. Ảnh bìa Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. 
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Đặt mua sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi 

Donate us  

20,00 US$ 

Bài viết đã được đưa vào sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi đã phát hành 

trên Amazon: 

(dành cho bạn nào dùng Kindle) 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 

Một cảnh làm sách của các bạn trong nhà xuất bản Sống Mới: 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, Viber, 

Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

Post navigation 

4 comments 

1. Ngọc Tùng Đỗ 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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MARCH 15, 2022 AT 09:09 EDIT 

Em đang đi con đường rất hay đúng mà em. Tương lai ráng rỡ mà em. Tiếc 

anh ko ở gần em 

Like 

REPLY 

2. Hoàng Anh Khiêm Samson 

MARCH 15, 2022 AT 10:44 EDIT 

Một cuộc cách mạng cho văn hóa đọc… Tập đoàn Charlie và NXB Sống Mới 

sẽ hướng tới một Thư viện Media sách nói, nghiên cứu và triển khai Chương 

trình, Giáo trình khoa học điện tử phục vụ cho nhu cầu tư học, nghiên cứu 

chuyên ngành hoặc đào tạo từ xa… dạy và học online trong đại dịch covid… 

Like 

REPLY 

3. Hoàng Anh Khiêm Samson 

MARCH 15, 2022 AT 10:45 EDIT 

Đây là sách in riêng 

Like 

REPLY 

4. An Mai 

https://shop-charlie.com/2022/03/15/lam-thay-may-khong-nen-do/#comment-1174
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1174
https://shop-charlie.com/2022/03/15/lam-thay-may-khong-nen-do/?replytocom=1174#respond
https://shop-charlie.com/2022/03/15/lam-thay-may-khong-nen-do/#comment-1175
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1175
https://shop-charlie.com/2022/03/15/lam-thay-may-khong-nen-do/?replytocom=1175#respond
https://shop-charlie.com/2022/03/15/lam-thay-may-khong-nen-do/#comment-1176
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1176
https://shop-charlie.com/2022/03/15/lam-thay-may-khong-nen-do/?replytocom=1176#respond
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MARCH 15, 2022 AT 11:05 EDIT 

Thưa Giáo Sư Tư Bản kiêm Triết Gia Tôn Phi, 

 

Nghe giáo sư Tư Bản tăng lương cho một Hiệu trưởng một triệu đô một năm, 

làm các em tôi muốn apply về cái trường mà giáo sư vừa làm hiệu trưởng chỉ 

có hai năm thôi. Và các giáo sư ở Mỹ này sẻ kéo nhau về trường mà giáo sư 

vừa dạy xong. Muốn có bao nhiêu giáo sư cũng có cả, tốt nghiệp và đang dạy 

Đại Học Mỹ lương đói quá, nghe về VN được triệu đô mừng quá xá quà xa… 

giáo sư triết gia ơi…ơi… 

Tôi chắc người muốn về lấy triệu đô chắc là bà Hương Lê quá, phải không chị 

Hương yêu quí ??? Xin quý Bạn click vào Link phía dưới, dollar nhiều nhiều 

lắm quý vị ạ… 

 

 

Một số kỷ niệm của các tác giả trong quá trình làm sách 

 

Figure 1. Giáo sư Tương Lai và tác giả Tôn Phi. Ảnh chụp tại Sài Gòn, ngày 20 tháng Ba năm 2022. 

 

 

 

https://shop-charlie.com/2022/03/15/lam-thay-may-khong-nen-do/#comment-1187
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1187
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Giới thiệu học bổng Nguyễn Việt Nho dành cho 

sinh viên, cựu sinh viên mới ra trường. 

 

Figure 13. Teacher Nguyen Viet Nho and his wife. Copy right: An Viet foundation. 

Ông Nguyễn Việt Nho là nhà triết học nằm ở top 3 nhà triết học giỏi nhất Việt 

Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây. 

Ông sinh năm 1943, mất năm 2022. 
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Để tưởng nhớ thầy Nguyễn Việt Nho mới qua đời, cũng là điều mà chúng tôi trù liệu 

từ lâu, vợ con, anh em và bạn hữu của ông Nguyễn Việt Nho mở học bổng Nguyễn 

Việt Nho dành cho sinh viên, cựu sinh viên mới ra trường. 

 

Figure 14. Ảnh bài sách Tìm hiểu về Thái Bình minh triết, thầy Nguyễn Việt Nho chủ biên. 

Các bạn tìm được file PDF sách của thầy Việt Nho đều được quyền in ra để đọc mà 

không cần phải xin phép trước. 

Nơi nộp học bổng: hoenguyen1943@yahoo.com . Các bạn sinh viên hoặc cựu sinh 

viên, đã ra trường khoảng 1, 2 năm và chưa ổn định, đều có thể xin sự giúp đỡ tại 

học bổng Nguyễn Việt Nho. 

Trân trọng cám ơn quý bạn. 

Điều phối quỹ học bổng Nguyễn Việt Nho tại Việt Nam là ông Tôn Phi. 

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com 
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beauteme@gmail.com (gặp con gái ông Nguyễn Việt Nho) 

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 
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Figure 15. Ông Tôn Phi trong giờ làm việc buổi sáng. 
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Giới thiệu sách Đệ tử quy (Phép tắc người con). 
 Tác giả: Lý Dục Tú và Vá Tùng Nhân. 

 

Figure 16. Ảnh bìa ebook sách Đệ tử quy của Lý Dục Tú và Vá Tùng Nhân. 
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Phép người con, thánh nhân dạy. 

Hiếu đễ trước, kế cẩn tín. 

Yêu bình đẳng, gần người nhân 

Có dư sức, thì học văn. 

Bình luận: 

Phép tắc của người con là hiếu đễ và cẩn tín. Hiếu đễ và cẩn tín có trong kinh điển 

dân tộc. Văn chương là môn rất khó. Nó đòi hỏi nhãn quan triết lý. Mái trường Nho 

giáo là mái trường yêu sự bình đẳng. Con người quân tử là con người bình đẳng, 

không cậy chức cậy quyền. Mở đầu sách Đệ tử quy đã tóm gọn hết nội dung của Đệ 

tử quy mà chúng tôi giới thiệu sau đây. 

Tôi là Tôn Phi, sinh viên ngành văn học. Tôi đi học suốt 4 năm, thuộc hàng thiên 

kinh vạn quyển, nhưng không hề biết đến tác phẩm Đệ tử quy, tên Việt là phép tắc 

của người con. Đệ tử quy còn có tên là Huấn mông văn, dùng để dạy cho trẻ mông 

muội chưa biết gì. Một tác phẩm xuất sắc như vậy, lại không được giới thiệu trong 

nhà trường. 

Tình cờ, một người bạn tên là Tuấn Thank, đưa đến cho tôi bản thảo cuốn Đệ tử quy. 

Một cuốn sách xuất sắc. Đến nỗi, tôi đã chẳng nói được lời gì. 

Bên Tàu, 1.4 tỷ dân chỉ cần 10 triệu công chức. Bên Việt Nam, chưa đến 100 triệu 

dân mà đã có 10 triệu công chức. Điều gì có thể khiến cho nước Tàu tối giản biên 

chế? Chúng tôi giải thích đó là do họ có một nền nhân bản dân tộc mạnh, nền nhân 

bản Nho giáo. 

Đệ tử quy là cuốn sách góp phần làm phong phú văn hóa nước Tàu. Nhà xuất bản 

Sống Mới là một trong những đơn vị đầu tiên ở châu Á giới thiệu cuốn sách quý báu 

này đến cho các bạn. 

Mời các bạn đọc lời giới thiệu viết bởi thầy giáo Nguyễn Hồng Tuấn ( nick name 

Tuấn Thank), nhà khoa học sinh học, viết cho bạn đọc nhà xuất bản Sống Mới: 
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Trong giáo dục thì thân giáo là cách giáo dục tối ưu nhất. Dạy mà không làm được 

điều mình dạy thì khó có người nghe, chỉ tạo ra những thế hệ thùng rỗng kêu to. 

Những thập niên đầu của thế kỷ hai mốt. Nhiều người đã bỏ quên những bài học quý 

báu, những giá trị tri thức mà phải mất hàng ngàn năm, loài người mới đúc kết được. 

Thế nên học và thực hành đệ tử qui là con đường tốt nhất để hoàn thiện chính mình 

và giáo dục tương lai. 

Đệ tử quy. Phép tắc người con. 

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ. Giá sách in: 650 000 VNĐ. 

Bạn mua sách PDF thì tự tải xuống và tự thanh toán tiền theo thông tin dưới đây. 

Số tài khoản: 142720499 – Ngân hàng ACB – Chủ tài khoản: Tôn Phi. Khi nào các 

bạn có thì trả cũng được. 

Paypal: tonphi2021@gmail.com 

Trân trọng cám ơn quý vị. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, Viber, 

Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

2 comments 

1. Canh Nguyễn Huy 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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MARCH 20, 2022 AT 17:02 EDIT 

Nhiều điều lạc hậu lắm rùi cháu à. Muốn thay đổi, muốn phát triển cần phải 

có tư duy mới, qui tắc mới. 

 

Quá khứ tuyệt đối không thể là qui chiếu của Hiện tại đc. 

Lớp trẻ hãy lấy mình làm qui chiếu. Không thể lấy cuộc sống, những lời răn 

dạy, học thuyết của cha ông để làm đường đi cho mình 

Vì thế, bác ko muốn những quan niệm này được sống lại. 

Like 

REPLY 

2. Canh Nguyễn Huy 

MARCH 20, 2022 AT 17:28 EDIT 

Nếu cháu bán đc sách này nhiều. Đó là điều đág buồn của nền văn 
hóa nc nhà. Còn lâu người dân mới đạt tới nhu cầu tự do dân chủ. 
Thế nào là tự do thì hữu thể và tự do đã thuyết minh. Còn dân chủ, 
là câu chuyện tiếp theo của nó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop-charlie.com/2022/03/20/gioi-thieu-sach-de-tu-quy-phep-tac-nguoi-con-cua-cac-tac-gia-ly-duc-tu-va-va-tung-nhan/#comment-1269
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1269
https://shop-charlie.com/2022/03/20/gioi-thieu-sach-de-tu-quy-phep-tac-nguoi-con-cua-cac-tac-gia-ly-duc-tu-va-va-tung-nhan/?replytocom=1269#respond
https://shop-charlie.com/2022/03/20/gioi-thieu-sach-de-tu-quy-phep-tac-nguoi-con-cua-cac-tac-gia-ly-duc-tu-va-va-tung-nhan/#comment-1270
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1270
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Đỗ Phủ 
 

Đỗ Phủ 

 

Tiếng Trung: 杜甫 

Bính âm: Du Fu hay Tu Fu 

Kana: と ほ 

Tự: Tử Mỹ (子美) 

Hiệu: 

Thiếu Lăng dã lão (少陵野老) 

Đỗ Lăng dã khách (杜陵野客) 

Đỗ Lăng bố y (杜陵布衣) 

Đỗ Phủ (chữ Hán: 杜甫; 712 – 770), biểu tự Tử Mĩ (子美), hiệu Thiếu Lăng dã 

lão (少陵野老), Đỗ Lăng dã khách (杜陵野客) hay Đỗ Lăng bố y (杜陵布衣), là 

một nhà thơ Trung Quốc nổi bật thời kì nhà Đường. Cùng với Lý Bạch, ông được 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADnh_%C3%A2m_H%C3%A1n_ng%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kana
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83u_t%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_B%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Du_Fu.jpg
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coi là một trong hai nhà thơ vĩ đại nhất của lịch sử văn học Trung Quốc. Ông tài 

năng tuyệt vời và đức độ cao thượng nên từng được các nhà phê bình Trung Quốc 

gọi là Thi Sử (诗史) và Thi Thánh (诗圣). 

Trong suốt cuộc đời của mình, tham vọng lớn nhất của ông là có được một chức 

quan để giúp đất nước, nhưng ông đã không thể thực hiện được điều này. Cuộc đời 

ông, giống như cả đất nước, bị điêu đứng vì Loạn An Lộc Sơn năm 755, và 15 năm 

cuối đời ông là khoảng thời gian hầu như không ngừng biến động. Có một thời gian 

ngắn ông làm quan nhưng gần như suốt cuộc đời sống trong cảnh đau khổ, bệnh tật. 

Năm 755, tướng An Lộc Sơn nổi dậy chống triều đình. Để tránh hiểm hoạ, vả lại 

cũng không được nhà vua tín nhiệm, năm 759, ông từ quan, đưa gia đình về vùng 

Tây Nam, một thời gian sống ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Năm 760, được 

bạn bè và người thân giúp đỡ, Đỗ Phủ dựng được một ngôi nhà tranh bên cạnh khe 

Cán Hoa ở phía tây Thành Đô. Ông thường cùng Lý Bạch được gọi là Lý Đỗ (李杜
). Về sau, có Lý Thương Ẩn cùng Đỗ Mục trứ danh thời Vãn Đường, được gọi 

là Tiểu Lý Đỗ (小李杜) để phân biệt, vì vậy cặp Lý Bạch-Đỗ Phủ được gọi là Đại 

Lý Đỗ (大李杜). Từ thời nhà Thanh, Đỗ Phủ được gọi là Lão Đỗ (老杜) để phân 

biệt với Đỗ Mục. 

Mặc dù không nổi tiếng từ đầu, nhưng những tác phẩm của ông gây ảnh hưởng nhiều 

đến cả văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản. Đối với độc giả phương Tây, tầm vóc các 

tác phẩm của ông sánh ngang 

với Virgil, Horace, Ovid, Shakespeare, Milton, Burns, Wordsworth, Béranger, Hug

o. Đến nay, bài Mao ốc vị thu phong sở phá ca là bài thơ nổi tiếng nhất của ông. 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_An_L%E1%BB%99c_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/755
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C6%B0%C6%A1ng_%E1%BA%A8n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_M%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Thanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Virgil
https://vi.wikipedia.org/wiki/Horace
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ovid
https://vi.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
https://vi.wikipedia.org/wiki/John_Milton
https://vi.wikipedia.org/wiki/Robert_Burns
https://vi.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworth
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre-Jean_de_B%C3%A9ranger&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_%E1%BB%91c_v%E1%BB%8B_thu_phong_s%E1%BB%9F_ph%C3%A1_ca
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Cuộc đời 

Những năm đầu tiên 

 

Figure 17. Thi Thánh Đỗ Phủ. Chưa rõ tên họa sĩ. 

Đỗ Phủ sinh năm 712, không biết rõ nơi sinh, chỉ biết đại khái là ở gần Lạc Dương, 
tỉnh Hà Nam (huyện Củng cũng có thể là nơi sinh của ông). Sau này ông tự coi mình là 
người kinh đô Trường An. Đỗ Phủ xuất thân trong một gia đình quý tộc, tự cho là dòng 

dõi vua Nghiêu đã sa sút. Cha ông tên Đỗ Nhàn (杜閒), mẹ là Thôi thị xuất thân từ gia 

tộc danh giá Thanh Hà Thôi thị (清河崔氏). Mẹ Đỗ Phủ mất sớm sau khi sinh ông, và 

được người thím nuôi một thời gian. Anh trai ông cũng mất sớm, riêng có ba em trai và 
một em gái khác mẹ, thường được nhắc đến trong thơ. 

Vì là con trai của một học giả, quan lại bậc thấp, thời trẻ ông được tiếp thu nền giáo dục 
của Trung Quốc truyền thống để lúc trưởng thành có thể ra làm quan: học thuộc lòng các 
tác phẩm triết học kinh điển Khổng giáo, lịch sử và thi ca. Sau này ông cho rằng mình đã 
sáng tác một số bài thơ hay ngay từ khi tuổi còn trẻ, nhưng không lưu giữ lại. 

Đầu những năm 730 ông đi tới vùng Giang Tô, Triết Giang; những bài thơ đầu tiên của 
ông, miêu tả một cuộc thi thơ, được cho là đã sáng tác ở cuối thời kỳ này, khoảng năm 
735. 

Cùng năm ấy ông đi tới Trường An để dự thi nhưng bất ngờ bị đánh hỏng, việc này đã 
gây ra chỉ trích trong nhiều thế kỷ tiếp sau. Có lẽ ông đã trượt bởi vì cách hành văn thời 
ấy quá rắc rối và tối nghĩa, nhưng có ý kiến khác lại cho rằng ông trượt vì đã không tìm 
kiếm được các mối quan hệ ở kinh đô. Sau kì thi này ông tiếp tục đi du lịch quanh 
vùng Sơn Đông và Hà Bắc. 

Khoảng năm 740, cha của Đỗ Phủ qua đời. Theo cấp bậc của cha, Đỗ Phủ có thể được 
phép nhận một chức quan dân sự, nhưng ông đã dành ưu đãi này cho một người em 
khác mẹ. Bốn năm sau đó ông sống ở vùng Lạc Dương, thực hiện các bổn phận gia đình. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/712
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam_(t%E1%BB%89nh_Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%87n_C%E1%BB%A7ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_%C4%91%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vua_Nghi%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%97_Nh%C3%A0n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_H%C3%A0_Th%C3%B4i_th%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%E1%BB%95ng_gi%C3%A1o_kinh_%C4%91i%E1%BB%83n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi_ca
https://vi.wikipedia.org/wiki/730
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giang_T%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tri%E1%BA%BFt_Giang&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_v%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_B%E1%BA%AFc_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/740
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Dufu.jpg
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Mùa thu năm 744 ông gặp Lý Bạch lần đầu tiên, và giữa hai nhà thơ đã nảy sinh một 

tình bạn vong niên: Đỗ Phủ còn trẻ tuổi, trong khi Lý Bạch đã nổi tiếng trên văn đàn. 

Hai ông đã viết nhiều bài thơ về nhau. Họ chỉ gặp lại nhau một lần nữa năm 745. 

Năm 746 Đỗ Phủ tới kinh đô để tìm kiếm một chức quan. Ông tham gia vào cuộc thi 

năm sau đó, nhưng tất cả thí sinh đều bị vị tể tướng đánh trượt (để chứng tỏ mình đã 

sáng suốt sử dụng hết người tài và ngăn chặn sự trỗi dậy của bất kỳ đối thủ tiềm tàng 

nào). Từ đó ông không bao giờ đi thi nữa, chỉ thỉnh cầu trực tiếp hoàng đế năm 751, 

754 và có lẽ cả năm 755. 

Cuối cùng, vào năm 755 ông được chỉ định làm quan coi kho vũ khí. Dù đây chỉ là 

một chức nhỏ, ít nhất trong thời bình nó cũng là một bước khởi đầu cho hoạn lộ của 

ông. Tuy nhiên, trước khi ông có thể nhậm chức, một loạt các sự kiện xảy ra đã khiến 

nó không bao giờ còn được thực hiện. 

Chiến tranh  

Sự Biến An Lộc Sơn xảy ra vào tháng 12, 755 và chỉ tan rã hoàn toàn sau tám năm. 

Nó tàn phá xã hội Trung Quốc: năm 754 nước này có 52.9 triệu người, nhưng tới 

năm 764 chỉ còn lại 16.9 triệu, số còn lại đã bị giết hoặc bị dời đi. Trong thời gian 

này, Đỗ Phủ trải qua một cuộc sống trôi nổi, không thể định cư lâu dài ở đâu vì chiến 

tranh, cũng như nạn đói và sự bạc đãi của triều đình. Tuy nhiên, thời gian không 

hạnh phúc này khiến Đỗ Phủ trở thành một nhà thơ đồng cảm với những đau khổ, 

bất hạnh của người dân thường. Thực tế xung quanh, cuộc sống của gia đình ông, 

những người hàng xóm, những người qua đường– những điều ông nghe thấy và 

những gì ông hy vọng hay sợ hãi về tương lai– đã trở thành chủ đề chính trong những 

sáng tác của ông. 

Năm 756 Huyền Tông buộc phải thoái vị, bỏ kinh đô tháo chạy. Đỗ Phủ, khi ấy đã 

rời kinh đô, đưa gia đình tới nơi lánh nạn và tìm đường đi theo triều đình mới 

của Túc Tông, nhưng trên đường đi ông bị quân nổi loạn bắt đưa về Trường An. Vào 

mùa thu, con trai út của ông ra đời. Mọi người cho rằng trong khoảng thời gian này 

Đỗ Phủ đã bị bệnh sốt rét. 

Năm sau ông bỏ trốn khỏi Trường An, và được cho giữ chức Tả thập di trong triều 

đình mới tháng 5 năm 757. Chức vụ này khiến ông có cơ hội gặp gỡ Hoàng đế, 

nhưng chỉ mang tính nghi lễ. Đỗ Phủ nhanh chóng gặp rắc rối khi ông lợi dụng cơ 

hội này để dâng thư can gián việc loại bỏ Phòng Quán người bạn và là người bảo trợ 

của ông chỉ vì một lỗi nhỏ: sau đó tới lượt chính ông bị giam nhưng tới tháng 6 được 

thả ra. Tháng 9 năm ấy ông được cho phép về gặp gia đình, nhưng nhanh chóng quay 

lại triều ngày 8 tháng 12, 757. Ông cùng triều đình quay lại Trường An sau khi quân 

triều đình tái chiếm nó. Tuy nhiên, những lời can gián của ông không hợp với hoàng 
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đế và vào mùa hè năm 758 ông bị giáng cấp làm Tư công tham quân ở Hoa Châu. 

Chức vụ này làm ông chán ngán: trong một bài thơ, ông đã viết: 

 

Thúc đới phát cuồng dục đại khiếu, 

Bạ thư hà cấp lai tương nhưng. 

Xốc đai, điên những muốn gào: 

Giấy tờ đâu cứ ào ào chạy vô? 

Mùa hè năm 759 ông lại ra đi; lý do của lần này thường được cho là vì 

nạn đói nhưng cũng có ý cho rằng ông ra đi vì vỡ mộng. Năm sau đó 

ông sống sáu tuần tại Tần Châu (hiện nay là Thiên Thuỷ, tỉnh Cam 

Túc), ở đây ông đã sáng tác sáu mươi bài thơ. 

Thành Đô 

Năm 760 ông tới Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), nơi ông sẽ sống trong 

năm năm tiếp theo. Tới mùa thu năm đó ông rơi vào cảnh túng quẫn 

phải gửi thơ tới những người quen biết để cầu xin giúp đỡ. Ông được 

Nghiêm Vũ, một người bạn và là đồng môn đang làm tổng trấn ở 

Thành Đô giúp đỡ. Dù vậy đây vẫn là một trong những giai đoạn thanh 

bình và hạnh phúc nhất của ông, và nhiều bài thơ sáng tác trong thời 

kỳ này miêu tả lại cuộc sống thanh bình trong "thảo đường" ở đó. Năm 

762 ông rời thành phố này để tránh một cuộc bạo loạn, chỉ quay lại vào 

mùa hè năm 764 và được chỉ định làm Kiểm hiệu công bộ viên ngoại 

lang, tham gia vào chiến dịch chống lại người Tạng. 

Những năm sau này 

Quân đội triều đình tái chiếm Lạc Dương, nơi sinh Đỗ Phủ, vào mùa 

đông năm 762, và vào mùa xuân năm 765 Đỗ Phủ cùng gia đình đi 

thuyền xuôi sông Dương Tử, với ý định quay về Lạc Dương. Chuyến 

đi rất chậm, vì tình trạng sức khỏe kém của ông (lúc ấy ông mắc thêm 

bệnh mắt, điếc và nói chung đã ở tuổi già lại thêm những lo lắng phiền 

não). Họ dừng lại ở Quỳ Châu (hiện nay là Bạch Đế, Trùng Khánh) 

trong hai năm cho tới tận cuối mùa đông năm 766. Đây là giai đoạn 

phát triển rực rỡ cuối cùng của thơ Đỗ Phủ, và cũng chính ở đây ông 

đã sáng tác 437 bài thơ đa phần là thơ luật. Mùa thu năm 766 Bo 

Maolin trở thành tổng trấn trong vùng: ông giúp đỡ tài chính và trao 

cho Đỗ Phủ một chức quan thư ký không chính thức. 

Ông lập gia đình từ khoảng năm 752, và tới năm 757 họ đã có năm con 

(ba trai hai gái) nhưng một cậu con trai ông đã chết khi còn thơ ấu năm 

755. 
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Từ năm 754 ông bắt đầu bị bệnh phổi (có lẽ là hen suyễn). Tháng 3 

năm 768 ông lại bắt đầu chuyến hành trình tới tỉnh Hồ Nam. Ông mất 

tại Đàm Châu 潭州 (nay là Trường Sa) vào tháng 11 hay tháng 12 năm 

770, ở tuổi 59, trên một chiếc thuyền rách nát… Vợ và hai con trai ông 

vẫn ở tại đó thêm ít nhất hai năm nữa. Cuối cùng dòng dõi còn được 

biết của ông là một cháu trai, người đã đề nghị Nguyên Chẩn viết bài 

minh trên mộ ông vào năm 813. 

Tư tưởng và tác phẩm  

 

Figure 18. Một đoạn trong bài thơ "Thăm đền Lão Tử" của Đỗ Phủ, bản viết tay thế kỷ 16 

Giới phê bình văn học chú trọng tới tính sử, đạo đức và kỹ thuật sáng tác 
điêu luyện của ông. 

Lịch sử  

Từ thời nhà Tống thơ Đỗ Phủ đã được gọi là "thi sử" (詩史). Vấn đề lịch 

sử được đề cập trực tiếp trong thơ ông là sự bình luận các sách lược quân 
sự, các thắng bại của triều đình hay những ý kiến ông muốn đề đạt trực 
tiếp tới hoàng đế. Một cách gián tiếp, ông viết về ảnh hưởng của thời đại 
đối với đời sống chính mình cũng như người dân thường Trung Quốc. 

Những phản ánh chính trị của Đỗ Phủ dựa trên cảm xúc chứ không dựa 
trên tính toán. Ông ước ao mọi người bớt ích kỷ và làm tròn bổn phận của 
mình. Tuy nhiên, do người ta không thể không đồng ý với các quan điểm 
của ông nên các sự thật được biểu đạt đầy sức thuyết phục trong thơ ông 
đã khiến ông trở thành một nhân vật trung tâm trong thi sử Trung Quốc. 
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Đạo đức  

Một danh hiệu thứ hai mà các nhà phê bình Trung Quốc đặt cho Đỗ Phủ 

là "thi thánh" (詩聖), ngang hàng với Khổng Tử, vị thánh về triết học. Trong 

một bài thơ ở thời kỳ đầu tiên của ông, Binh xa hành(兵車行) (khoảng năm 

750), đã nói lên nỗi thống khổ của một người bị bắt đi lính trong quân đội 
triều đình, thậm chí trước khi xảy ra loạn An Lộc Sơn; bài thơ này nói lên 
sự xung đột giữa việc chấp nhận và hoàn thành nghĩa vụ, và sự ý thức rõ 

ràng về những đau khổ có thể nảy sinh. Chủ đề này liên tiếp được nhấn 

mạnh trong những bài thơ về cuộc đời của dân chúng và binh sĩ mà Đỗ 

Phủ sáng tác trong cả cuộc đời mình. 

Tuy việc Đỗ Phủ hay nhắc đến sự thống khổ của riêng mình có thể 

đem lại một ấn tượng về chủ nghĩa duy ngã. Nhưng thực tế hình ảnh 

ông trong đó luôn được quan sát dưới góc độ khách quan và hầu như 

chỉ được đưa ra sau chót để tự cảm thán. Vì thế, ông khiến bức tranh 

xã hội trong thơ mang tính khái quát cao hơn khi so sánh nó với một 

cá nhân tầm thường là chính mình. 

Tình thương của Đỗ Phủ đối với chính mình và với người khác chỉ là 

một phần trong các chủ đề của thơ ông: ông còn sáng tác nhiều bài về 

những chủ đề mà trước đó bị coi là không thích hợp để thể hiện trong 

thơ. Zhang Jie đã viết rằng đối với Đỗ Phủ, "mọi thứ trên thế giới này 

đều là thơ" (Chou p. 67), các chủ đề trong thơ ông rất bao quát, như 

cuộc sống hàng ngày, thư họa, hội họa, thú vật và các chủ đề khác. 

Kỹ thuật  

Trước tác của Đỗ Phủ đặc biệt nổi tiếng nhất vì tầm vóc của nó. Các 

nhà phê bình Trung Quốc thường dùng từ Tập đại thành 集大成, theo 

lời ca ngợi của Mạnh Tử dành cho Khổng Tử. Nguyên Chẩn là người 

đầu tiên lưu ý tới mức độ to lớn của các tác phẩm của Đỗ Phủ, năm 

813 ông đã viết, (Đỗ Phủ) "đã thống nhất trong tác phẩm của mình 

những nét tiêu biểu mà người trước mới chỉ đề cập riêng lẻ". Ông là 

nhà thơ tài nghệ trong mọi phong cách thơ Trung Quốc. Ở bất cứ hình 

thức nào ông đều mang lại những tiến bộ vượt bậc hay đóng góp những 

ví dụ mẫu mực. Hơn nữa, thơ ông có phạm vi sử dụng từ vựng rộng 

lớn, từ cách nói trực tiếp và thông tục cho đến cách nói bóng và ngôn 

ngữ văn chương. Nội dung chính trong thơ đã thay đổi khi ông phát 

triển phong cách của mình để thích hợp với hoàn cảnh xung quanh. 

Những bài thơ đầu tiên theo phong cách trang nhã nhưng về sau này 

khi trải qua những cơ cực của chiến tranh thơ ông đã trở lại với phong 

cách đích thực của mình. Những bài thơ sáng tác trong giai đoạn ở Tần 
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Châu đơn giản đến tàn nhẫn, phản ánh quang cảnh hoang tàn. Những 

bài thơ giai đoạn ở Thành Đô nhẹ nhàng và đẹp đẽ, trong khi ở cuối 

giai đoạn Quỳ Châu đậm chi tiết và có tính dự báo. 

Dù sáng tác ở mọi thể loại thơ, Đỗ Phủ nổi tiếng nhất ở cận thể thi, 

một kiểu thơ có nhiều ràng buộc về hình thức và số lượng từ trong câu. 

Khoảng hai phần ba trong 1.500 tác phẩm hiện còn của ông là ở thể 

này, và nói chung ông được coi là nhà thơ tiêu biểu cho thể loại này. 

Những bài thơ đạt nhất của ông trong thể loại dùng phép đối song song 

để thêm nội dung biểu đạt thay vì chỉ là một quy định kỹ thuật thông 

thường. 

Ảnh hưởng  

 

Figure 19. Một bản dịch Hangul thơ của Đỗ Phủ. Tranh tư liệu, chưa rõ tên chủ sở hữu. 

Sinh thời và ngay sau khi mất, Đỗ Phủ đã không được đánh giá cao, phần 
vì những đổi mới trong phong cách và hình thức thơ ông. Một số bị coi là 
quá táo bạo và kỳ cục đối với giới phê bình văn học Trung Quốc. Chỉ một 
số ít tác giả đương thời có nhắc tới ông và miêu tả ông với tính chất tình 
cảm cá nhân, chứ không phải như một nhà thơ xuất chúng hay lý tưởng 
đạo đức. Thơ Đỗ Phủ cũng ít xuất hiện trong những hợp tuyển văn học 
thời kỳ đó. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của ông đối với thi ca Trung Quốc ngày càng mạnh 
mẽ, và tới thế kỷ thứ 9 ông đã trở nên rất nổi tiếng. Những lời ngợi ca đầu 
tiên dành cho Đỗ Phủ là của Bạch Cư Dị, người đã ca ngợi những tình 
cảm đạo đức trong một số tác phẩm của Đỗ Phủ. Hàn Vũ đã viết bài bênh 
vực mỹ học trong thơ Đỗ Phủ và Lý Bạch trước những lời chỉ trích nhằm 
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vào họ. Tới đầu thế kỷ thứ 10, Vi Trang đã cho dựng lại bản sao đầu tiên 
ngôi nhà tranh của ông ở Tứ Xuyên. 

Tới thế kỷ 11, trong giai đoạn Bắc Tống, danh tiếng Đỗ Phủ lên tới cực 
điểm. Trong thời gian này các nhà thơ trước đó đã được đánh giá lại một 
cách toàn diện, theo đó Vương Duy, Lý Bạch và Đỗ Phủ lần lượt được coi 
là đại diện cho xu hướng Phật giáo, Đạo giáo và Khổng giáo trong văn hóa 
Trung Quốc. Cùng lúc ấy, sự phát triển của Tân Khổng giáo đã đặt Đỗ Phủ 
lên vị trí cao nhất, vì trong cả cuộc đời, ông đã không vì đói nghèo cùng 
khổ mà quên đi quân vương của mình. Ảnh hưởng của ông càng tăng do 
khả năng hòa hợp những mặt đối lập: phe bảo thủ chính trị bị thu hút bởi 
sự trung thành của ông với hệ thống tôn ti trật tự sẵn có, còn phe cải cách 
nắm lấy mối quan tâm của ông đối với đời sống dân nghèo. Từ khi 
nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập, sự trung thành với 
quốc gia và những quan tâm của ông tới người nghèo đã được giải thích 
sự phôi thai của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xã hội, và ông được tán 
dương vì ông đã sử dụng ngôn ngữ giản dị "của nhân dân". 

Sự nổi tiếng của Đỗ Phủ lớn tới mức có thể đo được, như trường hợp 
của Shakespeare ở Anh. Mỗi nhà thơ Trung Quốc đều khó có thể không bị 
ảnh hưởng từ ông. Không bao giờ có một Đỗ Phủ thứ hai, các nhà thơ sau 
này tiếp nối truyền thống trong từng khía cạnh cụ thể của thơ ông. Mối 
quan tâm của Bạch Cư Dị tới dân nghèo, lòng yêu nước của Lục Du, các 
phản ánh cuộc sống hàng ngày của Mai Nghiêu Thần là một vài ví dụ. 

Trích dẫn tiêu biểu  

• "Gia thư vạn kim" (Thư quê, muôn vàng) - Từ bài Xuân vọng (春望) 

của Đỗ Phủ: "Phong hoả liên tam nguyệt, gia thư để vạn kim = Khói 

lửa liền ba tháng, thư quê đáng muôn đồng (烽火連三月、家書抵萬金
)". 

• Cái chết của nhà thơ Đỗ Phủ 

“ 
Nhân sinh Thất thập cổ lai hi. (Nghĩa là Người ngoài 70 xưa nay hiếm) 

” 
— Đỗ Phủ 

Xem thêm  

Tham khảo 

• Ch'en Wen-hua. T'ang Sung tzu-liao k'ao. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_Trang
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_T%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_Duy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%95ng_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A2n_Kh%E1%BB%95ng_gi%C3%A1o&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Hoa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_C%C6%B0_D%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_Du
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Nghi%C3%AAu_Th%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_v%E1%BB%8Dng
https://vi.wikisource.org/wiki/zh:%E6%98%A5%E6%9C%9B
https://vi.wikisource.org/wiki/zh:%E6%98%A5%E6%9C%9B
https://vi.wikisource.org/wiki/zh:%E6%98%A5%E6%9C%9B
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• Chou, Eva Shan; (1995). Reconsidering Tu Fu: Literary 

Greatness and Cultural Context. Cambridge University 

Press. ISBN 0-521-44039-4. 

• Cooper, Arthur (translator); (1986). Li Po and Tu Fu: 

Poems. Viking Press. ISBN 0-14-044272-3. 

• Hawkes, David; (1967). A Little Primer of Tu Fu. Oxford 

University Press. ISBN 962-7255-02-5. 

• Hung, William; (1952). Tu Fu: China's Greatest Poet. 

Harvard University Press. ISBN 0-7581-4322-2. 

• Owen, Stephen (editor); (1997). An Anthology of Chinese 

Literature: Beginnings to 1911. W.W. Norton & 

Company. ISBN 0-393-97106-6. 

• Rexroth, Kenneth (translator); (1971). One Hundred Poems 

From the Chinese. New Directions Press. ISBN 

0811201815. 

• Watson, Burton (editor); (1984). The Columbia Book of 

Chinese Poetry. Columbia University Press. ISBN 0-231-

05683-4. 

• Watson, Burton (translator); (2002). The Selected Poems of 

Du Fu. Columbia University Press. ISBN 0-231-12829-0. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/0521440394
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/0140442723
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/9627255025
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/0758143222
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/0393971066
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/0811201815
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/0811201815
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/0231056834
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/0231056834
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/0231128290
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Câu chuyện giáo sư Nguyễn Đình Cống 

 

Figure 20. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, cao tuổi vẫn đến trường. 
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Đây là giáo sư Nguyễn Đình Cống. Giáo sư Cống viết cuốn sách, có thể nói là cuốn 

cuối cùng trong cuộc đời, Cùng học để nuôi dạy con trẻ. 

Ở Việt Nam, không ai không biết tên tuổi giáo sư Nguyễn Đình Cống, vị giáo sư đầu 

ngành của khoa học xây dựng. Ông là giảng viên danh giá nhất của đại học Xây 

Dựng Hà Nội. Ông cũng đồng thời là nhà trí thức phản biện gay gắt cho các vấn đề 

trong xã hội Việt Nam buổi này. 

Ngày đầu tiên của năm mới 2022, đội ngũ Charlie nhận 2 tin vui. Một là, thư từ giáo 

sư Nguyễn Đình Cống, yêu cầu in sách cho ông. Hai là, một khoản tài trợ từ nhà báo 

Nguyễn Đức, Sài Gòn. 

Chúng tôi rất thận trọng khi in cuốn Cùng học để giáo dục con trẻ. Cuốn sách này sẽ 

làm thay đổi nhận thức rất lớn trong cộng đồng người Việt, kể cả hải ngoại lẫn trong 

nước. Tác giả Nguyễn Đình Cống viết cùng con gái Nguyễn Phương Thảo. Nhận 

thấy sự vĩ đại của tác phẩm này, đích thân ông chủ tập đoàn Charlie phải biên tập, 

sửa lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp …. Mã ISBN: 979-8798227167. Người Pháp đã đặt 

mua 1 cuốn. 

Một nhà xuất bản, gồm dăm ba sinh viên mới ra trường, đã đặt đúng nền tảng thanh 

toán một chạm khắp toàn cầu. Chúng tôi chưa giàu nhưng tự hào, cả bán cả cho vẫn 

có lời. Nhà xuất bản Sống Mới đài thọ cho các tác giả sáng tạo. 

Một bạn sinh viên, mua sách của giáo sư Nguyễn Đình Cống, gửi thư cho nhà xuất 

bản Sống Mới Charlie như sau: 

“ 

Kính chào thầy Cống, chào bạn Tôn Phi. 

 

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Cống vì đóng góp cống hiến tâm huyết 

cho nền giáo dục của Việt Nam nói chung, cũng như ngành xây dựng nói riêng.Em 

là cựu sinh viên khoa xây dựng khoá Xây Dựng 10.  Đại học Mở – thành phố Hồ 

Chí Minh (mà sẽ lấy lại tên goi là Sài Gòn), ( mình không học đại học Xây Dựng 

nhé bạn Phi ^^).Em ngưỡng mộ thầy rất lâu rồi, tuy không phải là lần đầu em học 

sách của thầy nhưng cũng rất xúc động vì biết tin em là người đầu tiên đặt mua cuốn 

sách này của thầy. Đọc sách làm em bồi hồi nhớ thời sinh viên, nhớ bộ môn Bê Tông 
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2, bài giảng sàn 1 phương, sàn 2 phương ^^. Kính chúc thầy dồi dào sức khoẻ, và 

luôn bình an ạ. 

Gửi bạn Tôn Phi, Chúc nhà xuất bản Sống Mới ngày càng phát triển, ngày càng có 

nhiều bài viết, sách báo chất lượng thu hút được các bạn trẻ trong và ngoài nước biết 

tới nhé. 

 

Hiện tại công viêc mình đang kinh doanh ở nước ngoài, hi vọng có dịp về nước được 

trò chuyện, gặp gỡ bạn Tôn Phi cùng thầy Cống. 

 

Trân trọng” 

 

Figure 21. Ảnh bìa sách phát hành trên Amazon. 

Ảnh: Cô giáo mầm non Nguyễn Phương Thảo, con gái của giáo sư Cống. Cô Thảo 

đã cùng giáo sư Cống viết cuốn sách một đời người này.  
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Figure 22. Cô giáo, tiến sĩ giáo dục mầm non Nguyễn Phương Thảo, con gái của giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

Xin chia sẻ cùng quý vị. 

Quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng Một năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Đặt mua sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống 

Donate us 

20,00 US$ 

Paypal: tonphi93@icloud.com 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, Viber, 

Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
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6 comments 

1. Nguyễn Hữu Quý 

JANUARY 18, 2022 AT 10:40 EDIT 

Chúc mừng nhà xuất bản Sống mới của tập đoàn Charlie, thầy Cống là một 

đại trí thức, mình là học sinh Đại học Xây Dựng Hà Nội, ngày đó thầy là chủ 

nhiệm bộ môn Bê tông cốt thép, một giáo viên đầu ngành, hướng dẫn làm tiến 

sĩ. 

Kính chúc thầy mạnh khỏe, đại t 

Like 

REPLY 

2. Trường Thân Văn 

JANUARY 18, 2022 AT 11:09 EDIT 

Xin Chúa ban phước cho thầy Cống để đọc, hiểu và thực hành Kinh Thánh, 

hầu được phước và trở thành nguồn phước cho nhiều người. Tôi đã biếu Thầy 

quyển Kinh Thánh lâu rồi, không biết Thầy cất đâu. 

Like 

REPLY 

3. Đức Bùi Quang 

JANUARY 18, 2022 AT 11:10 EDIT 

https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/#comment-585
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/585
https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/?replytocom=585#respond
https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/#comment-586
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/586
https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/?replytocom=586#respond
https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/#comment-587
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/587
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Chúc mừng Tôn Phi đã nhận được sự quan tâm của thầy Nguyễn Đình Cống. 

Một người thầy mà tôi rất kính trọng, một trí thức đúng nghĩa ! 

Like 

REPLY 

4. Đức Nguyễn 

JANUARY 18, 2022 AT 11:12 EDIT 

❤️❤️🌱🌱 

Like 

REPLY 

5. Lỗ Trần 

JANUARY 18, 2022 AT 11:16 EDIT 

Một người Thầy hết lòng vì dân vì nước. Mình kính phục thầy khi đọc những 

bài viết của Thầy. Và hôm nay vui vì Tôn Phi in và phát hành sách của thầy. 

Like 

REPLY 

6. Đỗ Như Ly 

JANUARY 21, 2022 AT 11:03 EDIT 

https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/?replytocom=587#respond
https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/#comment-588
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/588
https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/?replytocom=588#respond
https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/#comment-589
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/589
https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/?replytocom=589#respond
https://shop-charlie.com/2022/01/18/chuyen-giao-su-nguyen-dinh-cong/#comment-598
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/598
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Mình đã đặt với Thầy 3 cuốn, Tôn Phi ghi cho. Mình đã được thầy Cống dạy 

trực tiếp môn Bê tông công trình 2. 
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Danh mục các sách đã xuất bản của nhà xuất bản Sống Mới. 

 

Figure 23. Tác giả Tôn Phi và bạn nữ cùng lớp trong sân trường. USSH 2016. 

Danh mục sách đã xuất bản (sách PDF và sách in) của nhà xuất bản Sống Mới 

Charlie, theo thứ tự an-pha-bê. 

Gía: 250 000 VNĐ/cuốn. Thay đổi tùy theo từng cuốn. 

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn 

Phi. 

Các bạn lên đây chọn sách. Có thể lấy sách về đọc trước rồi khi nào có thì trả tiền 

sau cũng được. 

Trân trọng các ơn các bạn. 

Sau đây là các loại sách của chúng tôi: 

1. Chính sách tài chính của vua Sa-lô-môn. 

2. 1 đô-la đầu tiên. 

3. A short story: Father and daughter. 
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4. An introduction to philo-lettres. 

5. A research about Ph.d Luong Kim Dinh. 

6. Biên khảo về Albert Camus. 

7. Biên khảo về Lê Hữu Trác. 

8. Biên khảo về Nguyễn Huy Thiệp. 

9. Biên khảo về Ngô Gia Văn Phái. 

10. Biên khảo về Phạm Đình Hổ. 

11. Biên khảo về Stendhal. 

12. Biên khảo về William Shakespears 

13. Biến đổi khí hậu, những điều cần biết. 

14. Buổi dậy thì dễ thương. 

15. Bình giảng các tác phẩm trong văn học nhà trường. 

16. Bình giảng thơ Chinh phụ ngâm khúc. 

17. Bình giảng thơ Cung oán ngâm khúc. 

18. Bí quyết của sự sáng tạo. 

19. Bản ghi của một giọt nước. 

20. Bố mãi mãi yêu thương mẹ các con. 

21. Bố và con gái-một tiểu thuyết của nhà văn Tôn Phi. 

22. Ca dao, dân ca Việt Nam. 

23. Chiếc đồng hồ của dượng-một tiểu thuyết của nhà văn Tôn Phi. 

24. Chuyện chàng bảo vệ. Nhóm tác giả tòa nhà Mapletree. 

25. Chuyện chàng shipper. Phan Vân Bách. 

26. Chuyện cô cảnh sát. Tôn Phi. 

27. Chuyện nhân quyền. Nhiều tác giả. 

28. Chân dung nhà vô địch. Sách phân tích lối chơi của câu lạc bộ bóng đá 

Liverpool. 

29. Chính sách tin lành hóa đất nước Việt Nam. 

30. Chính trị học đại cương. Tôn Phi (chủ biên) 

31. Chính tả, viết sao cho đúng. Nhóm tác giả đại học Văn Khoa Sài Gòn, Tôn 

Phi (chủ biên). 
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32. Chúa Giê-su ở Bắc Kinh. Bút ký. 

33. Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine. Nhiều tác giả. 

34. Các luật tắc của đầu tư. Nhiều tác giả. 

35. Các nghiệp đoàn độc lập ở Tây phương. Nhiều tác giả. 

36. Các trường phái kiến trúc. Tôn Thân (chủ biên). 

37. Cách nuôi dạy trẻ nghiện game. Trần Triệu Vy. 

38. Cách nuôi lươn. Vũ Hoàng. 

39. Cách sửa xe đạp. Tôn Đức. 

40. Cách ta nghĩ. Tôn Phi và John Dewey. 

41. Cách viết một bài văn. Tôn Phi (chủ biên). 

42. Cách đọc bản đồ. Tôn Phi. 

43. Câu chuyện đời tôi. 

44. Cô chủ nhỏ của nhà hàng. 

45. Cô em cùng lớp. Tiểu thuyết đại học. 

46. Cô giáo của tôi. Tôn Phi. 

47. Cô hàng xóm. Tiểu thuyết đại học. 

48. Cô vợ mập của tôi. Một tiểu thuyết của nhà văn Tôn Phi. 

49. Công pháp quốc tế. Nhóm tác giả Tôn Phi. 

50. Cùng học làm người. Giáo sư Nguyễn Đình Cống. 

51. Cùng học để giáo dục con trẻ. Nguyễn Đình Cống & Nguyễn Phương Thảo. 

52. Cơ học lượng tử và mạng Internet. 

53. Cơ sở văn hóa Việt Nam. 

54. Cơ sở vật lý. Tôn Phi và Nguyễn Văn Lợi. 

55. Cảnh sát thời gian. Tiểu thuyết khoa học. 

56. Cảnh sát trưởng New York. Tiểu thuyết. 

57. Cấu trúc máy tính. 

58. Cẩm nang công ty phiên dịch. 

59. Cẩm nang hành nghề freelancer. 

60. Cửa Khổng-Kim Định. 



Page 68 of 157 
 

Page 68 of 157 
 

61. Dòng chảy di cư trong nội địa Việt Nam. 

62. Dòng nước và dòng tiền. 

63. Dẫn nhập vào khoa uyên tâm. 

64. Để trở thành một kỹ sư. 

65. Để trở thành IT giỏi. 

66. Để trở thành nhà khoa học. 

67. Đệ tử quy. 

68. Định hướng văn học. 

69. Eating healthy: Manger sainement-Hoàng Diệu. 

70. Economist Nguyen Xuan Nghia. 

71. Folk Tales of Vietnam. Vương Đằng. 

72. Giai đoạn chính phủ toàn cầu. Võ Lệ Xuân. 

73. Giáo trình triết văn nhập môn. Tôn Phi. 

74. Giày thủy tinh. Tiểu thuyết lãng mạn. Tôn Phi. 

75. Giá trị của nụ cười. The value of a smile. 

76. Giáo trình logique học đại cương. 

77. Giáo trình mỹ học đại cương. Tôn Phi. 

78. Giáo trình nhân học đại cương. Tôn Phi (chủ biên)-cùng các bạn đại học Văn 

Khoa Sài Gòn. 

79. Giáo trình triết văn nhập môn. Tôn Phi. 

80. Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam 1. 

81. Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam 2. 

82. Giáo trình văn học dân gian. 

83. Giáo trình văn học hiện đại Việt Nam 1. 

84. Giáo trình văn học hiện đại Việt Nam 2. 

85. Giáo trình văn học Mỹ. 

86. Giáo trình văn học Mỹ la-tinh. 

87. Giáo trình văn học Nga. 

88. Giáo trình văn học Nhật Bản. 
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89. Giáo trình văn học so sánh. 

90. Giáo trình văn học Triều Tiên. 

91. Giáo trình văn học Tây Âu 1. 

92. Giáo trình văn học Tây Âu 2. 

93. Giáo trình văn học Ấn Độ. 

94. Giáo trình xã hội học đại cương. Triết gia Lê Minh Tôn. 

95. Giải câu đố để rèn luyện trí tuệ. Nguyễn Đình Cống. 

96. Hiểu biết về tia la-de. 

97. Hiểu biết về đồng Pi. 

98. Hoa Kỳ và thế chiến lược toàn cầu. 

99. Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol. 

100. Hành trang thời kinh tế số. 

101. Hào khí Đông A. Tiểu luận triết học. 

102. Hướng dẫn khởi nghiệp. Tôn Phi, Thanh Hương. 

103. Hướng dẫn nuôi cá lồng bè. Thân Hoàng. 

104. Hướng dẫn sản xuất các mặt hàng cơ bản. Tôn Phi. 

105. Hướng dẫn sử dụng Payoneer. Tôn Phi. 

106. Hướng dẫn đưa sách của bạn lên Amazon. Trịnh Thị Ngọc Kim. 

107. Hướng về châu Phi. Tôn Phi và Y Jao Buon Ya. 

108. Học làm báo. Triết gia Lê Minh Tôn. 

109. Học sửa xe máy. Tôn Phi. 

110. Hồ sơ xin việc. Tôn Phi. 

111. Hữu thể và tự do. Nguyễn Huy Canh. 

112. Instruction for using Paypal. 

113. Intelligence industry handbook. 

114. Khai thác mạng Internet. Tôn Thị Mỹ Trầm. 

115. Khi con gái học sử. Nguyễn Thị Thanh Hương. 

116. Khoa học môi trường. Trần Nhật Vy. 

117. Khoa học về Internet. Tạ Đức Hiệp. 
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118. Khoa học, nghề nghiệp và sứ mệnh. Tôn Phi. 

119. Khái niệm “dumping” trong kinh tế học hiện đại. Tôn Phi và Trần Nhật 

Vy. 

120. Khảo cứu về Franz Kafka. Tôn Phi. 

121. Kinh nghiệm đi du học. Võ Lệ Xuân. 

122. Kinh tế học tư bản chủ nghĩa. Tôn Phi. 

123. Kiến thức nuôi thú cưng. Tôn Phi. 

124. Kỷ yếu nhà xuất bản Sống Mới. Nguyễn Hương Giang. 

125. Kỹ thuật tòa nhà. Nhiều tác giả. 

126. Lawyer, profession and mission. Lê Việt Hà. 

127. Learn about Amazon. Ton Phi. 

128. Liverpool, sự trở lại của một đế chế bóng đá. Tôn Phi. 

129. Liên bang Đông Dương. Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. 

130. Liên kết không định danh. Tôn Phi. 

131. Luật bản quyền quốc tế. Tôn phi. 

132. Luật ICANN. Tôn Phi. 

133. Luật Microsoft. Tôn Phi. 

134. Luật sư, nghề nghiệp và sứ mệnh. Lê Việt Hà. 

135. Làm giàu với Amazon. Tôn Phi. 

136. Làm quen với chữ quốc âm. Đinh Phan Cư. 

137. Lê Phú Khải, người thầy dạy báo chí của tôi. 

138. Lòng hờn dỗi là lòng kiêu ngạo. Tôn Phi. 

139. Lý luận và phê bình văn học. Tôn Phi (chủ biên). 

140. Lạc vào đảo hoang. Đặng Hồng Sơn. 

141. Lấy vợ nhà giàu, làm giàu không khó (truyện cười). Tôn Phi và Phạm 

Qúy. 

142. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh- sách biên khảo. 

143. Lịch sử Việt Nam thời nhà Lê, một biên khảo sử tính. Tôn Phi. 

144. Lịch sử văn minh thế giới. Lý thuyết, bài tập và đáp án. 

145. Lời mẹ dặn. Tiểu luận triết học. Tôn Phi. 
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146. Luyện viết chữ đẹp. Tôn Phi. 

147. Methods of Sociological Science. Ton Phi. 

148. How to write an essay scientifically. 

149. My Indian friends. A novel by Ton Phi. 

150. Mái trường yêu dấu. Tôn Phi. 

151. Môi trường và phát triển. Tôn Phi. 

152. Mẫu hậu và công chúa. Truyện ngắn. Tôn Phi. 

153. New York police chef. Ton Phi. 

154. Nếu các con chăm chỉ nghe lời mẹ, thì trong lúc ngủ cũng có bánh mà 

ăn. 

155. Nghiệp vụ báo chí quốc tế. Tôn Phi. 

156. Nghiệp vụ chuyên viên bất động sản. 

157. Nghiệp vụ hiệu trưởng mầm non. 

158. Nghiệp vụ huy động vốn. 

159. Nghiệp vụ bảo vệ. 

160. Nghiệp vụ ngành ngân hàng. Chủ biên: Nguyễn Hữu Qúy. 

161. Nghiệp vụ ngành tình báo. Khảo cứu triết học. 

162. Nghiệp vụ nhân viên bưu điện. Sách dạy nghề. 

163. Nghiệp vụ xuất bản trực tuyến. Tôn Phi và Lê Ly A. 

164. Nghề thu mua phế liệu. Tôn Phi. 

165. Nghệ thuật nhiếp ảnh. Tôn Phi. 

166. Nguồn gốc các loài. Tôn Phi. 

167. Nguồn gốc của bệnh tật. Nguyễn Việt Nho. 

168. Nguồn gốc văn hóa Việt Nam. Tôn Phi. 

169. Ngân hàng số. Nguyễn Hữu Qúy và Tôn Phi. 

170. Người Nam Đảo ở Nam Dương. Y Jao Buon Ya. 

171. Người yêu dấu. Một tiểu thuyết thời sinh viên. 

172. Ngữ pháp tiếng Việt. Tôn Phi (chủ biên) 

173. Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh. Lê Việt Hà. 
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174. Nhà đầu tư thông minh. 

175. Nhà giáo, nghề nghiệp và sứ mệnh. Nguyễn Cảnh Hậu. 

176. Nhân dân thế giới nói gì về cuộc chiến Nga-Ukraine? Tô nPhi (chủ 

biên) 

177. Nhập môn ngành tôn giáo học. Tôn Phi. 

178. Những bài học trong sách Châm Ngôn. Tôn Phi. 

179. Những bài làm văn mẫu lớp 12. 

180. Những người bạn Ấn Độ của tôi. Tôn Phi. 

181. Những phát minh của ông Tôn Phi. 

182. Những phép toán cơ bản của thị trường chứng khoán. Nguyễn Tấn 

Quan và Tôn Phi. 

183. Những rủi ro trong nghề kinh doanh. Nhiều tác giả. 

184. Những thiên thần của Charlie. 

185. Những tháng ngày ẩn cư. Tôn Phi. 

186. Nàng công chúa của chúng tôi. Tiểu thuyết gia đình. Tôn Phi. 

187. Nâng cao chỉ số NFT. 

188. Nền nhân bản Nho giáo. 

189. Năng lượng, ý thức và tinh thần. 

190. Nạn đói cuối cùng. Tôn Phi. 

191. Nền kinh tế tri thức. 

192. Nền nhân bản Nho giáo. 

193. Nền nhân bản đất đai. 

194. Phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững. 

195. Phân tích truyện Kiều. 

196. Phân tích Tuyên ngôn độc lập Mỹ. 

197. Phòng xông hơi Đình Qúy. 

198. Phương pháp học ngoại ngữ. Tôn Phi-Nguyễn Thị Huyền Anh. 

199. Phương pháp học toán học 8. 

200. Phương pháp nuôi rong biển. Thỏa Hoàng. 

201. Phương pháp tồn tại trong các tình huống cơ bản. 
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202. Phương pháp tổ chức kinh tế theo Tư Bản chủ nghĩa. 

203. Phục hưng văn hóa Việt. Tôn Phi. 

204. Quân phân ruộng đất. Tôn Phi. 

205. Quản trị dự án khoa học. Tôn Phi. 

206. Quản trị kinh doanh. Tôn Phi-Diệp Tú Nhi. 

207. Siêu hình thời gian. Tôn Phi. 

208. Spinoza, triết gia của niềm vui. 

209. Study of Franz Kafka. 

210. Sáng tác kịch bản điện ảnh. Tôn Phi. 

211. Sáng tạo bậc đại học. Tôn Phi. 

212. Sức mạnh của lời cầu nguyện. Tôn Phi. 

213. Sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. Tôn Phi. 

214. The protestant ethic and the spirit of Capitalism. 

215. The understanding about Laser. 

216. The United States and the global world strategic. Ton Phi. 

217. Thiết kế website lịch sự. Tôn Phi. 

218. Thành phố Đà Lạt, dự phóng tương lai. 

219. Thơ văn nhà Lý. 

220. Thơ văn nhà Trần. 

221. Thư gửi chú. 

222. Thương mại điện tử (xuyên biên giới). 

223. Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó. Truyện cười. 

224. Tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam-bác sỹ Bạch Sơn Hải. 

225. Tinh thần pháp luật. Khảo cứu triết học. 

226. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. 

227. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 11. 

228. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12. 

229. Triết lý giáo dục. 

230. Triển vọng của nông nghiệp xanh tại Việt Nam. 
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231. Triệt hạ nhân cách 

232. Trung tâm Văn Bút Việt Nam: các tác phẩm chọn lọc. 

233. Truyện ngắn: Bữa cơm gia đình. 

234. Trương Vĩnh Ký, nhà bác học của lòng dân. 

235. Trợ cấp xã hội phổ biến. 

236. Tuyển thơ Tô Thùy Yên. 

237. Tuyển tập thơ Lý Bạch. 

238. Tuyển tập triết gia Tôn Phi. 

239. Tác phẩm và tác quyền. 

240. Tái chế thông tin. Tôn Phi. 

241. Tìm hiểu triết học Marx. 

242. Tình quân nhân. 

243. Tư duy chiếm đoạt và tư duy sản xuất. 

244. Tư tưởng kiến trúc của người Đài Loan. 

245. Tập làm văn 9. 

246. Tổng luận thần học. 

247. Từ điển Anh-Anh-Việt. Tôn Phi, Trương Thanh Trúc. 

248. Tự học sử laptop. 

249. Tự học, tự vươn lên. 

250. Ukrainian people’s resistance war. Ton Phi. 

251. Việt sử đại cương. Tôn Phi. 

252. Vì sao họ đi tu? Tôn Phi. 

253. Vì sao ngừi thành đạt hay có khiếu hài hước. 

254. Văn hiến chi bang. 

255. Văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo. 

256. Văn hóa miền nam. 

257. Văn hóa Bắc Kỳ. 

258. Văn hóa doanh nghiệp. 

259. Văn hóa người dùng Internet. 
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260. Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yếu. 

261. Văn minh Trung Quốc. 

262. Văn minh Việt Nam. 

263. Vấn nạn thần đồng. 

264. Vị phụ huynh và cô giáo. 

265. Xin học bổng ở đâu? 

266. Xuất bản trực tuyến trên Amazon. 

267. Xóa bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan. 

268. Óc hài hước. 

269. Ăn uống mạnh khỏe. Hoàng DIệu. 

270. Đám cưới trong văn minh Trung Hoa. Tôn Phi. 

271. Đánh thức giá trị tiếng Việt. Tôn Phi. 

272. Đường sắt Việt Nam. Tôn Phi. 

273. Đường vào thần học của tôi. 

274. Đường vào triết học của tôi. 

275. Đại cương nghệ thuật học. 

276. Đạo đức kinh doanh nửa sau thế kỷ XXI. 

277. Để học tốt hóa học 11. 

278. Để học tốt ngữ văn 12. 

279. Để học tốt sinh học 12. 

280. Để học tốt tiếng Anh 11. 

281. Để học tốt vật lý 11. 

282. Để học tốt vật lý 12. 

283. Để học tốt địa lý 11. 

284. Để học tốt địa lý 12. 

285. 新教倫理與資本主義精神 (Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ 

nghĩa Tư Bản tiếng Trung). Tôn Phi. 

Email liên lạc: tonphi2021@gmail.com hoặc huonggiang@shop-charlie.com 
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Bạn có thể mua sách trước, trả tiền sau. Chúng tôi tin tưởng ở lòng tử tế của con 

người. 

 

Published by Charlie Saigon 

Contact me at: tonphi2021@gmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp, Signal, Viber, 

Telegram) View all posts by Charlie Saigon 

2 comments 

1. Điệp Mỹ Linh 

MARCH 10, 2022 AT 06:26 EDIT 

Hi, Bạn Tôn Phi! 

Cảm ơn Bạn đã chuyển cho xem danh sách dài những tác phẩm của Bạn và 

các Bạn văn khác. Tôi nhận thấy Bạn viết nhiều thể loại khác nhau. 

Riêng tôi, tôi chỉ viết về những gì là rung động tâm hồn tôi chứ tôi không 

viết/xuất bản sách vì mục đích nào khác. 

Thưa thật với Bạn, đọc tiếng Việt của người trong nước — ngay như bà con 

của tôi còn sống tại Việt Nam — tôi cũng chỉ hiểu rất hạn chế, khoảng 70 đến 

80% thôi! 

Quý mến, 

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/03/10/danh-muc-sach-cua-nha-xuat-ban-song-moi-theo-thu-tu-an-pha-be/#comment-1096
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1096
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Điệp Mỹ Linh 

2. Võ Anh Hải 

MARCH 11, 2022 AT 16:09 EDIT 

I like it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop-charlie.com/2022/03/10/danh-muc-sach-cua-nha-xuat-ban-song-moi-theo-thu-tu-an-pha-be/#comment-1129
https://wordpress.com/comment/shop-charlie.com/1129
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Quyền năng tha tội của lễ Vượt Qua giao ước mới. 
 

 

Figure 24. Bức tranh Bữa tiệc cuối cùng của danh họa Ý Leonard De Vinci. 

Trong Kinh Thánh, sách Giăng, chương 6, từ câu 53 đến câu 58, Đức Chúa Giê-su 

có một lời hứa chắc chắn rằng: 

 

53 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, 

nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng 

có sự sống trong các ngươi đâu. 

 
54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến 

người đó sống lại. 
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55 Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. 

 
56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. 

 
57 Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, 

người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. 

 
58 Ðây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các 

ngươi đã ăn, rồi cũng sẽ chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. 

Chúng ta thấy, ở đây, qua văn bản chép tay, thánh đồ Giăng làm chứng rằng, ai giữ 

lễ Vượt Qua giao ước mới, người đó sẽ được lãnh nhận sự sống đời đời, và ngược 

lại. 

Tội lỗi nhiều thì không ai như nàng gái điếm Ma-ri Ma-đơ-len, hay anh trộm bên 

hữu. Cả hai con người ấy đều đã được lên thiên đàng. Vì đã được Đức Giê-su tha 

tội. 

Tiệc nay không phải là lễ Tiệc Ly, nó còn cao trọng hơn thế, là lễ Vượt Qua giao 

ước mới. 

Có một hội thánh đã giữ Lễ Vượt Qua Giao ước mới. Bạn hãy nghe tin tức về họ 

một lần. 

Viết bởi Tôn Phi. 

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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Bạch Cư Dị 
 

Bạch Cư Dị 

 
Figure 25. Bạch Cư Dị. Chưa rõ tên họa sĩ. 

Tiếng Trung: 白居易 

Bính âm: Bó Jūyì hay Bái Jūyì 

Wade-Giles: Po Chü-i hay Pai Chü-i 

Tự: Lạc Thiên (樂天) 

Hiệu: 

Hương Sơn cư sĩ (香山居士) 

Túy ngâm tiên sinh (醉吟先生) 

Quảng Đại giáo hóa chủ (廣大教化主) 

Thụy: Văn (文) 

Tên khác: Bạch Văn Công 白文公) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADnh_%C3%A2m_H%C3%A1n_ng%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Wade-Giles
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Bai_Juyi.jpg
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Bạch Cư Dị (chữ Hán: 白居易; 772 - 846), biểu tự Lạc Thiên (樂天), hiệu Hương Sơn 

cư sĩ (香山居士), Túy ngâm tiên sinh (醉吟先生) hay Quảng Đại giáo hóa chủ (廣大教

化主), là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. Ông là một trong những nhà thơ 

hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc. Đối với một số người yêu thơ văn thì người 

ta chỉ xếp ông sau Lý Bạch và Đỗ Phủ. 

Những năm đầu, ông cùng Nguyên Chẩn ngâm thơ, uống rượu, được người đời gọi 

là Nguyên Bạch (元白). Sau này, khi Nguyên Chẩn mất, lại cùng Lưu Vũ Tích, hợp 

thành cặp Lưu Bạch (劉白). Đường Tuyên Tông gọi ông là Thi Tiên (詩仙)  

Ông chủ trương đổi mới thơ ca. Cùng với Nguyên Chẩn, Trương Tịch, Vương Kiến, 

ông chủ trương thơ phải gắn bó với đời sống, phản ánh được hiện thực xã hội, chống 

lại thứ văn chương hình thức. Ông nói: "Làm văn phải vì thời thế mà làm... Làm thơ 

phải vì thực tại mà viết", mục đích của văn chương là phải xem xét chính trị mà bổ 

khuyết, diễn đạt cho được tình cảm của nhân dân. Thơ của ông lan truyền trong dân 

gian, thậm chí lan sang ngoại quốc như Tân La, Nhật Bản, có ảnh hưởng rất lớn. 

Tác phẩm lớn nhất của ông phải kể đến Trường hận ca, Tỳ bà hành, Tần trung 

ngâm,.. và Dữ nguyên cửu thư. 

 

Tiểu sử  

Tổ tiên ông là người gốc Thái Nguyên, Sơn Tây, sau di cư tới huyện Vị Nam, Thiểm 

Tây. Năm 15 tuổi ông đã bắt đầu làm thơ, thuở nhỏ nhà nghèo, ở thôn quê, đã am 

tường nỗi vất vả của người lao động. 

Năm Trinh Nguyên thứ 16 (năm 800), ông thi đỗ tiến sĩ được bổ làm quan trong 

triều, giữ chức Tả thập di. Do mâu thuẫn với tể tướng Lý Lâm Phủ, ông chuyển sang 

làm Hộ Tào tham quân ở Kinh Triệu. 

Năm Nguyên Hòa thứ 10 (815), do hạch tội việc tể tướng Vũ Nguyên Hành bị hành 

thích và ngự sử Bùi Độ bị hành hung, nhóm quyền thần cho là ông vượt qua quyền 

hạn, đày làm Tư mã Giang Châu. Giai đoạn từ năm 822 tới năm 824 làm Thứ 

sử Hàng Châu, năm 825 tới năm 826 làm Thứ sử Tô Châu, sau được triệu về kinh 

làm Thái Tử Thiếu phó. 

Năm Hội Xương thứ 2 (842) về hưu với hàm Thượng thư bộ Hình, sau mất tại Hương 

Sơn, Lạc Dương. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83u_t%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_B%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_Ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_Ch%E1%BA%A9n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_V%C5%A9_T%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Tuy%C3%AAn_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%C6%A1ng_T%E1%BB%8Bch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_Ki%E1%BA%BFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%E1%BA%ADn_ca
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B3_b%C3%A0_h%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%A7n_trung_ng%C3%A2m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%A7n_trung_ng%C3%A2m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BB%AF_nguy%C3%AAn_c%E1%BB%ADu_th%C6%B0&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn,_S%C6%A1n_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_T%C3%A2y_(Trung_Qu%E1%BB%91c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8B_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%83m_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%83m_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/800
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_L%C3%A2m_Ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinh_Tri%E1%BB%87u&action=edit&redlink=1
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https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A9_Nguy%C3%AAn_H%C3%A0nh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B9i_%C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C6%B0_m%C3%A3&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giang_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A9_s%E1%BB%AD
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https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/842
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https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_H%C3%ACnh
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Phong cách thơ văn  

 

Figure 26. Bạch Lạc Thiên. 

Thơ ông mang đậm tính hiện thực, lại hàm ý châm biếm nhẹ nhàng kín đáo. Trường 

hận ca kể mối tình đẹp của Đường Minh Hoàng và Dương Quý phi, nhưng đọc kỹ 

thì những ý châm biếm, mỉa mai kín đáo đều có. Ông cùng Nguyên Chẩn đề xướng 

phong trào Tân Nhạc Phủ, nên trong thơ, ông luôn công kích đời sống xa hoa dâm 

dật của bọn quý tộc, bóc trần sự bóc lột của bọn quan lại, thông cảm với nỗi thống 

khổ của dân chúng (Tần Trung Ngâm, Tân Nhạc Phủ). 

Thơ ông thấm nhuần tư tưởng nhân đạo, nhân văn. Ông hòa đồng cùng dân chúng, 

không coi việc làm quan của mình là gì, mà thấy mình cũng bị cuộc đời làm cho bảy 

nổi ba chìm chẳng khác gì người đời (Tỳ bà hành). Ông thông cảm với những thân 

gái chịu bao tập tục hủ bại và cảnh nghèo túng mặc dù sắc đẹp thì chẳng thua ai 

(Nghị hôn). 

Ông chủ trương thơ ca phải giản dị để dân chúng đều hiểu được. Không những thế, 

tình cảm, tư tưởng phải giàu tính nhân dân, nói được nỗi lòng của mọi người trước 

thế sự, phản ánh nổi thống khổ của nhân dân Trung Quốc đương thời nên gây được 

cảm xúc mạnh. Thơ ông giàu tính trữ tình. Khi ông bị đi đày từ Tràng An đến Giang 

Tây, ba bốn ngàn dặm, dọc đường thấy trường học, chùa chiền, quán trọ.... đều có 

đề thơ của mình, nên càng tự tin ở chủ trương của mình hơn. 

Riêng hai bài Tỳ Bà Hành và Trường Hận Ca đã đủ tỏ tài thơ của Bạch Cư Dị. Bằng 

lối kể chuyện miêu tả, với chủ đề khác nhau, hai bài thơ dài của ông, bài thì bay 

bướm, hình ảnh đẹp, lời bình trầm lắng, ý ngoài lời, ca tụng, mỉa mai đều kín đáo; 

bài thì hoà đồng vào cảnh ngộ cùng nhân vật, viết lên những tâm trạng gửi gắm của 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%E1%BA%ADn_ca
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%E1%BA%ADn_ca
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Huy%E1%BB%81n_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Qu%C3%BD_phi
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%A7n_Trung_Ng%C3%A2m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A2n_Nh%E1%BA%A1c_Ph%E1%BB%A7&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B3_b%C3%A0_h%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngh%E1%BB%8B_h%C3%B4n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:%E7%99%BD%E4%B9%90%E5%A4%A9.jpg
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cả hai, người gẩy -người nghe, vào tiếng đàn trên bến Tầm Dương, bài thơ da diết, 

buồn thấm thía mà nỗi đời thì vời vợi mênh mang. 

Ngoài ra ông còn làm một số bài thơ về thiên nhiên, nhàn tản. Lối nói u hoài, vương 

một nỗi buồn riêng kín đáo. Ông thích đàm đạo về thiền, về Lão Trang, cũng như là 

biểu hiện trốn đời, sau khi đã quá ngán về nhân tình thế thái. Ông để lại khoảng trên 

2.800 bài thơ. 

Công trạng khi làm quan 

Khi làm thứ sử Hàng Châu, thấy các công trình điều tiết nước cho nông nghiệp đã 

bị bỏ hoang lâu ngày, ông đã cho tu tạo lại Tây Hồ, cho đắp đê tại đây, trên trồng 

liễu, đến nay vẫn còn và được gọi là Bạch đê. Khi làm thứ sử Tô Châu, ông cho đào 

một con sông đào nối Hổ Khâu ở phía tây với Xương Môn ở hía đông gọi là Sơn 

Đường hà. 

Sau khi Bạch Cư Dị qua đời, vua Đường Tuyên Tông có làm bài thơ điếu như sau: 

Xuyết ngọc liên châu lục thập niên, 

Thùy giáo minh lộ tác thi tiên? 

Phù vân bất hệ danh Cư Dị, 

Tạo hóa vô vi tự Lạc Thiên. 

Đồng tử giải ngâm Trường hận khúc, 

Hồ nhi năng xướng Tì bà thiên. 

Văn chương dĩ mãn hành nhân nhĩ. 

Nhất độ tư khanh nhất thương nhiên. 

Dịch: 

Sáu mươi năm sáng tác ngọc liền châu, 

Ai đã chỉ đường làm thi tiên? 

Phù vân không gắn tên Cư Dị, 

Tạo hóa vô vi tự Lạc Thiên. 

Đồng Tử ngâm nga Trường hận khúc, 

Hồ nhi ca hát tì bà thiên. 

Văn chương đã đến cùng trăm họ. 

Mỗi độ nhớ khanh trẫm đau buồn. 

Tham khảo 

1. ^ 唐代李忱《吊白居

易》缀玉联珠六十年

，谁教冥路作诗仙。

浮云不系名居易，造

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_H%E1%BB%93
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%95_Kh%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C6%B0%C6%A1ng_M%C3%B4n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_C%C6%B0_D%E1%BB%8B#cite_ref-1
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化无为字乐天。童子

解吟长恨曲，胡儿能

唱琵琶篇。文章已满

行人耳，一度思卿一

怆然。 

• Bạch Cư Dị truyện 

• 《Nguyên Bạch thi 

tiên chứng khảo》 - 

Thượng Hải cổ tịch 
xuất bản xã: 1978 

• 《Bạch Cư Dị tả 

phúng dụ thi đích tiền 

tiền hậu hậu》 - 

Trung Hoa thư cục: 
2007 
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Tống biệt hành 
Tác giả: Thâm Tâm (tên thật Nguyễn Tuấn Trình) 

 

Đưa người, ta không đưa qua sông, 

Sao có tiếng sóng ở trong lòng? 

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt, 

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? 

Đưa người ta chỉ đưa người ấy 

Một giã gia đình, một dửng dưng... 

 

- Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ, 

Chí nhớn chưa về bàn tay không, 

Thì không bao giờ nói trở lại! 

Ba năm mẹ già cũng đừng mong! 

 

         * 

 

Ta biết người buồn chiều hôm trước: 

Bây giờ mùa hạ sen nở nốt, 

Một chị, hai chị cũng như sen 

Khuyên nốt em trai dòng lệ sót. 

 

Ta biết người buồn sáng hôm nay: 

Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay, 

Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc 

Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay... 

 

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực! 

Mẹ thà coi như chiếc lá bay, 

Chị thà coi như là hạt bụi, 

Em thà coi như hơi rượu say. 

 

Bài thơ này được đăng trên báo Tiểu thuyết thứ bảy năm 1940, sau đó được tuyển 

chọn vào sách Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân. Bản trong Việt Nam 

thi nhân tiền chiến (1968) còn in thêm một khổ thơ nữa ở cuối như sau: 
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Mây thu đầu núi, gió lên trăng, 

Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm. 

Ly khách ven trời nghe muốn khóc, 

Tiếng Đời xô động, tiếng hờn câm. 

Theo Bùi Viết Tân đăng trên Tạp chí Văn nghệ kháng chiến (5-1951), “Cuối năm 

1949, trong một chuyến đi dài ngày từ Liên Khu 3 lên Việt Bắc, tôi có dịp đồng hành 

với thi sĩ Thâm Tâm (Nguyễn Tuấn Trình) [...] nhân vật gây nguồn cảm hứng để anh 

sáng tác bài thơ nổi tiếng Tống biệt hành là một người tên Phạm Quang Hoà, trước 

1945 thoát ly gia đình ra đi lên chiến khu làm cách mạng. Tôi đã hỏi anh Thâm Tâm, 

nhân vật Phạm Quang Hoà ở đâu, còn sống không? Anh Thâm Tâm cho biết Phạm 

Quang Hoà ra đi, trở về và đang tiếp tục cuộc sống của một người trai thời loạn.” 

 

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng phổ nhạc thành bài hát cùng tên. 

 

Bài thơ này từng được sử dụng trong chương trình sách giáo khoa Văn học 11 giai 

đoạn 1990-2006, nhưng đã được lược bỏ trong Sách giáo khoa Ngữ văn 11 từ 2007. 

 

 

  

 

  

 

 

Con người lãng mạn trong “Tống biệt hành” (Thâm Tâm)  

Gửi bởi Trần Hà Nam ngày 02/09/2006 19:16 

 

Không gian bi tráng. Ly biệt sầu thương. Nỗi buồn thăm thẳm cứ lấn át dần hùng 

tâm tráng chí người đi bằng cảm giác mất mát, đổ vỡ, hụt hẫng dâng đầy trong những 

dòng thơ của Tống biệt hành. 

 

Tống biệt hành không nằm trong không khí của những cuộc ra đi như Tây Tiến, Đất 

nước của giai đoạn kháng chiến chống Pháp, nên tư cách tráng sĩ của ly khách hiện 

ra trong bài thơ thuần tuý chỉ là hình ảnh con người lãng mạn cá nhân mà thôi. Dẫu 

rằng trong thực tế, người bạn của Thâm Tâm có thể lên chiến khu, nhưng từ nguyên 

https://www.thivien.net/Con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l%C3%A3ng-m%E1%BA%A1n-trong-T%E1%BB%91ng-bi%E1%BB%87t-h%C3%A0nh-Th%C3%A2m-T%C3%A2m/reply-R-Af4wtFh6jm3igJEIi_6A
https://www.thivien.net/Tr%E1%BA%A7n-H%C3%A0-Nam/member-ugO5moh7gzYYDOe2gVJzDg
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mẫu đến nhân vật trữ tình trong thơ thường vẫn có khoảng cách nhất định. Huống 

chi cách xây dựng hình ảnh, khắc hoạ tâm trạng nhân vật ở đây hoàn toàn thuộc về 

thủ pháp lãng mạn. Có mượn thơ xưa cái không khí “đưa qua sông” cũng là để phân 

biệt với người của thời hiện đại không đưa qua sông. Có mượn bóng chiều cũng để 

nhấn mạnh ngoại cảnh không phải là tác nhân tạo nên nỗi buồn biệt ly, vì bóng chiều 

không thắm không vàng vọt, không vui, không buồn… Những từ đưa người, ly 

khách, người buồn, người đi… có thể nhận ra suốt trục dọc của bài thơ và nhấn nhá 

nhiều lần như một điệp khúc buồn. Sự thay đổi của thời đại và sự khác biệt trong tư 

tưởng đã làm nên hình bóng con người hiệp sĩ nhưng kiểu người ấy khác hẳn Kinh 

Kha ngày xưa ra đi diệt trừ bạo chúa. Bởi đọc kỹ những câu thơ Thâm Tâm, ta không 

biết được người ấy đi đâu, muốn làm gì cụ thể. Tất cả chỉ là để thoả mãn khát khao: 

Chí nhớn chưa về bàn tay không 

 

Thì không bao giờ nói trở lại 

 

Nhưng vì một lý tưởng cá nhân để sẵn sàng đánh đổi tất cả, dứt bỏ sợi dây ràng buộc 

của tình mẫu tử, chị em, anh em, bạn bè… có tàn nhẫn quá chăng? Đứng về lý, tác 

giả là người đồng tình cùng ly khách, trong những lời cảm khái. Nhưng nếu chỉ có 

vậy, người ra đi sẽ có bộ dạng của một kép hát trên sân khấu. Thâm Tâm đã nghiêng 

về mặt tình cảm, hoà nhập với tâm trạng người trong cuộc để diễn tả những khoảnh 

khắc của chiều hôm trước, sáng hôm nay và của cả buổi chiều hiện tại với nỗi buồn 

đứt ruột cố nén trong lòng kẻ ra đi. Để biết rằng người ấy không phải là kẻ một dửng 

dưng. Khổ kết nghẹn ngào như một lời trăng trối gửi về mẹ, chị, em với những hình 

ảnh so sánh chiếc lá bay, hạt bụi, hơi rượu say đầy những ám ảnh thân phận. Và đó 

cũng là cách cắt nghĩa cho thái độ dửng dưng đến lạnh lùng trước đó. 

 

Bốn năm sau khi viết Tống biệt hành, Thâm Tâm đã viết Vọng nhân hành (1944) có 

những câu: 

 

 

Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch 

 

Ta ghét hoài câu “nhất khứ hề”… 
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Có lẽ phải bắt đầu từ tâm thế thời đại ấy, chúng ta mới cắt nghĩa được phần nào tứ 

thơ của Tống biệt hành. Vào những năm bốn mươi của thế kỷ XX, trên thi đàn lãng 

mạn Việt Nam, Thâm Tâm, Trần Huyền Trân, Nguyễn Bính có một hơi thơ giống 

nhau: “Nằm đây thép gỉ son mòn - Cái đi mất mát, cái còn lần khân” (Độc hành ca - 

Trần Huyền Trân); “Ta đi nhưng biết về đâu chứ - Đã nổi phong yên lộng bốn trời - 

Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ - Uống say mà gọi thế nhân ơi” (Hành phương Nam - 

Nguyễn Bính). Phải chăng, khi cuộc sống thực trở nên bức bối ngột ngạt, các nhà 

thơ thời ấy khao khát một cuộc ra đi? Nhưng phần lớn những khúc hành, ca chỉ là 

một sự giải toả tâm trạng bức bối, trong khi cuộc sống thực của các nhà thơ cứ quẩn 

quanh trong khuôn đời chật hẹp. Tinh thần ấy đã từng được nói lên rất rõ trong thơ 

Hàn Mặc Tử: “Đi, đi, đi mãi nơi vô định - Tìm cái phi thường, cái ước mơ” (Đời 

phiêu lãng). Nhân vật người đi trong Tống biệt hành dù có gợi lại không khí cổ xưa, 

dù có gắng gượng chống chọi tiếng thổn thức sâu thẳm từ tâm hồn bằng dáng vẻ 

kiêu dũng bề ngoài, cũng vẫn chỉ là sản phẩm thuần tuý lãng mạn. Người đọc thẩm 

thấu thêm chất “bâng khuâng khó hiểu của thời đại” (Hoài Thanh, Hoài Chân - Thi 

nhân Việt Nam) từ bài thơ của Thâm Tâm, để trân trọng những tấm lòng biết hướng 

về những điều cao cả, như một sự phản ứng lại xã hội tầm thường tù túng lúc bấy 

giờ. Vì vậy, nỗi buồn của người đi (cũng là tâm trạng của chính Thâm Tâm) rất đáng 

quý. 

 

Trần Hà Nam 

☆☆☆☆☆ 63.33 

Khổ cuối bài thơ? 

Gửi bởi Biển nhớ ngày 22/03/2007 11:11 

 

Thân gửi các bạn, 

 

 

Minh Thùy có vào Trang Thơ đọc, thấy tủ thơ có nhiều bài thơ hay, tài liệu phong 

phú, nhưng xem qua bài thơ Tống biệt hành của nhà thơ Thâm Tâm, là bài thơ MT 

rất yêu thích - bài thơ nổi tiếng nửa thế kỷ nay - thì nhận ra là bài thơ ở đây còn thiếu 

một đoạn cuối rất đẹp, và một vài chữ không đúng, MT xin mạn phép được bổ túc 

cho bài thơ được toàn vẹn. 

Thi sĩ Thâm Tâm sinh 1917, mất năm 1950. Bài thơ này sáng tác năm 1940. 

https://www.thivien.net/Bi%E1%BB%83n-nh%E1%BB%9B/member-VNar4P91FennJmjhT0Bmzw


Page 89 of 157 
 

Page 89 of 157 
 

 

 

Kính và cám ơn các bạn. 

 

 

Minh Thùy 

 

 

 

Tống biệt hành 

 

Đưa người, ta không đưa qua sông 

 

Sao có tiếng sóng ở trong lòng? 

 

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt 

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ? 

 

 

Đưa người ta chỉ đưa người ấy 

 

Một giã gia đình một dửng dưng... 

 

 

-Li khách! Li khách! Con đường nhỏ 

 

Chí nhớn chưa về bàn tay không 

 

Thì không bao giờ nói trở lại! 

 

Ba năm mẹ già cũng đừng mong! 

 

 

Ta biết người buồn chiều hôm trước 
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Bây giờ mùa hạ sen nở nốt 

Một chị, hai chị cũng như sen 

 

Khuyên nốt em trai dòng lệ sót 

 

 

Ta biết người buồn sáng hôm nay: 

 

Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay 

 

Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc 

Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay... 

 

 

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực! 

 

Mẹ thà coi như chiếc lá bay 

 

Chị thà coi như là hạt bụi 

 

Em thà coi như hơi rượu cay... 

 

 

Mây thu đầu núi, giá lên trăng 

Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm 

Ly khách ven trời nghe muốn khóc 

 

Tiếng đời xô động tiếng hồn câm 
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Mây thu đầu núi, giá lên trăng 

 

Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm 

 

Ly khách ven trời nghe muốn khóc 

Tiếng đời xô động tiếng hồn câm 

 

 

THÂM TÂM 1940 

 

 

 

Minh Thùy có thể cho biết bạn dựa vào nguồn nào để chép bài thơ này không? 

 

Và nếu được, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của hai đoạn thơ và sự khác biệt trong 

chữ dùng. 

 

 

Riêng sóng trăng, khi đi ngang đèo Hải Vân, mới hiểu hết cái cảm động của người 

thi sĩ giữa núi rừng cô tịch trong mùa thu, khi chia tay người thương để đi làm tròn 

bổn phận người trai: 

 

"Chí lớn không về, bàn tay không 

 

Thì không bao giờ nói trở lại 

 

Ba năm Mẹ già cũng đừng mong... " 

 

 

Và nhận ra cái cảnh vô cùng cô đơn này: 

"Mây thu đầu núi, gió lưng chân 
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Cơn lạnh chiều nao để bóng thầm... 

 

Ly khách ven trời nghe muốn khóc 

 

Tiếng đời xô động, tiếng hờn căm... " 

 

Cảnh "mây thu đầu núi", đối với "gió lưng chân", mới nghẹn ngào làm sao cho lòng 

ly khách giữa mùa thu ngang lưng núi. 

 

 

Và âm "ân" (lưng chân) vần với "ầm" (bóng thầm), ăm (hờn căm) 

hơn là "ăng" (giá lên trăng - tạm hiểu: hơi lạnh bốc lên trăng? hơi gượng). 

 

Chữ "xô" trong câu cuối, làm sóng trăng như nghe thấy tiếng sóng biển dạt dào khi 

đứng trên Trường Sơn đoạn đèo Hải Vân, sóng biển như gần lắm, nhưng chỉ là "tiếng 

đời xô động"... chứ thật ra, không thể nghe thấy tiếng sóng. 

 

Còn "tiếng hờn căm... " thực nói lên hết cả lý do của buổi ly biệt, vì nỗi hờn non 

nước, hờn vong quốc, mà 

 

"Người đi, ừ nhỉ, người đi thực 

 

Mẹ! Thà coi như chiếc lá bay 

Chị! Thà coi như là hạt bụi 

Em! Thà coi như hơi rượu cay! " 

 

 

 

 

Minhthuy nghĩ sao? 

 

 

 

 

sóng trăng 
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---------------------------- 

Trả lời bạn Sóng Trăng, 

 

 

Cám ơn bạn đã đọc bài thơ Minh Thùy bổ túc và có góp ý cùng phân tích cặn kẽ và 

hay. 

 

Minh Thùy bổ túc đoạn cuối vào bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm là dựa theo 

tạp chí Tác phẩm văn học, ra 2 tháng một kỳ, số báo có đăng bài này là số 2 - tháng 

9-10- năm 1987. Tình cờ có người quen cho Minh Thùy số báo này từ lâu, vì trong 

đó có bài thơ Tống biệt hành và bài thơ Ở phía sau cửa sổ của Thế Dũng rất hay nên 

Minh Thùy còn giữ số báo này đến nay. 

 

 

Theo sự cảm nhận của Minh Thùy thì 2 câu: 

 

Mây thu đầu núi, giá lên trăng. 

 

cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm 

 

 

Tác giả dường như muốn nói lên nỗi lạnh lùng, rét giá của một chiều thu và nỗi cô 

đơn của ly khách, người phải thoát ly gia đình, đi làm cách mạng, ra đi thầm lặng 

một mình, đứng bên đường chỉ có bóng mình. Ở đây câu thơ đã tượng hình rất đẹp, 

rất thơ của người ly khách. 

 

 

Và câu cuối: Tiếng đời xô động tiếng hồn câm. 

Minh Thùy cảm nhận thi sĩ dường như mưốn nói: trong khi cuộc đời xáo động, sóng 

gío như vậy, đất nước bị sự thống trị của thực dân Pháp thì đa số người dân phải chịu 

đựng câm lặng mà sống, ly khách càng thấy mình cô đơn hơn, đến nghe muốn khóc. 

 

 

Minh Thùy viết dường như vì nghĩ khi đọc thơ hay truyện, người đọc thường diễn 

giải ý tưởng bài thơ theo cảm nhận của mình. Và mỗi người tùy theo kinh nghiệm 
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sống, cảm hứng của mình mà có những diễn giải khác nhau. Có lẽ chỉ có tác giả mới 

nói đúng ý tưởng mà ông muốn bày tỏ. 

 

 

Đây là do kinh nghiệm lúc còn học Văn ở trường, khi giảng về bài thơ hay tác phẩm 

nào, thầy cô hay nói là tác giả viết như vậy vì tác giả muốn nói thế này, thế khác.... 

Minh Thùy thấy có vẻ áp đặt quá, có lần đã hỏi lại cô là: Có đúng tác giả muốn nói 

thế không? Hay chỉ là do mình phỏng đoán như vậy... 

 

 

Đến nay viết truyện ngắn, có khi độc giả và cả bạn bè, viết thư về Minh Thùy bày tỏ 

cảm nghĩ của họ với nhân vật và cốt truyện thì Minh Thùy thấy vài người nói chưa 

đúng lắm với ý tưởng mà mình muốn chuyên chở trong truyện. Nhưng Minh Thùy 

vẫn tôn trọng những ý kiến đó vì nghĩ đó là xuất phát từ kinh nghiệm sống của từng 

người thôi. 

 

 

Xin phép hỏi lại Sóng Trăng dựa vào nguồn nào mà có đoạn thơ cuối khác đó ? Cũng 

có thể đoạn thơ cuối mà Minh Thùy đọc được ở tạp chí Tác phẩm văn học đã in sai 

chăng? 

Minh Thùy rất vui biết thêm có người cũng ưa thích bài thơ Tống biệt hành và có 

những suy nghĩ, cảm nhận rất hay. 

 

Kính và cám ơn, 

 

 

Minh Thùy. 
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Bà Huyện Thanh Quan 
 

Nguyễn Thị Hinh 

Thông tin chung 

Thường gọi Bà Huyện Thanh Quan 

Húy danh Nguyễn Thị Hinh 

Chức quan Cung Trung Giáo Tập 

Phu quân Lưu Nghị 

Hậu duệ Lưu Tuân 

Lưu Cung 

Lưu Chính 

Lưu Lương 

Thân phụ Nguyễn Lý 

Giới tính Nữ 

Sinh 1805 

  Phường Nghi Tàm, huyện Vĩnh Thuận, 

gần Hồ Tây (nay là phường Quảng 

An, quận Tây Hồ), Hà Nội 

Mất 1848 (42 – 43 tuổi) 

An táng Bờ Hồ Tây (Hà Nội) 

Nghề nghiệp Nhà thơ 

Quốc gia Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Triều đại Nhà Nguyễn 

Sáng tác nổi bật Qua Đèo Ngang, Chiều hôm nhớ nhà 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_h%C3%BAy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_ch%E1%BA%BF_c%C3%A1c_tri%E1%BB%81u_%C4%91%E1%BA%A1i_qu%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_t%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/1805
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nghi_T%C3%A0m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Thu%E1%BA%ADn_(huy%E1%BB%87n_c%C5%A9)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_An,_T%C3%A2y_H%E1%BB%93
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_An,_T%C3%A2y_H%E1%BB%93
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_H%E1%BB%93_(qu%E1%BA%ADn)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%AFc_t%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%81u_%C4%91%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qua_%C4%90%C3%A8o_Ngang
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BB%81u_h%C3%B4m_nh%E1%BB%9B_nh%C3%A0&action=edit&redlink=1
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Bà Huyện Thanh Quan (chữ Nôm: 婆縣青關, chữ Hán: 青關縣夫人 Thanh Quan huyện 

phu nhân; 1805 - 1848), tên thật là Nguyễn Thị Hinh (阮氏馨); là một nữ thi sĩ trong thời 

cận đại của lịch sử văn học Việt Nam.  

  

Tiểu sử 

Nguyễn Thị Hinh là người phường Nghi Tàm, huyện Vĩnh Thuận, gần Hồ Tây (nay 
là phường Quảng An, quận Tây Hồ), Hà Nội. Một số tài liệu cho biết tên thật của bà là 
Ngô Thị Hinh. Cha bà là Nguyễn Lý (1755-1837), đỗ thủ khoa năm 1783, đời vua Lê Hiển 
Tông. 

Bà là học trò của danh sĩ Phạm Quý Thích (1760-1825), và là vợ của Lưu Nghị (1804-
1847), hiệu là Ái Lan, người làng Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì, quận Hà Đông (nay 
thuộc Hà Nội). Ông đỗ cử nhân năm 1821 (Minh Mạng thứ 2), từng làm tri huyện Thanh 
Quan (nay là một phần huyện Đông Hưng và huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), nên 
người ta thường gọi bà là Bà Huyện Thanh Quan. Sau đó, ông bị giáng chức rồi lại được 
bổ chức Bát phẩm Thư lại bộ Hình. Chồng bà làm quan trải đến chức Viên ngoại lang bộ 
Hình, nhưng mất sớm (43 tuổi). 

Dưới thời vua Minh Mạng,  bà được mời vào kinh giữ chức Cung Trung Giáo Tập để dạy 
học cho các công chúa và cung phi. 

Khoảng một tháng sau khi chồng mất, bà lấy cớ sức yếu xin thôi việc, rồi dẫn 4 con về 
lại Nghi Tàm và ở vậy cho đến hết đời. 

Không biết rõ chính xác về thời gian sống của bà nhưng theo nhiều tư liệu ghi chú là bà 
sinh năm 1805 và mất năm 1848 ở tuổi 43. Mộ bà được đặt bên bờ Hồ Tây (Hà Nội), 
nhưng sau này sóng gió đã làm sạt lở không còn tăm tích.  

Tác phẩm 

Bà Huyện Thanh Quan sáng tác không nhiều, hầu hết viết bằng chữ Nôm, theo thể Hàn 
luật. Hiện gồm những bài sau: 

 

Figure 27. Đèo Ngang. 

1. Thăng Long thành hoài cổ 
2. Qua chùa Trấn Bắc 

3. Qua đèo Ngang 
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4. Chiều hôm nhớ nhà 

5. Tức cảnh chiều thu 

6. Cảnh đền Trấn Võ 

7. Cảnh Hương sơn 

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Đỗ Lai Thúy thì 4 bài đầu là hoàn toàn chính xác của bà 
bởi có sự thống nhất từ tư tưởng đến phong cách nghệ thuật. 

Nhận xét 

Trích ý kiến của: 

• Giáo sư Dương Quảng Hàm: 

Những bài thơ Nôm của bà phần nhiều là tả cảnh, tỏ tình, nhưng bài nào cũng 

hay và tỏ ra bà là một người có tính tình đoan chính, thanh tao, một người có 

học thức thường nghĩ ngợi đến nhà, đến nước. Lời văn rất trang nhã, điêu 

luyện. 

• Giáo sư Thanh Lãng: 

Thơ Bà Huyện Thanh Quan đầy chất thơ. Lời thơ của bà điêu luyện, gọt giũa, 

đẹp như một bức tranh cổ. 

• Giáo sư Phạm Thế Ngũ: 

Nhiều nhà phê bình đã đưa ra thuyết Bà Huyện Thanh Quan mang nặng tấm 

lòng thương tiếc nhà Lê, thuyết ấy không phải là vô căn cứ. Cái tâm trạng 

hoài Lê ấy, cũng là tâm trạng chung của nhiều nho sĩ Bắc Hà sau ngày thống 

nhất...Nhưng nói là nhớ tiếc cái chính trị của mấy ông vua thời Lê mạt thì 

không đúng. Bà hướng về một quá khứ mà có lẽ bà cũng không tường tận lắm, 

và bà cũng chưa thọ hưởng được ân huệ gì; nhưng đó là quá khứ của tiền bối, 

của gia đình...Vì thế thái độ hoài Lê của bà cũng như nhiều nho sĩ đồng thời 

không có tính cách chính trị, mà chỉ có tính cách tâm tình... 

Về mặt nghệ thuật: chữ dùng khéo, chọn lọc, thích đáng, đối rất chỉnh, rất 

thần tình, ý hàm súc, lời trau chuốt, gọn, đẹp...Cho nên thơ bà rất được các 

nho gia xưa yêu chuộng, ngâm nga... 

Thơ luật đời Nguyễn Sơ, ở tác phẩm của hai nữ sĩ là Hồ Xuân Hương và Bà 

Huyện Thanh Quan, như vậy quả đã tiến đến cao độ mỹ diệu. Thơ Hồ Xuân 

Hương thiên về Nôm mà bóng bẩy, duyên dáng. Thơ Bà Huyện Thanh Quan 

thiên về Hán mà thanh thoát, nhẹ nhàng. Hồ Xuân Hương đại biểu cho cái 

tinh thần trào phúng bình dân vươn lên thể hiện một hình thức bác học. Bà 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BB%81u_h%C3%B4m_nh%E1%BB%9B_nh%C3%A0&action=edit&redlink=1
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Huyện Thanh Quan đại biểu cho cái tinh thần tao nhã nho sĩ kết tinh lại, cùng 

với tinh túy của Đường thi...  

• Giáo sư Nguyễn Lộc: 

Thơ bà thường viết về thiên nhiên, phần lớn là vào lúc trời chiều, gợi lên cái 

cảm giác vắng lặng và buồn bã. Cảnh bà miêu tả trong những bài thơ giống 

như những bức tranh thủy mặc, chấm phá...Hơn nữa, nói cho đúng thì cảnh 

trong thơ bà thực tế cũng không phải là cảnh, mà là tình. Tình cảm của bà 

thường là sự nhớ thương da diết đối với quá khứ vàng son đã một đi không 

trở lại. Do vậy, người ta gọi bà là nhà thơ hoài cổ. Thơ bà còn được chú ý vì 

một lẽ nữa, đó là nghệ thuật hết sức điêu luyện. Ở đó, niêm luật đều luật đều 

chặt chẽ mà không gây cảm giác gò bó, xếp đặt. Câu thơ của bà trang nhã, từ 

ngữ chải chuốt và chọn lọc công phu...  

Giai thoại  

Có nhiều giai thoại được kể về bà. 

Sâm cầm Hồ Tây  

Giữa thế kỷ 19, ở Nghi Tàm nổ ra cuộc đấu tranh chống lệ nộp 
chim sâm cầm, một đặc sản của vùng này, và người dân làm đơn 
thưa việc xách nhiễu của quan trên, sau đó vua Tự Đức xét đơn đã 
tha lệnh cống cho vùng. Theo Ngọc phả (ghi nhận công đức của 
những người có công với dân làng), thì chính Bà Huyện Thanh 
Quan đã thảo đơn cho dân gửi lên vua, nhưng vì phục tài đức của 
bà nên quan huyện Hoàn Long đã ỉm đi, dù có lệnh của quan trên, 
mà không bắt tội và truy xét.  

Thời điểm xảy ra việc này, có nơi ghi là năm 1870,  có nơi ghi chép 
là lệ cống chim sâm cầm có từ năm Tự Đức thứ 17 (1857), và đến 
năm Tự Đức thứ 24 mới được bãi bỏ. Tuy nhiên, nếu theo các thời 
điểm đó thì giai thoại này không hợp lý, vì bà Huyện đã mất năm 
1848, trước đó rất lâu. 

Kẻo mai nữa già 

Lúc ông huyện Thanh Quan (Lưu Nghi) đi vắng, có một cô gái tên 
là Nguyễn Thị Đào đã đệ đơn lên trình bày rằng chồng cô đã ruồng 
bỏ cô để xin được ly dị, lấy chồng khác. Vì thương cảm, Bà Huyện 
Thanh Quan đã thay chồng phê đơn cho phép ly hôn bằng mấy câu 
thơ: 

Phó cho con Nguyễn Thị Đào 

Nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai? 

Chữ rằng: Xuân bất tái lai 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2m_c%E1%BA%A7m
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Cho về kiếm chút kẻo mai nữa già! 

Hay chuyện, chồng cô Đào kiện quan trên. Quan 
trên ăn của đút, giáng chức bà huyện Thanh Quan.[16] 

Làm trâu 

Có một ông đỗ hương cống tới xin mổ trâu để giỗ 
cha. Lúc bấy giờ, triều đình đã ban lệnh hạn chế mổ 
trâu, để phát triển việc canh nông. Cảm động trước 
hiếu hạnh của ông này nhưng chồng thì đi vắng, Bà 
Huyện Thanh Quan đã cầm bút phê vào đơn câu 
thơ: 

Người ta thì chẳng được đâu 

"Ừ" thì ông Cống làm trâu thì làm. 

Biết bà huyện dùng chữ nghĩa để lỡm mình, 
nhưng vì được việc nên ông cũng vui vẻ ra 
về.  

Ngoài ra, trong sách Mười phụ nữ huyền 
thoại Việt Nam của Thu Hằng còn có thêm 
vài cuộc đối đáp, đàm luận thi phú giữa bà 
với vua Minh Mạng. 

Tham khảo 

1. Trích Từ điển nhân vật lịch sử Việt 
Nam, trang 642. 

2. Ghi theo 'Từ điển Văn học (bộ 
mới) và Từ điển nhân vật lịch sử Việt 
Nam (trang 642). Giáo sư Dương 
Quảng Hàm ghi là huyện Hoàn Long, 
tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội (Việt 
Nam văn học sử yếu, trang 396). 

3. BÀ HUYỆN THANH QUAN 

4. Tên ghi theo Dương Quảng Hàm. Giáo 
sư Thanh Lãng và Thu Hằng đều ghi 
tên là Lưu Nghị. Từ điển Văn học (bộ 
mới) ghi tên Lưu Nguyên Ôn. Còn 
trong Nam thi hợp tuyển của Ôn 
Như Nguyễn Văn Ngọc thì ghi tên Lưu 
Nguyên Uẩn. 

5. ^ Theo Dương Quảng Hàm. Cũng có 
thuyết cho rằng dưới thời Tự 
Đức (1847-1882), Bà Huyện Thanh 
Quan mới được mời vào cung dạy học 
(ghi chú của Thu Hằng, trang 191) 

6. 2 trai là Tuân và Cung, 2 gái là Chính 
và Lương (ghi chú của Thu Hằng, trang 
197) 

7. Xem chi tiết trong bài "Tìm về nơi an 
nghỉ cuối cùng của các nữ sĩ Đoàn Thị 
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https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Trang-ch%E1%BB%A7/Th%C3%B4ng-tin-c%E1%BA%A7n-bi%E1%BA%BFt/Th%C3%B4ng-tin-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%E1%BB%91/Chi-ti%E1%BA%BFt-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%E1%BB%91/tid/Ba-Huyen-Thanh-Quan/newsid/C02E7122-0215-4A17-BADE-4D578C107771/cid/A064E1C0-0A55-462F-A303-988E0859B383
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_L%C3%A3ng
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Điểm, Hồ Xuân Hương và Bà Huyện 
Thanh Quan" 

8. Theo tư liệu. 

9. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học 
sử yếu, trang 396-397. 

10. Bản lược đồ Văn học Việt Nam, Quyển 
Thượng, trang 798 

11. Việt Nam văn học sử giản ước tân 
biên (quyển hai), trang 288, 290 và 
294. 

12. Nguyễn Lộc, Từ điển Văn học (bộ 
mới). Nhà xuất bản Thế giới, 2004, 
trang 75. 

13.  Sâm cầm và Bà Huyện Thanh Quan 

14. Thu Hằng, trang 201. 

15. Chim sâm cầm - thuốc bổ của Hồ Tây 

16. Theo Thu Hằng, trang  184. 

17.  Lược theo bài viết ở Việt Nam thư 
quán. 

Sách tham khảo 

Dương Quảng Hàm, Việt 

Nam văn học sử yếu. Trung 

tâm học liệu Sài Gòn xuất 

bản năm 1968. 

• Thanh Lãng, Bản lược đồ Văn 

học Việt Nam (Quyển Thượng). 

Nhà xuất bản Trình bày, không 

ghi năm xuất bản. 

• Phạm Thế Ngũ, Việt Nam văn 

học sử giản ước tân biên (Quyển 

Hai). Quốc học tùng thư xuất 

bản, không ghi năm xuất bản. 

• Nguyễn Q. Thắng & Nguyễn Bá 

Thế, Từ điển nhân vật lịch sử 

Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa 

học xã hội 1992. 

• Nhiều tác giả, Từ điển Văn học 

(bộ mới). Nhà xuất bản Thế giới, 

2004. 

http://www.customs.gov.vn/lists/tinhoatdong/Print.aspx?ID=15355
http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/gia-dinh/chim-sam-cam-thuoc-bo-cua-ho-tay-2264681.html
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/1968
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_L%C3%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Th%E1%BA%BF_Ng%C5%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Q._Th%E1%BA%AFng
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• Thu Hằng, Mười phụ nữ huyền 

thoại Việt Nam. Nhà xuất bản 

Lao động, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giả Đảo 

Giả Đảo (chữ Hán: 賈島, 779 - 843), tên chữ: Lãng Tiên, hiệu: Kiệt Thạch Sơn 

Nhân, là một nhà thơ Trung Quốc thời Trung Đường. Ông cùng với Mạnh Giao, Lý 

Hạ được các nhà nghiên cứu văn học liệt vào hạng tiêu biểu của phái thơ “khổ 

ngâm”.  

 

Một đời thơ 

Giả Đảo là người Phạm Dương, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc ngoại ô Bắc Kinh), Trung 

Quốc. 

Thời trẻ, ông đi thi nhiều lần không đỗ, đi làm tăng tại Lạc Dương, pháp danh là Vô 

Bản. Sau đến kinh đô Trường An, ngụ tại chùa Thanh Long. 

Ở đấy, ông gặp được Hàn Dũ và nghe lời danh sĩ này hoàn tục. Sách Tân Đường 

thư chép: “ông thi nhiều lần không đỗ, đời Đường Văn Tông (ở ngôi: 826-840), có 

người gièm pha, bị giáng chức làm Chủ bạ Trường Giang (nay là huyện Bồng Khê, 

tỉnh Tứ Xuyên). Lúc đó ông đã năm mươi tuổi. Năm sáu mươi hai, ông được đổi làm 

Tư thương tham quân ở Phổ Châu (nay là An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên). 

Năm 65 tuổi, ông mất ở nơi làm quan, tức Phổ Châu. 
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Tác phẩm của ông để lại là Trường Giang tập, gồm 10 quyển. 

Đa phần thơ Giả Đảo viết theo thể thơ ngũ ngôn luật và ông đã tỏ ra sở trường về thể 
loại này. Từ điển văn học (bộ mới) viết: 

Đặc sắc của thơ Giả Đảo là lạ lùng, trầm tĩnh, ít có niềm vui và nỗi buồn 

bồng bột. Phong cách cô đơn hiu quạnh đó đã từng được một số nhà thơ cuối 

Đường rất chuộng. Do vậy họ tôn sùng ông, sớm chiều cúng bái ông như Phật 

(cúng bái là sai, chỉ nên thờ Đức Chúa Trời) và sau này phái Giang hồ cuối 

thời Tống cũng suy tôn Giả Đảo là ông Tổ. Thật ra, ngoài một số câu thật 

hay, thơ ông ít có bài toàn bích. Có lẽ do quá say sưa với việc gọt giũa câu 

chữ nên ông coi nhẹ sáng tạo nghệ thuật hoàn chỉnh toàn bài. Ở những bài 

tương đối chỉnh thì tình ý lại khô khan, không mấy xúc động. Lại thêm đấy 

phần nhiều là thơ thù tạc, ít phản ánh sinh hoạt xã hội, tâm hồn rõ ràng không 

rộng mở. Ngược lại, Giả Đảo có một số bài thơ ngắn, hình như không cố ý 

gọt giũa, lại hóa giản dị, tự nhiên như bài Kiếm khách lời thơ mạnh mẽ, được 

nhiều người thích, hay như bài Tầm ẩn giả bất ngộ...  

Sách Văn học sử Trung quốc của Dịch Quân Tả có đoạn: 

Giả Đảo là một người sớm xuất gia, về sau con đường hoạn lộ lại trắc trở, 

cho nên tác phẩm ông thiếu nét phong lệ, hào hoa và đều là những biểu lộ 

những nét kỳ khí từ một gương mặt khắc khổ. Lục Thời Ung trong quyển Thi 

kinh có nói: "Ta đọc thơ của Mạnh Giao như ăn đu đủ mà răng thì súng lười 

thì tê, không biết mùi vị thế nào cả. Còn đọc thơ của Giả Đảo như ăn dưa 

muối lạnh, mùi vị chẳng những không hợp khẩu mà có khi lưỡi bị chua, răng 

bị tê nữa."  

Tầm ẩn giả bất ngộ 

Nguyên tác và bản dịch 

Nguyên tác: 

松下問童子 

言師採藥去 

只在此山中 

雲深不知處 

Phiên âm: 

Tùng hạ vấn đồng tử, 

Dịch nghĩa: 

Dưới cây tùng hỏi thăm tiểu đồng, 

Nói rằng thầy đã đi hái thuốc. 

Chỉ ở trong núi này thôi, 

Nhưng mây dày nên chẳng biết chỗ 

nào. 

Tản Đà dịch thơ: 

Gốc thông hỏi chú học trò, 

Rằng: "Thầy hái thuốc lò mò đi xa. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt
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Ngôn sư thái dược 

khứ. 

Chỉ tại thử sơn trung, 

Vân thâm bất tri xứ. 

Ở trong núi ấy đây mà, 

Mây che mù mịt biết là nơi nao?"  

Trích nhận xét 

Với lối viết nhanh gọn, bài thơ đã dựng lên một cuộc đối thoại. Và bài thơ 

cũng thật đặc biệt ở chỗ, theo giáo sư Nguyễn Khắc Phi, thì: 

• Đa phần bài thơ chỉ ghi nội dung lời đáp. Đây là nghệ thuật "chừa 

chỗ trống" thường thấy trong thơ ca cổ điển và cả trong quốc họa 

Trung Hoa. Như bài Thạch Hào lại của Đỗ Phủ, người đọc cũng chỉ 

nghe lời đáp của bà lão mà tuyệt không thấy lời hỏi của tên lại. 

• Người đọc tưởng chú bé đáp “một lèo”, song ngẫm kĩ sẽ thấy có 

một sự lỏng lẻo, chuệch choạc trong lời đáp ấy: bốn chữ ở câu 2 

nghe như đột ngột và bốn chữ đó có thể đủ kết thúc cho việc trả lời. 

Câu 3 đang mang ngữ khí khẳng định bỗng nhiên chuyển sang ngữ 

khí phủ định ở câu 4. 

• Chữ “chỉ” ở vị trí “đắc địa” vì tả được cái thần của cuộc đối thoại, 

vừa phản ảnh được diễn biến tâm tình của người hỏi ẩn sau mỗi lời 

đáp, từ háo hức (câu 1), thất vọng (câu 2) đến hi vọng (câu 3) rồi 

lại thẫn thờ buồn tiếc (câu 4). 

• Ngoài ra, qua cuộc đối thoại, còn cho thấy thấp thoáng chân dung 

của người vắng mặt. Vị ẩn sĩ này đi hái thuốc để tế nhân độ thế hay 

để mưu sinh thì cũng là nghề cao đẹp, thể hiện một phẩm chất thanh 

cao. Hình ảnh cây tùng, đám mây không phải xuất hiện ngẫu 

nhiên: Tán thông xanh đứng thẳng kia giống như tiết tháo của ẩn 

sĩ; đám mây trắng cuồn cuộn như thư nhàn kia giống như tính tình 

của ẩn sĩ. Qua vấn đáp mà còn nhân đó đưa được cả cảnh vật và 

hoàn cảnh vào, cảnh vật lại làm cho nhân vật nổi bật, quả là ý hay 

tứ lạ.  

Thông tin thêm 

Nhiều tuyển tập thơ Đường ở Trung Quốc và ở một số nước khác, trong đó 

có Việt Nam đều ghi tên bài thơ như trên và cho rằng tác giả của là Giả Đảo. 

Tuy nhiên, có một số nhà nghiên cứu, căn cứ vào các văn bản có từ 

đời Nguyên trở về trước, đặc biệt là tập 15 ở cuốn Đường Âm của Dương Sĩ 

Hoàng và tập 228 ở cuốn Văn Uyển Anh Hoa ở đời Tống, đều khẳng định 

rằng tên bài thơ vốn là Phỏng Dương tôn sư và tác giả của nó là Tôn Cách, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_Ph%E1%BB%A7
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người Chiết Giang, không rõ năm sinh và mất, đậu tiến sĩ, từng làm Giám sát 

ngự sử đời Đường Hiến Tông (ở ngôi: 806-820). 

Gần đây, trong Đường thi đại từ điển  do Chu Huân Sơ chủ biên cũng đã nêu 

lại vấn đề này. 

Ở Việt Nam, giáo sư Nguyễn Khắc Phi cũng đã tỏ ra đôi chút băn khoăn khi 

viết: 

Giả Đảo là nhà thơ được nhiều người biết tiếng nhưng không phải là nhà thơ 

lớn, Ông chỉ nổi tiếng với phép “thôi xao”, chăm chút gọt giũa chữ nghĩa chi 

li. Người ta thường chê ông “ít tình, chỉ có câu hay mà chẳng có bài hay”. 

Nếu quả bài là của Giả Đảo thì đây là một biệt lệ vì bài thơ luôn được xếp 

vào hàng “danh thiên”, luôn có mặt trong các tuyển tập thơ Đường. Nó cũng 

là một trong 61 bài cổ thi được Bộ Giáo dục Trung Quốc chọn cho học sinh 

tiểu học đọc và học...  

Giai thoại 

Khi ở Trường An có lần Giả Đảo bị bắt trói mất một buổi chiều, chỉ vì xô 

phải quan Kinh Triệu doãn Lưu Thê Sở, khi ông đang đi giữa đường, ngâm 

nga tìm vế đối cho câu “Lạc diệp mãn Trường An (Lá rụng đầy Trường 

An), bất chợt nghĩ ra câu “Thu phong xuy vị thủy” (Gió thu thổi sông Vị). 

Cũng ở nơi đó, có lần Giả Ðảo cưỡi lừa ngâm thơ, chợt nghĩ ra được hai 

câu: 

Ðiểu túc trì biên thụ, 

Tăng xao nguyệt hạ môn. 

Nghĩa là: 

Chim ngủ cây bên ao, 

Sư gõ cửa dưới trăng. 

Nhưng ông lưỡng lự, không biết nên dùng chữ “thôi” (đẩy) 

hay chữ “xao” (gõ), nên vừa đi vừa đưa một tay ra gõ rồi lại 

đẩy, mà không để ý tới xe của Hàn Dũ đang chạy qua. Hàn 

Dũ dừng xe, hỏi chuyện rồi khuyên dùng chữ “xao”. Từ đó, 

hai người quen nhau và cũng từ đó hai từ “thôi xao” được 

dùng để chỉ sự đẽo gọt câu thơ một cách quá đáng. 

Tương truyền đêm trừ tịch hàng năm, Giả Ðảo mang hết thơ 

làm trong năm bày lên án, đốt hương, rót rượu vái lạy rằng: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFt_Giang
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“Ðây là nổi khổ tâm của ta trong suốt năm nay !” Chính vì 

sự “khổ ngâm” này mà Giả Ðảo và bạn cùng phái thơ với 

ông là Mạnh Giao được Tô Ðông Pha gọi là “Giao hàn, Giả 

sấu” (Giao lạnh, Giả gầy). 

Một ngày kia, Đường Tuyên Tông (ở ngôi: 846-859) vi 

hành đến Pháp Kiền Tự, bỗng nhiên nghe trên lầu có người 

ngâm thơ bèn lên lầu tìm. Gặp Giả Đảo, nhà vua cầm quyển 

thơ lên xem, ông giành lại nói: Làm thế nào ông xem nổi thơ 

này. Nhà vua không nói gì, bỏ về. Về sau, rõ chuyện, Giả 

Đảo lật đật đến tạ tội. Tuyên Tông chẳng những không bắt 

tội mà còn giao cho ông chức Chủ bạ Trường Giang.  

Tham khảo 

• Trần Trọng San, Thơ Ðường, Tủ sách Đại học 

Tổng hợp, 1990. 

• Nguyễn Hiến Lê, Đại cương Văn học sử Trung 

Quốc, Nhà xuất bản Trẻ, 1997. 

• Dịch Quân Tả, Văn học sử Trung Quốc (Quyển I), 

giáo sư Huỳnh Minh đức dịch và chú giải, Nhà 

xuất bản Trẻ, 1992. 

• Lịch sử văn học Trung Quốc, Tập II, Sở Nghiên 

cứu văn học thuộc Viện khoa học xã hội Trung 

Quốc biên soạn, bản dịch do Nhà xuất bản Giáo 

dục (Việt Nam) ấn hành năm 1993, 

• Nguyễn Khắc Phi, Thơ văn cổ Trung Hoa, mảnh 

đất quen mà lạ, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999. 

Chú thích 

1. Ghi theo Lịch sử văn học Trung Quốc (Tập II) 

và Từ điển văn học (bộ mới). Nguyễn Hiến 

Lê ghi năm sinh và mất của ông là: 788-843. 

Trần Trọng San ghi là: 793-865. 

2. Gọi vậy vì các thi sĩ thuộc phái này thường 

ngâm thơ ra rả suốt đêm, mong tìm được một 

tiếng lạ lùng hoặc hạ một vần khó khăn. Giả 

Đảo có bài thơ "Tuyệt cú" bộc lộ sự “khổ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Tuy%C3%AAn_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/846
https://vi.wikipedia.org/wiki/859
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hi%E1%BA%BFn_L%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hi%E1%BA%BFn_L%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hi%E1%BA%BFn_L%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/788
https://vi.wikipedia.org/wiki/843
https://vi.wikipedia.org/wiki/793
https://vi.wikipedia.org/wiki/865


Page 106 of 157 
 

Page 106 of 157 
 

ngâm” này, dịch: Hai câu làm ba năm - Ngâm 

lên lệ ướt đầm - Tri âm không thưởng thức - 

Núi cũ trở về nằm. (Bản dịch chép theo Lịch sử 

văn học Trung Quốc, Tập II, trang 248). Dịch 

Quân Tả cho biết: Giả Đảo thường khổ ngâm 

có khi nhập thần. Giá như có "Bạch khởi ví 

kiếm trước mặt, Tô Tần khua lưỡi sau lưng" 

ông cũng không hay biết. (Văn học sử Trung 

Quốc, Tập I, tr. 476). Ở Việt Nam, Nguyễn 

Hiến Lê (sách dẫn ở mục tham khảo, tr. 456), 

còn dùng từ “quái đản” để gọi phái này, vì họ 

còn chủ trương viết sao phải cho khác người, 

làm cho người kinh dị thì mới khéo và lòng họ 

mới yên (ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu). 

3.  Nguyễn Hiến Lê trong Đại cương Văn học 

sử Trung Quốc (trang 460) cho biết ông thi 

đỗ tiến sĩ, được bổ làm quan là không đúng. 

4. Trong Thơ Đường của Trần Trọng San, có 

thêm chi tiết: Năm 821, đời Đường Mục 

Tông (ở ngôi: 820-824), vì làm thơ chỉ trích 

quan Tể tướng, bị trục xuất khỏi kinh thành. 

Rồi cũng vì hay bài bác, bị biếm ra làm Chủ 

bạ tại Trường Giang, kế nữa là chức Tư 

thương tham quân tại Phố Châu. Sau được đổi 

làm chức Tư hộ, nhưng chưa kịp nhậm chức 

thì mắc bệnh mất (Tủ sách Đại học Tổng 

Hợp, 1990, trang 148).  

5. Lịch sử văn học Trung Quốc, Tập II, tr. 247. 

6. Bài Kiếm khách: Mười năm mài một kiếm - 

Lưỡi sắc chưa thử dùng - Hôm nay đem tặng 

bạn - Dẹp tan nỗi bất bằng (Bản dịch chép 

theo Lịch sử văn học Trung Quốc, Tập II, 

trang. 248). 

7. Từ điển văn học (bộ mới), trang 517. 

8. Văn học sử Trung quốc, Tập I, trang 477-478. 

9. Bản dịch chép đúng theo báo Ngày nay số 84, 

ngày 7 tháng 11 năm 1937. Sau in lại 

trong Thơ Đường, Hội nghiên cứu giảng dạy 

văn học, Nhà xuất bản Trẻ, 1989, trang 221. 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/821
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_M%E1%BB%A5c_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_M%E1%BB%A5c_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/820
https://vi.wikipedia.org/wiki/824
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Giang
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10.  Lược theo Nguyễn Khắc Phi, Thơ văn cổ 

Trung Hoa, mảnh đất quen mà lạ, trang 168-

170. Phần chữ nghiêng trích trong Thiền thi 

giám thưởng từ điển, Hà Nam nhân dân xuất 

bản xã, 1995, trang 660-661. 

11. Giang Tô Cổ tịch xuất bản xã, Nam Kinh, 

1990, trang 731. 

12. Trích trong Thơ văn cổ Trung Hoa, trang 165. 

13. Theo Dịch Quân Tả thì ông được thăng chứ 

không phải bị biếm như các sách trên đã ghi. 

Phần giai thoại được lược kể theo Trần Trọng 

San (Thơ Ðường, trang 148), Nguyễn Hiến Lê 

(Đại cương Văn học sử Trung Quốc, trang 

461) và Dịch Quân Tả (Văn học sử Trung 

Quốc quyển I, trang 477). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truyện cổ tích Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Giang_T%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Kinh
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Figure 28. Hai diễn viên phim Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài đời đầu. Hồi đó Tôn Phi rất thích phim này, không bỏ sót tập nào. 

Ở bên nước Tàu thời xưa, có gia đình ông quan nhà họ Chúc. Chúc đại gia có 2 con 

một trai một gái. Con trai đần độn tên là Chúc Uy, con gái thông minh tên là Chúc 

Anh Đài.  

 

Chúc đại gia muốn con là Chúc Uy kế nghiệp chức quan của mình. Khổ nỗi, Chúc 

Uy dốt quá, học mãi không vào. Vậy, Chúc đại gia bảo con gái là Chúc Anh Đài cải 

trang thành nam, đi học để thi thay anh. Chúc Anh Đài, thông minh ham học, đi đến 

một trường có ông thầy đồ Nho nổi tiếng để học.  

 

Chúc Anh Đài vào trường. Trường toàn nam. Học giỏi nhất trường là Lương Sơn 

Bá. 

Học xong, cả trường cởi truồng ra tắm. Riêng mỗi công tử tên Chúc Uy là không 

tắm cùng đồng môn. Chỉ có một người đoán ra được, đó là Mã Văn Tài. Mã Văn Tài 
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là một tên cực kỳ thủ đoạn. Thấy Chúc Anh Đài thân với Lương Sơn Bá, lòng ghen 

nổi lên, Mã Văn Tài muốn hại Lương Sơn Bá để chiếm lấy Chúc Anh Đài. 

 

Kỳ thi năm ấy, cũng như các kỳ thi trong môi trường chính trị Trung Hoa, đề thi bị 

lộ ra ngoài trước 1 tuần. Lương Sơn Bá đang học bài, làu kinh thuộc sử. Đồng bọn 

mang vào cho một đề, bảo là chúng em cần ôn tập đề này, đại ca Lương Sơn Bá làm 

cho chúng em học đi. Lương Sơn Bá tưởng thật, làm đề đó và đưa đáp án cho đồng 

bọn. Đến ngày thi, găp ngay đề đó.  

 

Mã Văn Tài tố cáo Lương Sơn Bá thi gian. Lương Sơn Bá có giải thích thế nào, quan 

khảo trường thi cũng quy cho anh thi gian. Đáng lẽ, năm ấy Lương Sơn Bá đỗ trạng 

nguyên. Mã Văn Tài tố cáo một cái, Lương Sơn Bá dính tội chết.  

 

Sai nha, lại nói về sai nha, dụ Lương Sơn Bá là khai rằng thi gian, sẽ tha tội cho, 

giảm nhẹ tội. (Tôi không muốn ám chỉ ngành nghề nào trong xã hội Việt Nam. Mỗi 

gia đình Việt Nam cần thuê luật sư nước ngoài ngay lúc này. Không có ai bảo vệ các 

bạn cả đâu.) 

 

Lương Sơn Bá gật đầu. Chúng không tra tấn anh nữa. Ngày chung thẩm, Mã Văn 

Tài nháy mắt với quan tòa đầy đắc ý. Y nghĩ rằng, ngay khi Lương Sơn Bá nhận là 

thi gian để được giảm nhẹ tội, thì y sẽ hợp pháp hóa và quan tòa có lý do hợp lý để 

tuyên Lương Sơn Bá tội chết. Đen đủi cho Mã Văn Tài, vào lúc quyết định Lương 

Sơn Bá không nhận tội. Tại công đường, cô gái Chúc Anh Đài, không cần bằng cấp 

chứng chỉ gì nữa, bày tỏ tình yêu với Lương Sơn Bá.  

 

Sau đó, Lương Sơn Bá chết. Chúc Anh Đài đến bên mộ, chết theo. Hồn hai người 

biến thành hai con bướm, trở thành truyện cổ tích Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài mãi 

vang danh trong xã hội Trung Hoa nhiều thế hệ.  

 

Bài viết đã được đưa vào trong những cuốn sách Tuyển tập thơ Đường của nhà văn 

Tôn Phi. 

 



Page 110 of 157 
 

Page 110 of 157 
 

 
Figure 29. Ảnh minh họa: Một cô gái Việt Nam ngồi trong quán cà phê, đọc sách và khóc khi nghe chuyện 

Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài bên Tàu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 111 of 157 
 

Page 111 of 157 
 

Tô Đông Pha 
 

Tô Thức 
蘇軾 

 
Figure 30. Tranh vẽ Tô Đông Pha. Chưa rõ tên họa sĩ. 

Thông tin chung 

Biểu tự Tử Chiêm (子瞻) 

Hòa Trọng (和仲) 

Hiệu Đông Pha cư sĩ (東坡居士) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_ch%E1%BB%AF_(ng%C6%B0%E1%BB%9Di)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_hi%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Su_shi.jpg
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Vợ đầu Vương Phất 

Tục huyền Vương Nhuận Chi 

Thân phụ Tô Tuân 

Thân mẫu Trình phu nhân 

Sinh 8 tháng 1, 1037 

  Mi Sơn, Mi Châu (nay là Mi Sơn, 

tỉnh Tứ Xuyên) 

Mất 24 tháng 8, 1101 (64 tuổi) 

Tô Thức ( chữ Hán: 蘇 軾 (Phồn thể)，苏 轼(Giản thể), phiên âm: Sū 

Shì, 8/1/1037–24/8/1101), tự Tử Chiêm (子 瞻), một tự khác là Hòa Trọng (和仲

), hiệu Đông Pha cư sĩ (東坡居士) nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà 

thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia 

Đường Tống. 

 

Thân thế 

Ông sinh ra tại Mi Sơn, Mi Châu, nay là địa cấp thị Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Ông nội 

Đông Pha tên là Tô Tự, cha ông là Tô Tuân (蘇洵, tự là Minh Doãn, 1009-1066), 

mẹ ông họ Trình (?-1057) và em trai là Tô Triệt (蘇轍, tự là Tử Do, 1039-1112). Ba 

cha con ông đều là những nhà thơ có tiếng. 

Đông Pha cưới vợ đầu là Vương Phất (1040-1065) nhỏ hơn ông ba tuổi, năm ông 18 

tuổi (1055). Sau 3 năm tang vợ, ông cưới vợ thứ hai là Vương Nhuận Chi (em họ 

của vợ đầu) vào tháng 6 năm 1068. 

Sự nghiệp văn thơ 

Đông Pha cùng cha và em là ba trong số tám đại văn hào lớn nhất (bát đại gia) Trung 

Quốc suốt bảy thế kỷ từ thế kỷ VII đến XIII. Ông giỏi cả cổ văn lẫn thơ, phú. Tất cả 

các tác phẩm của ông cộng lại khoảng 1 triệu chữ. Riêng về thi từ, ông có khoảng 

1700 bài. Còn cổ văn của ông là "thiên hạ vô địch", cứ hạ bút là thành văn, không 

cần lập dàn ý, cứ như là "hành vân, lưu thủy". Âu Dương Tu mà hôm nào nhận được 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Tu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_Xuy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_1
https://vi.wikipedia.org/wiki/24_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_v%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_Xuy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Tu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Tri%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82u_D%C6%B0%C6%A1ng_Tu
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một bài văn của ông thì vui sướng cả ngày, còn vua Tống Thần Tông hay đọc bài 

của ông trong bữa ngự thiện, quên gắp cả thức ăn. 

Năm 1056-1057, Đông Pha cùng cha và em vượt suốt hai tháng qua miền núi non 

hiểm trở lên kinh (Khai Phong) đi thi. Họ đến Khai Phong tháng 5 năm 1056 và chờ 

kỳ thi cho đến mùa xuân năm sau. Kỳ thi do Âu Dương Tu làm chánh chủ khảo chú 

trọng đến việc tìm kẻ sĩ có tài trị dân, thể lệ thi gắt gao và đích thân vua Tống Nhân 

Tông chọn đầu bài. Bài thứ nhất hỏi về sử hoặc chính trị, bài thứ hai là bài về tứ thư, 

ngũ kinh, bài thứ ba là một bài phú luận về chính trị. Năm đó, Tô Tuân không ứng 

thí vì không muốn ganh đua với hai con, còn cả hai anh em Đông Pha đều đỗ cao, 

đề bài luận về chính trị là "Hình thưởng trung hậu chi chí luận" (luận về sự trung 

hậu rất mực trong phép thưởng phạt). 

Cuối năm 1059 đầu năm 1060, hết tang mẹ, Đông Pha cùng cha và em mất 4 tháng 

vượt 2.000 cây số quay trở lại kinh để dự thi. Trên đường đi Đông Pha và Tử Do 

làm được khoảng 200 bài thơ. Cũng như lần trước, Tô Tuân không ứng thí. 

Năm 1061, làm quan ở Thiểm Tây, cùng nhân dân ở đó cầu được mưa, ăn mừng, 

ông làm bài "Kỉ vũ đình ký" rất nổi danh. 

Năm 1071, trên đường Đông Pha rời kinh đi Hàng Châu, ông làm được rất nhiều bài 

thơ, bài từ. Ông ghé thăm em Tử Do (đang làm chức giáo thụ) ở Trần Châu, rồi hai 

anh em đi thăm Âu Dương Tu ở gần đó. Ông cùng vợ con đến Hàng Châu ngày 28 

tháng 11 năm 1071. Trong suốt thời gian làm quan ở Hàng Châu, ông làm đủ thể 

loại thơ tả cảnh, tà tình, tả sự đau xót khi thi hành án, thơ trào phúng. Ông làm bạn 

với các nhà sư, đọc sách Phật. Ông rất thích ca nhi, buổi tiệc nào ông cũng có họ. 

Các ca nhi này quay quanh ông để ca hát và xin ông đề thơ lên quạt giấy. Do phong 

cảnh Hàng Châu đẹp và không khí ca nhạc tưng bừng, ông để ý tới thể từ, cải cách 

nó và nổi danh thành một Từ gia bậc nhất đời Tống. 

Sự nghiệp chính trị 

Đông Pha là một nhà chính trị theo Cựu đảng do Tư Mã Quang cầm đầu. Ông là 

người chỉ trích mạnh mẽ nhất tân pháp của Tân đảng do Vương An Thạch cầm đầu. 

Ông là người theo đạo Phật, có lòng từ bi và rất mực yêu thương nhân dân, không 

tham ô hối lộ. Ông là người có tính cương trực, ít giữ mồm giữ miệng, có gì nói đấy 

nên sự nghiệp chính trị của ông đầy sóng gió. 

Năm 1057, sau khi thi đậu, mẹ ông mất, ông phải cùng cha và em chịu tang, không 

lĩnh chức vụ gì hết. Năm 1060, Đông Pha nhận được một chức quan nhỏ là chủ bạ 

huyện Phúc Xương tỉnh Hà Nam. Năm 1061, nhậm chức Thiêm phán phủ Phượng 

Tường tỉnh Thiểm Tây. Năm 1065, vào làm việc ở Sử quán có cơ hội đọc những 

sách quý và các danh họa tàng trữ ở bí thư các. Năm 1066, cùng em là Tử Do xin 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_Th%E1%BA%A7n_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Tu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Ch%C3%A2u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_M%C3%A3_Quang
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_An_Th%E1%BA%A1ch
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nghỉ việc quan lo tang cho cha. Họ phải bỏ gần một năm, vượt mấy nghìn cây số để 

đưa quan tài cha về quê nhà chôn cất. Năm 1069, Đông Pha trở lại kinh thành nhận 

chức Giám quan. Suốt những năm sau đó ông cùng em đả kích mạnh mẽ các chính 

sách cải cách của Tân đảng như "Phép Thị Dịch", "Phép Mộ Dịch" do thừa tướng 

Vương An Thạch thi hành. Ông đã viết một bài thơ chỉ trích thuế muối của Vương 

An Thạch. Có lần Đông Pha bị người nhà của Vương An Thạch vu oan là lạm dụng 

quyền lực cướp tiền dân mua bát đĩa. Vua Thần Tông không nghe lời dèm pha mà 

giáng chức Đông Pha, nhưng chuyển ông ra Hàng Châu. Tuy nhiên, Tô Thức vẫn 

giữ mối quan hệ cá nhân tốt với thừa tướng họ Vương.  

Chức danh mới của ông tại Hàng Châu không có kinh phí, khiến ông trở nên bần cùng. 
Với sự giúp đỡ của một người bạn, Tô Thức mua một khoảnh đất nhỏ có tên là Đông 
Pha, tên này sau đó đã thành tên hiệu của ông. Trong giai đoạn ẩn cư tại đây, ông đã 
dần dần ưa thích nó và nhiều bài thơ hay nhất của ông đã được sáng tác trong thời kỳ 
này.  

Nhà thư pháp 

Đông Pha là một nhà thư pháp có bút pháp liệt vào hàng nổi tiếng và có giá trị nhất. 

Họa sĩ nổi tiếng 

Đông Pha là một họa sĩ nổi tiếng về vẽ trúc và núi. Năm 1065, vào làm việc ở Sử quán 
và có cơ hội đọc những sách quý và các danh họa tàng trữ ở bí thư các. 

Một số tác phẩm tiêu biểu 

Những tác phẩm của ông gồm có: Tiền Xích Bích phú (前 赤 壁 賦), Hậu Xích Bích 

phú (hai bài phú này là hai viên ngọc của cổ văn Trung Hoa), Kỉ Vũ Đình ký... 

 

Thủy Điệu Ca 

Minh nguyệt kỉ thời hữu? 

Bả tửu vấn thanh thiên: 

"Bất tri thiên thượng cung khuyết, 

Kim tịch thị hà niên?" 

Ngã dục thừa phong qui khứ, 

Hựu củng huỳnh lâu ngọc vũ, 

Cao xứ bất thăng hàn. 

Khởi vũ lộng thanh ảnh, 

Hà tự tại nhân gian! 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%E1%BB%81n_X%C3%ADch_B%C3%ADch_ph%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://en.wikisource.org/wiki/zh:%E5%89%8D%E8%B5%A4%E5%A3%81%E8%B3%A6
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Chuyển chu các, 

Ðê ỷ hộ, 

Chiếu vô miên, 

Bất ưng hữu hận, 

Hà sự trường hướng biệt thời viên? 

Nhân hữu bi hoan li hợp, 

Nguyệt hữu âm tình viên khuyết, 

Thử sự cổ nan toàn. 

Ðãn nguyện nhân trường cửu, 

Thiên lý cộng thiền quyên. 

 

           Bản dịch: 

Mấy lúc có trăng thanh? 

Cất chén hỏi trời xanh: 

"Cung khuyết trên chính từng, 

Ðêm nay là đêm nào?" 

Ta muốn cưỡi gió bay lên vút, 

Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc, 

Trên cao kia lạnh buốt. 

Ðứng dậy múa giỡn bóng, 

Cách biệt với nhân gian! 

  

Trăng quanh gác tía, 

Cuối xuống cửa son, 

Dòm kẻ thao thức, 

Chẳng nên ân hận, 

Sao cứ biệt li thì trăng tròn?  

Ðời người vui buồn li hợp, 

Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ, 

Xưa nay đâu có vạn toàn. 

Chỉ nguyện đời ta trường cửu, 

Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. 
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Một số hình ảnh của các tác giả trong trường đại học: 
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Figure 31. Tôn Phi và Điệp Lê trong sân trường. USSH 2018. 
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Figure 32. Tôn Phi và con chó bên bờ hồ Tam Giác. Làng đại học quốc gia Thủ Đức. 
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Figure 33. Chú Phi và bé Bảo An. Phòng trọ thời sinh viên của chú Phi. 
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Figure 34. Chú Phi và bé Bảo An. Phòng trọ thời sinh viên của chú Phi.  
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Figure 35. Cô bé hàng xóm phòng trọ của Tôn Phi. 
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Figure 36. Cô giáo dạy tiếng Pháp Đào Nguyễn Hồng Hiếu và sinh viên. 
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Figure 37. Tôn Phi và bạn gái cùng lớp 2016. 
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Figure 38. Trường Khoa học xã hội và nhân văn cơ sở I. 
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Figure 39. Tôn Phi và cô giáo dạy tiếng Pháp Đào Nguyễn Hồng Hiếu. 
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Figure 40. Tôn Phi năm 2017 ở căng-tin I. 
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Figure 41. Tôn Phi và Đỗ Thị Mỹ Hạnh. USSH 2018. 
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Figure 42. Tôn Phi, Nhã Uyên và Đình Hảo. 2015. 
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Figure 43. Tôn Phi trong thư viện. 2019. 
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Một số hình ảnh của tác giả và gia đình: 

 
Figure 44. Anh họ Tôn Phi và em gái họ Thanh Hương. 

 
Figure 45. Anh họ Tôn Phi và em gái họ Thanh Hương 
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Figure 46. Anh họ Tôn Phi và em gái họ Nguyễn Thị Thanh Hương 

 
Figure 47. Anh họ Tôn Phi và em gái họ Nguyễn Thị Thanh Hương 

 
Figure 48. Anh họ Tôn Phi và em gái họ Nguyễn Thị Thanh Hương. 
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Figure 49. Anh họ Tôn Phi và em gái họ Nguyễn Thị Thanh Hương 
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Figure 50. Anh họ Tôn Phi và em gái họ Nguyễn Thị Thanh Hương 
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Figure 51. Gia đình hạnh phúc. 

 
Figure 52. Mẫu hậu Xinh Xoan, aka Tôn Phi và công chúa Thanh Hương. 
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Figure 53. Anh họ Tôn Phi và em gái họ Nguyễn Thị Thanh Hương. 
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Figure 54. Anh họ Tôn Phi, chị họ Thanh Hương và em họ Quỳnh Chi. 

 
Figure 55. Mẫu hậu và các hoàng tử. Gò Vấp 2014.
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Lời cám ơn. 

 

Figure 56. Gia đình cô, chú họ của Tôn Phi và những đứa em. Tôn Phi đang ẵm em trai trong lòng. 

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi niềm tin và tài năng để viết tác phẩm lớn 

này. 

Chúng tôi cám ơn nữ giáo sư Hường Lê đã cho chúng tôi ý tưởng viết sách này. 

Xin cám ơn kỹ sư xây dựng Nguyễn Khiêm đã đài thọ kinh phí viết sách. 

Cám ơn người mẹ phần xác thịt của tôi, bà Nguyễn Thị Thanh. 

Cám ơn người chú Đinh Hữu Điều đã tài trợ Windows bản quyền cho đội ngũ nhà 

xuất bản Sống Mới Charlie. 

Trân trọng, 

Tôn Phi và Hương Giang. 

Sài Gòn, tháng Ba năm 2022. 

Góp ý sửa chữa, bổ sung sách: tonphi2021@gmail.com 

  

Đặt mua sách với số lượng lớn: huonggiang@shop-charlie.com 

mailto:tonphi2021@gmail.com
mailto:huonggiang@shop-charlie.com
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Đông Bình Lộ Tác 
Đông Bình Lộ Tác 

東 平 路  作 

Tác giả: 高適 Cao Thích 

Văn bản: 

清曠凉夜月 

Thanh khoáng lương dạ nguyệt 

徘 徊 孤 客 舟 

Bồi hồi cô khách châu 

渺 然 風 波 上 

Diểu nhiên phong ba thượng 

獨 夢 前 山 秋 

Độc mộng tiền sơn thu 

秋 至 復 搖 落 

Thu chí phục dao lạc 

空 令 行 者 愁 

Không linh hành giả sầu. 
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 Dịch nghĩa: 

Đêm trăng, trong, lạnh, thuyền khách lẻ loi 

trôi quanh quẩn trên sông nước mịt mù. 

Mơ núi Thu, khi mùa Thu đến lá rụng 

làm cho lữ khách buồn bã. 

Dịch thơ: 

Làm trên đường Đông Bình 

Trong suốt đêm trăng mát 

Quanh quẩn thuyền khách trôi 

Mịt mùng trên sóng gió 

Núi Thu, mộng đơn côi Thu đến lá rơi rụng 

Làm buồn lữ khách thôi. 

Ghi chú của ban biên tập: 

Niên đại của bài thơ này khoảng năm 745. 

Liên lạc ban biên tập: rosalee1941@yahoo.com 
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Lao Lao đình 

勞勞亭 
 

Tác giả: 李白 

Lý Bạch 

 

Văn bản: 

勞勞亭   

天下傷心處， 

勞勞送客亭。 

春風知別苦， 

不遣柳條青。 

 

Lao Lao đình 

Thiên hạ thương tâm xứ, 

Lao Lao tống khách đình. 

Xuân phong tri biệt khổ, 

Bất khiển liễu điều thanh. 

  

Dịch nghĩa 

Đây là nơi thương tâm trong chốn nhân gian, 

Tiễn khách ở đình Lao Lao. 

Gió xuân như) biết nỗi khổ biệt ly, 

Nên không khiến nhành liễu có màu xanh. 
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(Năm 748) 

 

Đình Lao Lao ở phía nam huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô ngày nay. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 142 of 157 
 

Page 142 of 157 
 

 

Quy gia 

歸家 

Tác giả: Đỗ Mục 杜牧 

 

Thơ  này là thơ Trung Quốc, viết vào thời Vãn Đường, bởi nhà thơ Đỗ Mục 

Ngôn ngữ sử dụng: Chữ Hán (chữ Nho) 

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt 

Thời kỳ: Vãn Đường 

 

  

 

歸家   

 

稚子牽衣問， 

歸來何太遲。 

共誰爭歲月， 

贏得鬢邊絲。 

 Phiên âm Hán-Việt: 

Quy gia 

Trĩ tử khiên y vấn, 

Quy lai hà thái trì? 

https://www.thivien.net/allcountries.php
https://www.thivien.net/Trung-Qu%E1%BB%91c/country-3
https://www.thivien.net/searchauthor.php?Country=3&Age%5b%5d=10
https://www.thivien.net/%C4%90%E1%BB%97-M%E1%BB%A5c/author-3vzgm_fq7JLuFBSuENsFJw
https://www.thivien.net/searchpoem.php?Language=4
https://www.thivien.net/searchpoem.php?PoemType=3
https://www.thivien.net/searchpoem.php?Country=3&Age%5b%5d=10
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B4%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AC%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%B2
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Cộng thuỳ tranh tuế nguyệt, 

Doanh đắc mấn biên ty? 

  

Dịch nghĩa 

Thằng bé níu áo hỏi: 

Vì sao về nhà muộn quá thế? 

Cùng giành nhau năm tháng với ai, 

Để nay được bờ tóc mai bạc như tơ? 

 

  

  

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu 

Trẻ con vin áo hỏi: 

Sao muộn trở về nhà? 

Giành với ai năm tháng 

Chỉ còn tóc trắng pha? 

 

 

Lộ tòng kim dạ bạch, 

Nguyệt thị cố hương minh. 

 

Bản dịch của Lê Văn Phong 

Trẻ nhỏ nắm áo hỏi: 

Sao về quá muộn thôi? 

Cùng ai tranh năm tháng? 

Tóc bạc quá tơ rồi! 

 

Bản dịch của Nguyen gia Dinh 

 

 

https://www.thivien.net/L%C3%AA-Nguy%E1%BB%85n-L%C6%B0u/author-nzL4O44Pe9zxKRRxFAwDAQ
https://www.thivien.net/translator/L%C3%AA+V%C4%83n+Phong
https://www.thivien.net/translator/Nguyen+gia+Dinh
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Trẻ nhà kéo áo hỏi cha, 

Muộn màng chi mới về nhà hôm nay? 

Tranh giành năm tháng cùng ai, 

Mà nay tơ trắng bạc phai mái đầu? 

 

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn 

 

Trẻ nhỏ níu áo hỏi 

Sao về muộn quá mà? 

Với ai giành năm tháng, 

Mà đầu bạc thế a? 

 

Bản dịch của Trọng Vũ 

Trẻ thơ kéo áo hỏi 

Sao mãi chẳng về nhà? 

Với người hơn thua suốt 

Lời mái tóc trắng pha! 

 

Bản dịch của Trần Đông Phong 

Trẻ làng níu hỏi kéo tay 

Ông ơi muộn thế bao nay mới về 

Cùng ai năm tháng tranh hoài 

Được chi chỉ thấy tóc mai tơ ngần. 

 

Trẻ thơ níu áo hỏi ta, 

Tại sao lại trễ về nhà thế cha. 

Cùng ai năm tháng tranh à, 

Thắng thời mái tóc hoá ra tơ rồi... 

 

 

https://www.thivien.net/translator/Hoa%CC%80ng+Gia%CC%81p+T%C3%B4n
https://www.thivien.net/Tr%E1%BA%A7n-%C4%90%C3%B4ng-Phong/author-c57dqvsU40lFK_RBUwQfeA
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Bản dịch của Trần Trọng Kim 

Trẻ con nắm áo hỏi han 

Đi đâu vắng mãi lan man bấy chầy 

Cùng ai tranh tháng tranh ngày 

Chỉ lưa mái tóc như mây trắng ngần 

 

 

 

Figure 57. Ông Trương Việt Linh. 

Bản dịch của Trương Việt Linh 

Trẻ con níu áo hỏi 

Về nhà sao chậm thay 

Cùng ai tranh năm tháng 

Được gì làn tóc mây 

 

Bản dịch của Nguyễn Minh 

 

Trẻ thơ níu áo cha han hỏi 

Sao trở về trễ nải thế này 

Cùng ai vui thú tháng ngày? 

Chỉ mang về mái tóc mai trắng rồi 

https://www.thivien.net/Tr%E1%BA%A7n-Tr%E1%BB%8Dng-Kim/author-_t1Nw2iEULyIHY7_msoXlA
https://www.thivien.net/Tr%C6%B0%C6%A1ng-Vi%E1%BB%87t-Linh/author-dj-UpSJ9s2JcO9BgJBxciA
https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-Minh/author-XfepgQmqwLpjHbJZFmF-eQ
https://www.thivien.net/Tr%C6%B0%C6%A1ng-Vi%E1%BB%87t-Linh/member-KWSviVTN-zQeBsnznIV81A
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Giang tuyết 江雪 • Tuyết trên sông 

 

Tác giả: Liễu Tông Nguyên 

柳 宗 元 
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Văn bản: 

江雪 

千山鳥飛絕， 
萬徑人蹤滅。 
孤舟簑笠翁， 
獨釣寒江雪。 

Giang tuyết 
Thiên sơn điểu phi tuyệt, 
Vạn kính nhân tung diệt. 
Cô chu thoa lạp ông, 
Độc điếu hàn giang tuyết. 

Dịch nghĩa: 

Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng 
Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh 
Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi 
Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh 

Giáo sư Hương Lê, Hoa Kỳ gửi về cho Tôn Phi bài thơ này. Trong những 
lần tiếp theo, xin dùng bố cục này. 

Bài thơ đã được đưa vào sách Tuyển tập thơ Đường của hai tác giả Tôn 
Phi và Hường Lê. 

Giá sách: 400 000 VNĐ (sách in) 

250 000 VNĐ (sách PDF) 

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài 
khoản: Tôn Phi. 
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Độc toạ Kính Đình sơn-thơ Lý Bạch. 

 

Tác giả: Lý Bạch. 

Văn bản: 

獨坐敬亭山 

 
眾鳥高飛盡， 
孤雲獨去閒。 
相看兩不厭， 
只有敬亭山。 
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Ngôn ngữ: Chữ Hán 
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt 
Thời kỳ: Thịnh Đường 

Phiên âm: 

Độc toạ Kính Đình sơn 
Chúng điểu cao phi tận, 
Cô vân độc khứ nhàn. 
Tương khan lưỡng bất yếm, 
Chỉ hữu Kính Đình san (sơn). 

Dịch nghĩa: 
Bầy chim bay đi hết, 
Đám mây lẻ một mình lững lờ. 
Nhìn nhau mãi không chán, 
Chỉ có núi Kính Đình. 

Dịch thơ: 

Trên cao, chim đã bay đi hết, 

một đám mây lẻ loi trôi chầm chậm, 

chỉ có núi Kính Đình 

và tôi cùng nhìn mà không chán. 

Bản dịch thơ thứ hai: 

Đàn chim đã bay hết  

Mây lẻ từ từ trôi 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Cùng nhìn chẳng thấy chán 

Chỉ núi Kính Đình thôi. 

(Năm 753) 

Độc toạ Kính Đình sơn 獨坐敬亭山 • Ngồi một mình ở núi Kính Đình 
Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch 

• Thiên gia thi » Ngũ ngôn tuyệt cú 
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Tống biệt (Há mã ẩm quân tửu)-thơ Vương Duy 

 

Tác giả: 王 維 

Vương Duy 

Tống biệt (Há mã ẩm quân tửu) 送別（下馬飲君酒） • Tiễn bạn (Xuống 
ngựa uống chén rượu) 

Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy 

Văn bản: 

送別（下馬飲君酒） 

 
下馬飲君酒， 
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問君何斫之？ 
君言不得意， 
歸臥南山陲。 
但去莫復問， 
白雲無盡時。 

Phiên âm: 

Tống biệt (Há mã ẩm quân tửu) 

 
Há mã ẩm quân tửu, 
Vấn quân hà sở chi? 
Quân ngôn bất đắc ý: 
Quy ngoạ Nam Sơn thuỳ. 
Đãn khứ mạc phục vấn, 
Bạch vân vô tận thì! 

Dịch nghĩa: 
Xuống ngựa uống chén rượu tiễn bạn 
Hỏi bạn đi về đâu 
Bạn nói rằng không được vừa ý 
Về nhà ở mé Chung Nam sơn ngủ quên đời 
Thôi thì bạn cứ đi tôi chẳng hỏi nữa 
Mây trắng bay mãi không bao giờ hết 

Bài thơ này làm khi đưa Mạnh Hạo Nhiên lên đường về ẩn cư ở núi 
Chung Nam. 

Dịch thơ của Trần Trọng Kim: 

Xuống yên uống rượu cùng anh 
Hỏi anh sắp sửa cất mình đi đâu 
Rằng ta chán chuyện mưu cầu 
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Định về nằm ở mé đầu Nam sơn 
Đi đây đừng có hỏi han 
Mây kia trắng xóa chẳng tan bao giờ 
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Kim lũ y 金縷衣 • Áo kim tuyến- thơ Đỗ Thu Nương. 

 

金 縷 衣 

Tác giả: 杜秋娘 Đỗ Thu Nương 

Văn bản: 

金縷衣 

 
勸君莫惜金縷衣， 
勸君惜取少年時。 
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花開堪折直須折， 
莫待無花空折枝。 

Phiên âm: 

Kim lũ y 

Khuyến quân mạc tích kim lũ y, 
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì. 
Hoa khai kham chiết trực tu chiết, 
Mạc đãi vô hoa không chiết chi. 

Dịch thơ: 

 
Khuyên anh đừng tiếc áo thêu vàng, 
Khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu: 
Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, 
Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không. 
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Giang Nam phùng Lý Quy Niên 

江南逢李龜年 

 

Thơ Đỗ Phủ.  

杜甫 

Văn bản: 

江南逢李龜年   

岐王宅裏尋常見， 

崔九堂前幾度聞。 

正是江南好風景， 

落花時節又逢君。 

 Phiên âm: 

Giang Nam phùng Lý Quy Niên 

Kỳ vương trạch lý tầm thường kiến, 

Thôi cửu đường tiền kỷ độ văn. 

Chính thị Giang Nam hảo phong cảnh, 

Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân. 

  

Dịch nghĩa: 

Ở nhà Kỳ vương, tôi thường hay được gặp, 

Ở nhà chín Thôi lại được nghe nói về anh mấy lần. 

Chính khi phong cảnh đẹp nhất ở Giang Nam, 

Giữa mùa hoa rụng, lại được gặp anh nữa. 

 

(Năm 770) 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B2%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A3%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B4%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A0%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%89%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A5%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AF%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9B
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Lý Quy Niên người đời Đường, giỏi âm luật, cùng với Tôn đại nương lúc bấy giờ giỏi về múa 

hát. Ông là nhạc công rất được sủng ái đời Đường Huyền Tông, về sau lưu lạc ở Giang Nam, 

mỗi gặp giai tiết, thường ca vài bài cho mọi người nghe, ai cũng rơi nước mắt. 

 

 

Dịch thơ: 

Trong nhà Kỳ Vương thường gập mặt 

Trước nhà Thôi Cửu đã nghe tên 

Đúng ở Giang Nam phong cảnh đẹp 

Vào mùa hoa rụng lại gập ông. 

 

 

 


