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                     DƯƠNG TỪ — HÀ MẬU 

 

                           楊 慈   何 茂 
                                          Nguyễn Đình Chiểu 

 
 

LGT:- Trong các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu, thì tác phẩm Dương Từ—

Hà Mậu rất ít người biết đến. 

Có nhiều lý do, trong đó "có vấn đề đụng chạm tôn giáo khác" có lẽ là chính. 

 

Trên tinh thần bảo lưu vốn văn học cổ, chúng tôi cố gắng đưa giới thiệu một tác phẩm 

DTHM có tính cách đầy đủ  

 

(3460 câu và 37 bài thơ phụ). 

 

 

Đây chỉ là việc làm mang tính "bảo tồn" tài liệu của người xưa, ngoài ra, chúng tôi 

không dám "có ý kiến hay phê phán" gì cả ! Đó là phần việc của lịch sử hiện nay và sau 

nầy. 

 

Kính mong tất cả quí vị thông cảm và "tha thứ" cho việc đưa quyển DTHM đủ câu, đủ 

chữ nầy lên mạng. 

 

Nội dung nầy là ở quyển Dương Từ—Hà Mậu do Nhà xuất bản tổng hợp Long An ấn 

hành và phổ biến vào năm 1982, chúng tôi chỉ chép lại mà thôi. 

 

Trân trọng giới thiệu cùng quí huynh đệ. 

 

Nhược Thủy 

 

(Mùa Đông năm Canh Dần—2010) 

 

--------------------------  

*Ý kiến của vi.wikisource : 

 

 

Thông tin về ấn bản này 

 

Ấn bản gốc : Dương Từ - Hà Mậu  

Nguồn: http://www.thivien.net 

 Tham gia đóng góp :Tranminh360 

 Mức độ phát triển: Văn kiện chưa hoàn thành   

Ghi chú :Văn bản còn thiếu rất nhiều đoạn 

Thỉnh cầu: bổ sung và hiệu đính tác phẩm này 

 

 

Vì không có bản in nên tôi tạm dùng nguồn trên mạng và không biết nên chia phần thế 
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nào vì tác phẩm quá dài. Văn bản có quá nhiều đoạn bị lược bỏ, vì vậy nếu ai có bản in 

đầy đủ cuốn Dương Từ - Hà Mậu của Nguyễn Đình Chiểu xin vui lòng giúp bổ sung và 

hiệu đính tác phẩm này. Tranminh360 (thảo luận) 15:00, ngày 17 tháng 2 năm 2010 

(UTC) 

 

(*Source :- 

http://vi.wikisource.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:D%C6%B0%C6

%A1ng_T%E1%BB%AB_-_H%C3%A0_M%E1%BA%ADu ) 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          TIỂU SỬ CỤ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

                                      
 

Chân dung Nguyễn Đình Chiểu tại đền thờ (Ba Tri, Bến Tre) 

 

 

Nguyễn Đình Chiểu  阮廷沼 ( 1822 - 1888) là một nhà thơ, nhà văn hóa trung đại của 

Việt Nam. 

 

 

I.- Tiểu sử 
 

Nguyễn Đình Chiểu tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai. Sinh ngày 1 tháng 7 

năm 1822, tại làng Tân Khánh [1] , phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định 

(thuộc Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay). 

 

Cha ông tên Nguyễn Đình Huy, người xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, 

(nay là xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế), là thư lại Văn hàn ty của Tổng trấn 

Lê Văn Duyệt. Mẹ là Trương Thị Thiệt, người làng Thanh Ba, huyện Phước Lộc, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Gia Định. 

 

Tuổi niên thiếu, Nguyễn Đình Chiểu từng chứng kiến cảnh loạn lạc của xã hội lúc bấy 

giờ, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi tại Gia Định. Cuộc nổi dậy này đã 

khiến cha ông bỏ trốn ra Huế rồi bị cách chức. Năm 1833 cha ông trở vào Nam, đem 
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ông ra gửi cho một người bạn ở Huế để tiếp tục việc học. Nguyễn Đình Chiểu sống ở 

Huế từ 12 đến 19 tuổi. 

 

Năm 1843 ông đỗ Tú tài ở trường thi Gia Định, đúng vào năm 21 tuổi. Khi ấy, có một 

nhà họ Võ hứa gả con gái cho ông. 

 

Năm 1847 ông ra Huế học để chờ thi khoa Kỷ Dậu 1849. Nhưng chưa kịp thi thì được 

tin mẹ mất tại Sài Gòn (1849). Trên đường trở về chịu tang mẹ, vì thời tiết thất thường, 

vất vả và khóc thương nhiều nên ông bị bệnh rồi mù cả đôi mắt. Trong thời gian nghỉ 

lại Quảng Nam chữa bệnh, tuy bệnh không hết, nhưng ông đã được vị danh y truyền 

dạy nghề thuốc. 

 

Đui mù, mất mẹ, hôn thê bội ước, cảnh nhà sa sút... ông đóng cửa chịu tang cho đến 

năm 1851, ông mới mở trường dạy học và làm thuốc. 

 

Năm 1854, một người học trò tên là Lê Tăng Quýnh vì cảm phục và mến thương ông, 

nên đã xin gia đình gả cô em gái thứ năm của mình tên là Lê Thị Điền (1835 - 1886), 

người Cần Giuộc (Long An), cho thầy... 

 

Kể từ đó, gần chục năm sau, ngoài đôi việc trên ông còn sáng tác truyện thơ Lục Vân 

Tiên và Dương Từ - Hà Mậu, để gửi gắm tình ý cùng hoài bão của mình. 

 

Ngày 17 tháng 2 năm 1859, Pháp chiếm thành Gia Định. Ông cùng gia đình chạy về 

quê vợ ở làng Thanh Ba, huyện Cần Giuộc. Cũng tại nơi đây, ông đã sáng tác Văn tế 

nghĩa sĩ Cần Giuộc, được nhiều người đánh giá cao. 

 

Khi 3 tỉnh miền Đông rơi vào tay quân Pháp, không chịu sống trong vùng bị chiếm 

đóng, Nguyễn Đình Chiểu cùng gia đình xuôi thuyền về làng An Đức, tổng Bảo An, 

tỉnh Vĩnh Long (nay là huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Tại đây, ông tiếp tục dạy học, bốc 

thuốc, đồng thời vẫn giữ mối liên hệ với những sĩ phu yêu nước như Phan Văn Trị, 

Nguyễn Thông và các lực lượng kháng chiến; từ chối trước mọi cám dỗ của đối phương 

[2]. 

 

Thời gian này, Nguyễn Đình Chiểu sáng tác nhiều thơ văn bi tráng nhất, tiếc thương 

những đồng bào, bạn bè, nghĩa sĩ đã mất. 

 

Ngày 3 tháng 7 năm 1888, ông mất tại Ba Tri, Bến Tre. Người ta kể lại rằng ngày đưa 

đi an táng, cả cánh đồng An Bình Đông, nay là An Đức, trắng xóa khăn tang của những 

người mến mộ ông[3]. 

 

II.- Văn và Người 
  

 

 

Tượng Nguyễn Đình Chiểu trong đền thờ ở Ba Tri, Bến Tre 

 

Mô tả về nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Châu đã viết [4]: 

 

    "Nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu là một minh chứng sống động về tính năng động 

của con người. Cuộc đời dù nghiệt ngã, nhưng sự nghiệp của con người ấy không vì thế 
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mà buông xuôi theo số phận. Vượt qua số phận để đứng vững trước sóng gió của cuộc 

đời, chính là thái độ sống có văn hóa, là nhân cách cao đẹp của Nguyễn Đình Chiểu. 

Trên cương vị của một nhà thơ, cái sâu sắc, thâm thúy trong thơ văn của Nguyễn Đình 

Chiểu chính là chỗ chê khen, biểu dương và phê phán, thương ghét rõ ràng, chánh tà 

minh bạch, hợp đạo lý, thuận tình người, theo đúng chuẩn mực văn hóa Việt Nam." 

 

        Dù đui mà giữ đạo nhà 

        Còn hơn có mắt ông cha không thờ. 

        Dù đui mà khỏi danh nhơ 

        Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình... 

 

 

        Sự đời thà khuất đôi tròng thịt, 

        Lòng đạo xin tròn một tấm gương. 

 

 

        Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, 

        Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. 

 

 

Phạm Thế Ngũ nhận xét [5]: 

 

    "So với các trước tác của các nhà văn cùng thời, Nguyễn Đình Chiểu đã có một thái 

độ tích cực hơn, vì dân vì nước hơn. Tuy không đứng vào hàng ngũ cầm khí giới, 

nhưng ông rất có cảm tình với họ, chia sẻ với họ cái hờn mất nước, lòng căm ghét quân 

địch và bọn hợp tác..." 

 

Ghi nhận những thành tựu trong sự nghiệp văn học nghệ thuật của ông, trên trang web 

của tỉnh Bến Tre có bài viết [6]: 

 

    "Truyện Lục Vân Tiên dài 2.083 câu thơ mà nhiều nhà nghiên cứu cho là có mang 

tính chất tự truyện đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, nhất là ở 

Nam Kỳ. Truyện lên án bọn người độc ác, xấu xa, tráo trở, gian manh, bất nhân, bất 

nghĩa, đồng thời ngợi ca những tấm lòng nhân hậu, thủy chung." 

 

    "Tác phẩm Dương Từ, Hà Mậu dài 3.460câu thơ kịch liệt công kích đạo Phật, đạo 

Thiên Chúa lúc bấy giờ như một mối nguy cơ cho đất nước. Dựa vào trí tưởng tượng 

nhân gian (thiên đường, địa ngục), tác giả để cho nhân vật tự “giải mê" qua cuộc hành 

trình dài đi tìm chân lý đầy gian khổ, rồi trở về trong sự hòa hợp của gia đình, làng 

nước." 

 

    "Năm 1859, giặc Pháp đánh chiếm Gia Định. Nhà thơ lánh về quê vợ ở Cần Giuộc 

(Long An). Âm vang của trận công đồn diệt bọn “Tây dương” tại nơi đây đã gợi lên 

cảm hứng để ông viết áng văn bất hủ ngợi ca những người nông dân chân đất anh hùng 

xả thân vì sự nghiệp cứu nước: Văn tế nghĩa dân chết trận Cần Giuộc..." 

 

    "Ông là người mở đầu cho dòng văn chương yêu nước Việt Nam chống Pháp xâm 

lược ở nửa sau thế kỷ XIX. Thơ văn ông gắn chặt với những biến cố lớn lao của đất 

nước lúc bấy giờ. Đó là:Chạy Tây (1859), Văn tế nghĩa dân chết trận Cần Giuộc (1861), 

Cáo thị, Thảo thử hịch', Thư gửi cho em, Mười hai bài thơ điếu Trương Định (1864), 
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Mười hai bài thơ điếu Phan Tòng (1868), Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh (1874) và 

hai tập truyện thơ dài Dương Từ - Hà Mậu và Ngư tiều y thuật vấn đáp..." 

 

    "Cảm hứng chủ đạo của thơ văn ông ở giai đoạn đầu là cảm hứng đạo lý và yếu tố 

này đã được nâng lên thành trữ tình đạo lý đầy nhân nghĩa, thảo ngay, đồng thời cũng 

giàu chất phê phán, phẫn nộ trước mọi điều bất nhân, bất nghĩa như ông đã tự bạch:" 

 

        Nói ra thì nước mắt trào, 

        Tấm lòng ưu thế biết bao giờ rồi... 

 

 

    "Những tác phẩm ở giai đoạn sau - thời kỳ đất nước bị xâm lăng - của ông là những 

trang bất hủ ngợi ca cuộc chiến đấu oanh liệt của nhân dân ta chống xâm lược phương 

Tây ngay từ buổi đầu chúng đặt chân lên đất nước ta (Phạm Văn Đồng) 

 

Tóm lại, sáng tác của ông gồm nhiều thể loại, thể tài, trong đó thành công nghệ thuật 

nổi bật nhất là truyện thơ Nôm và văn tế Nôm. Ngôn ngữ nghệ thuật bình dị, giàu tính 

nhân dân cùng những hình tượng nhân vật sinh động trong nhiều thể loại, khiến chơ 

ngòi bút của ông có sức thu hút mạnh mẽ người đọc, nhất là đối với nhân dân miền 

Nam. Sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu đã góp phần bồi đắp tâm hồn dân tộc, nâng vị 

trí của văn học miền Nam lên ngang tầm văn học cả nước. Ông là người kết thúc một 

cách rực rỡ văn học của giai đoạn trước đó và mở đầu cho dòng văn chương yêu nước 

chống xâm lược. 

 

III.- Tác phẩm chính 

 
  

 

 

Mộ Nguyễn Đình Chiểu (trái), mộ vợ ông (phải), phía xa là mộ Sương Nguyệt Anh và 

đền thờ của ông 

 

    * Lục Vân Tiên sáng tác trước khi Pháp xâm lược Nam Kỳ, có tính chất tự truyện. 

    * Dương Từ Hà Mậu (chưa xác định thời điểm sáng tác) 

    * Ngư Tiều y thuật vấn đáp (chưa xác định thời điểm sáng tác) 

    * Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (1861) 

    * Mười hai bài thơ và bài văn tế Trương Định (1864) 

    * Mười bài thơ điếu Phan Tòng (1868) 

    * Văn tế nghĩa sĩ trận vong lục tỉnh (1874) 

    * Hịch kêu gọi nghĩa binh đánh Tây (chưa xác định thời điểm sáng tác) 

    * Hịch đánh chuột (chưa xác định thời điểm sáng tác). 

 

*Thông tin thêm 

 

    * Con gái thứ năm của ông là Nguyễn Thị Ngọc Khuê tức nữ sĩ Sương Nguyệt Anh 

và con thứ bảy tên Nguyễn Đình Chiêm, đều là người nổi tiếng trong giới văn chương. 

    * Toàn thể khu đền mộ của Nguyễn Đình Chiểu tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã 

được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích Lịch sử Văn hóa ngày 16 tháng 3 năm 

1993. 

    * Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Hội Văn nghệ Giải phóng Miền Nam đã lập ra 
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Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu công bố năm 1965 dành tặng cho các tác giả, tác phẩm 

nổi bật trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật ở miền Nam. 

    * Một trong những trường trung học đầu tiên của Nam Bộ là Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu ở Mỹ Tho, thành lập năm 1879 và mang tên "Nguyễn Đình Chiểu" từ năm 

1953 đến nay.[7] 

    * Ngôi trường chuyên đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp, tại thị xã Sa Đéc, được đặt theo 

tên ông, tức Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu. 

 

-------------------- 

 

 

 
 

          Trang bìa sách DTHM 

 

 

 

 

 

 

Nguyên văn Lời nói đầu 

 

LỜI DẪN 

 

Quyển sách  Dương Từ Hà Mậu nầy được biên soạn trên cơ sở của ba văn bản sau đây:- 

 

1.- Bản Nôm chép tay của gia đình Ông Lê Minh Chi, xã Thanh Ba, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An. 

 

2.- Bản Nôm chụp từ bản chép  tay của Quách Đăng Vân, mang tựa đề "Dương Từ Hà 

Mậu cổ thư", chép vào tháng bảy năm Giáp Thân (?).Bản nầy có mấy đặc điểm mà các 
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bản khác không có. 

 

Đó là bài Tựa bằng chữ Hán gồm 332 chữ và hai câu thơ mở đầu:- 

 

"Cõi Nam rày đã thăng bình, 

Thường xem các sách gia đình chép ra …". 

 

Ngoài ra, còn có 4 bài thơ Nôm vịnh các tà đạo (các trang 244—245 —246 ) 

 

3.- Bản quốc ngữ do Phan Văn Hùm sao lục và hiệu đính, Nxb Tân Việt, 1964. Bản nầy 

chỉ có 3348 câu (đã lược bỏ 164 câu do  bị kiểm duyệt) 

 

*Ghi chú:- (NT) 

 

Phần chú thích (tôi xin  kèm thêm chữ Hán, để giúp các bạn muốn tham khảo rộng 

nghĩa ) . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN DƯƠNG TỪ   HÀ MẬU  
 
 

1.- Coi rồi truyện cũ chư gia, 

Lòng vì  đạo học, soạn ra để đời. 

Dị đoan xưa đã bời bời, 

Lại thêm đạo Phật, đạo Trời  băng xăng, 

 

5.-Thói đời nhiều việc lăng nhăng, 

Mấy ai giữ  đặng đạo hằng người ta. 

Đua nhau kỉnh chuộng đạo tà, 

Một câu "quả báo", muôn nhà đều tin. 

Nói rằng : " Trời, Phật, sách in, 

 

10.-Tội về địa ngục, phước lên thiên-đàng. 

Có người về đạo Hoa-Lan, 

Năm đời truyền thói khoe khoang cầu hồn. 

Họ Hà, tên Mậu, người khôn, 

Ở đời Hậu Tấn, Long Môn quê nhà. 

 

15.-Sáu mươi tuổi tác hầu già, 

Tuy là giàu có, trong nhà không con. 

Rạng giồi một tấm lòng son, 
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Của tiền bố thí, không còn so đo. 

Vợ chồng giữ đạo bo bo, 

 

20.-Ơn trời ngỏ đặng chút cho phước lành. 

Hôm mai luống những đọc kinh, 

“Amen ! đức Chúa” có linh chăng là. 

Liễu Thơ là vợ họ Hà, 

Chiêm bao nằm thấy nguyệt sa trên mình. 

 

25.-Phút đâu  có nghén thình lình, 

Khiến ngươi Hà Mậu thấy tình sanh nghi. 

Nói rằng : " Khí huyết già suy, 

Hay đâu chửa nghén, e khi bịnh gì ? 

Sai người tìm rước danh y, 

 

30.-Anh em đồng đạo, tên Kỳ họ Châu. 

Châu Kỳ coi mạch hồi lâu, 

Nói rằng : "    Chị mắc qủy đầu thai đây ! . 

Mậu rằng : " Nhờ lượng ơn thầy, 

Mạch kia đã hẳn, thuốc nầy ắt hay. 

 

35.-Kỳ rằng : " Để hốt thang này, 

Qủy thai bịnh ấy từ đây trừ rồi. 

Thuốc thang mấy tháng uống bồi, 

Càng thêm lớn bụng, gần hồi sanh thai. 

Họ Hà thấy vậy than dài: 

 

40.-“Tuổi già còn hãy mang tai thế nầy !” 

Kỳ rằng : "  “Há chẳng biết đây, 

Trải ba đời cũng làm thầy vừa ba. 

Châu Phan xưa thật chú ta, 

Trị thai có phép truyền gia rất mầu. 

 

45.-Liễu Nương  quỷ bịnh đã lâu, 

Xin cầu thầy ngoại, ngõ hầu thay tay. 

Ta nghe đồn phía Sơn Tây, 

Rằng :"  non Tùng lãnh có thầy địa Tiên . 

Tên người là Lý Tri Niên, 

 

50.-Thường ngày luyện thuốc thần Tiên  Đan Kỳ. 

 

CHÚ THÍCH 

 

(Theo số của câu) 

 

1.- Chư gia 諸家:- các nhà, ở đây chỉ các nhà biên soạn sách truyện đời trước. 

3.- Dị đoan 異端:- mối lạ, điều khác lạ. Quan niệm nhà Nho cho rằng đạo mình mới là 

"chính đạo" , còn các đạo khác như Lão, Phật, Thiên Chúa…. đều là "dị đoan". Ngày 

nay, "dị đoan" thường được gắn với "mê tín". 

4.- Đạo Trời:- tức đạo Thiên Chúa, còn gọi là Đạo Cơ-Đốc (Christ). 
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Băng xăng:- lăng xăng, bận rộn nhiều việc. 

6.- Đạo hằng:- đạo thường, đạo lý tự nhiên, phổ biến. Ở đây chỉ đạo Nho. 

7.- Đạo tà:- tà là xiêu vạy, không ngay thẳng; đạo trái với đạo thường. 

8.- Quả báo:- kết quả  báo ứng do việc làm lành hay làm ác (theo quan niệm nhà Phật) 

10.- Địa ngục 地獄:- theo quan niệm mê tín là nơi giam người có tội ở âm phủ sau khi 

chết. 

 

11.- Đạo Hoa-Lan:- tức đạo Thiên Chúa. 

 

*Có nhiều thuyết khác nhau khi giải thích chữ "Hoa-Lan" :- 

 

a/- Đầu thế kỷ XVII, thương gia Bồ-đào-nha đến Đàng Trong bán một thứ vải có in hoa 

giống như hoa lan, do đó người ta gọi họ là "Hoa Lan". 

b/-Theo I.A. Poncet , vào thế kỷ XVII, người Hòa Lan (Hollande) thay thế người Bồ-

đào-nha ở Viễn Đông, nên người Việt gọi đạo Thiên Chúa là đạo Hoa-Lan. 

c/- Theo L. Cadière từ "Hoa Lan" do chữ "France" đọc thành Phú-Lang-Sa, Pha- Lang, 

Ba –Lang, Hoa-Lan…  

 

14.- Hậu Tấn 後晉:- Vào thời Ngũ Đại, Thạch Kỉnh Đường là Tiết Độ Sứ ở Hà Đông, 

mượn quân Khiết Đan diệt nhà Hậu Đường, cắt đất 16 châu ở vùng U Kế dâng cho 

Khiết Đan, được Khiết Đan đưa lên làm vua, lấy quốc hiệu là Tấn, lập nên triều đại 

người đời sau gọi là Hậu Tấn (936—946) (để phân biệt với nhà Tấn thời Tam Quốc của 

Tư Mã Ý) 

17.- Rạng giồi:- trau chuốt cho trong sáng, rực rỡ hơn. 

Lòng son:- dịch chữ "đan tâm = 丹心), có nghĩa là lòng trung thành. 

18.- So đo:- suy hơn tính thiệt, chỉ bụng dạ tính toán hẹp hòi. 

22.- A-men:- từ dùng trong kinh của đạo Thiên Chúa, có nghĩa là "xin được như 

nguyện". 

24.- Chiêm bao nằm thấy nguyệt sa trên mình:- sách "Sưu Thần Ký" chép : Vợ Tôn 

Kiên là Ngô Phu Nhân mơ thấy mặt trăng sa vào lòng mà có thai sinh ra Tôn Sách. 

Cả câu ý nói:- điềm sinh con quí. 

 

35.- Trảm quỷ:- chém quỷ 

44.- Phép truyền gia:- tức phép gia truyền, phép do ông cha truyền lại cho con cháu. 

 

 

 

 

Ta xin ra sức đem đi, 

Tới nơi cầu thuốc diệu y rõ ràng. 

Mậu rằng : "    Ta đạo Hoa-Lan, 

Tiên  là đạo khác, có màng chi nhau. 

 

55.- Kỳ rằng : " Sách đặt có câu: 

"Tế sanh hoạt mạng" sách đầu đạo y. 

Làm thầy đâu có hẹp suy, 

Bịnh đau thời cứu, đạo gì mà  sao , 

Ai ai cũng vốn đồng bào, 

 

60.-Sanh trong trời đất lẽ nào ghét nhau ? 
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Họ Hà thấy vậy cũng sầu, 

Gượng đi cùng bạn, lên cầu thầy Tiên . 

Trải qua mấy dặm sơn xuyên, 

Phút đâu lố thấy gần miền Tùng san. 

 

65.- Đường đi đá mọc nghinh ngang, 

Bụi cây rậm rạp, thạch bàn nhiều nơi. 

Ngó lên trên đỉnh rạng ngời, 

Mặt nhìn cảnh vật khác nơi phàm trần. 

Mây bay, nước chảy, mấy từng, 

 

70.-Bóng tùng che núi, như vừng lọng xây. 

Chim kêu, vượn hú, vang dầy, 

Hiu hiu gió thổi, lá cây reo mừng. 

Hai người đứng lại trông chừng, 

Thấy tên đồng tử trong rừng bước ra. 

 

75.- Chào rằng : " Hai gã đường xa, 

Ai là tên Mậu, họ Hà, nói minh ? 

Họ Hà nghe nói thất kinh, 

Rằng : " Sao sớm biết tánh danh ta rày ? 

Đồng rằng : " Thầy mỗ đánh tay 

 

80.-Dạy rằng :"  : Có khách ngày nay tới  nhà. 

Ta vâng lời dạy thầy ta, 

Ra đây đón rước, đem qua Thạch bàn. 

Hôm nay là bữa thanh nhàn, 

Thầy ta lên chốn Thạch bàn chầu Tiên . 

 

85.- Hai người nghe nói đi liền, 

Theo ngươi đồng tử vào miền Tùng san. 

Ngó lên đỉnh núi Thạch bàn, 

Thấy hai ông lão dựa ngang đánh cờ. 

Tóc râu đều bạc phơ phơ, 

 

90.- Hình dung, cốt cách nhởn nhơ ai bì. 

Có hai quyển sách chi chi, 

Cùng hai chim hạc tương tuỳ một bên. 

Tri Niên hầu đứng trên nền, 

Thấy hai người khách leo  lên Ngọc Hồ. 

 

95.-Chào  rằng :"  :- “Hai gã Da-tô, 

Tới  đây lòng muốn hỏi phô  việc gì ? 

Họ Hà đặt gối liền quì, 

Thưa rằng : " Cầu thuốc cứu nguy người  nhà. 

Tri Niên chưa kịp nói ra, 

 

100.-Hai ông trên đỉnh liền xoa cuộc cờ. 
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Chú thích :- 

 

56.- Tế sinh hoạt mệnh(濟生活命):- cứu sống sinh mệnh con người. 

66.- Cây gie:- cây mọc chìa ra, nhô ra. 

Thạch bàn (石磐) :-tảng đá lớn mặt phẳng. 

79.- Đánh tay:- lần tính ở đốt ngón tay để biết ngày giờ, tuổi tác hoặc đoán vận mệnh, 

quá khứ, tương lai. 

86.- Thâm san (sơn) (深山):- núi sâu. 

92.- Tương tùy (相随) :- cùng đi theo nhau. 

 

95.- Da-tô:- phiên âm tên của Chúa Jésus-Christ người chấn hưng đạo Thiên Chúa. 

 

Hai gã Da-tô:- hai người theo đạo Thiên Chúa. 

 

 

 

 

Cười rằng : " Hà Mậu rất khờ. 

Khéo nghe thầy tục tầm phơ nói quàng ! 

Liễu Nương  nghén đủ mười trăng, 

Song sanh hai gái, Tuyết, Băng, trên đời. 

 

105.- Vinh hoa có số ở trời, 

Số ngươi sau cũng đổi dời mới nên. 

Mấy lời ta nói chớ quên, 

Đừng mong sau thác đặng lên Thiên đàng. 

Ông cha trước đã lầm đàng, 

 

110.- Thời sau con cháu tính toan lẽ gì ? 

Nói rồi cỡi hạc bay đi, 

Họ Hà chưa hỏi việc chi đành rành. 

Hai người là khách hữu tình, 

Tri Niên mời lại gia đình cùng nhau. 

 

115.- Mậu rằng : " Cầu thuốc vợ đau, 

Tiên  ông lại nói việc sau cũng kỳ ! 

Chẳng hay người học phép chi, 

Cho nên sớm  biết thạnh suy việc người ? 

Niên rằng :"  chẳng dấu chi ngươi, 

 

120.- Hai ông lão ấy thật người thiên công. 

Phép hay biến hóa, thần thông, 

Một ông Bắc Đẩu, một ông Nam Tào. 

Hai ông giữ sổ Thiên tào, 

Mạng dân sanh tử đều vào trong tay. 

 

125.-Hai người về kíp ngày nay, 

Tới nhà mới thấy lời hai ông truyền. 

Họ Hà nghe nói về liền, 
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Tới nhà thấy vợ đến miền khai hoa, 

Đẻ ra hai gái nõn nà, 

 

130.- Mùi hương thơm ngát, trong nhà đều kinh. 

Mậu rằng : " Tiên  đạo chí linh, 

Thinh không mà biết sự tình khắp nơi. 

Kỳ rằng : " Ta học đạo trời, 

Xưa nay linh nghiệm có lời phương nao ? 

 

135.- Muốn cho tỏ đặng  âm hao, 

Ngày sau ta phải trở vào Tùng san. 

 

* 

* * 

Thứ nầy đến thứ họ Dương, 

Làm người chút biết văn chương gọi là. 

Nam Khang vốn thật quê nhà, 

 

140.-Sánh cùng họ Đỗ, ở Trà Thạch khê. 

Nương  theo dân dã thú quê, 

Lập vườn, làm ruộng, chuyên nghề làm ăn. 

Họ Dương cùng vợ nguyện rằng :" : " 

Trăm năm xin giữ đạo hằng cùng nhau. 

 

145.- Đã năm mươi mấy tuổi đầu, 

Không con nối nghiệp, nhữ sầu thon von. 

Bao nhiêu chùa miễu cũng lòn, 

Ngõ nguyền cầu đặng chút con nối đời, 

Liền ngày vái Phật, vái Trời, 

 

150.-Tấm lòng tin, cúng khắp nơi miễu chùa. 

 

 

*Chú thích :-  

 

103.- Mười trăng:- mười tháng âm lịch. 

121.- Thần thông 神通:- phép mầu nhiệm, biến hóa khôn lường. 

122.- Bắc Đẩu, Nam Tào (北斗南曹):- tên hai vị thần giữ sổ sinh và sổ tử của loài 

người (theo quan niệm xưa) 

123.- Thiên tào(天曹) (hay Thiên đình=天庭 ):- Thiên: trời; Tào: bộ phận của một công 

sở, một cơ quan. Thiên Tào chỉ triều đình ơ trên trời. 

132.- Thinh không:- bỗng dưng, khi không, tình cờ. 

135.- Âm hao:- tin tức. 

146.- Thon von:- cheo leo, nguy hiểm; ở đây có nghĩa lẻ loi, cô quạnh, đơn chiếc. 
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Của nhà có việc bán mua, 

Ra ơn làm phước, hơn thua chẳng nài. 

Phút đâu họ Đỗ thọ thai, 

Tới kỳ sanh đặng hai trai một lần. 

 

155.-Nay đà đặng  nối gót lân, 

Phận mình bằng  có  thanh bần, cũng ưng. 

Người trong làng xóm đều mừng, 

Ai hay lão bạng, có chừng sanh châu. 

Nhớ câu “thiện ác đáo đầu" 

 

160.-Làm lành gặp phước, thế đâu có lầm. 

Dương Từ lòng hỡi mừng thầm, 

Hai trai tướng mạo khác tầm thường nhân. 

Vẻ vang cốt cách tinh thần, 

So trong trẻ nhỏ phàm dân ít bằng, 

 

165.-Họ Dương mới đặt tên rằng :"  

Dương Trân, Dương Bửu, hai thằng anh em. 

Hai con đều đẹp mắt xem, 

Việc trong gia đạo lại thêm bần hàn. 

Dương từ khi ấy liệu toan, 

 

170.-Xuất gia đầu Phật, giữ an phận mình. 

Nói rằng :"  :-  “Một tấm lòng thành, 

Cầu con nối nghiệp, mới đành qui y 

Nay đà sinh đặng nam nhi, 

Nam mô hai chữ "từ bi" thân già. 

 

175.-Bao nhiêu thế tục gần xa, 

Nhân tình ấm lạnh, trải qua đã rồi. 

Trong vòng danh lợi...thôi thôi ! 

Hoàng lương nửa gối, mấy hồi chiêm bao. 

Sang giàu lòng chẳng ước ao, 

 

180.-Hoa tàn, mây nổi, nước xao, trăng lờ. 

Hai con tuổi hãy còn thơ, 

Hôm, mai, ấm, lạnh, cậy nhờ hiền thê. 

Trong tay một chuỗi bồ đề, 

Trăm năm xin cổi lời thề nước non. 

 

185.-Trả rồi nợ vợ nợ con, 

Từ đây giữ vẹn lòng son tu hành. 

Nói thôi quày quả đăng trình, 

Nhắm nơi am tự một mình ra đi. 

Thương thay hai gã hài nhi, 

 

190.- Cùng nàng Đỗ thị sầu bi muôn phần. 

Than rằng : " Chàng hỡi! Lương nhân! 

Am mây đường cách cõi trần bao  xa. 
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Hai con tuổi mới lên ba, 

Có cha giống đứa không cha cũng kỳ ! 

 

195.-Bao đành bỏ vợ con đi ? 

Cửa nhà bần bạc, cậy gì ngày sau ? 

May nhờ tấc cỏ ngọn rau, 

Mẹ con lần lựa nuôi nhau tháng ngày. 

Dương từ ở chốn am mây, 

200.-Cải tên, đặt hiệu rằng :"   thầy Thiện Trai. 

 

CHÚ THÍCH:- 

 

155.- Gót lân:- gót con kỳ lân. Do chữ "Lân chỉ= 麟趾" trong thiên"Lân chi chỉ" thuộc 

phần thơ Chu Nam trong Kinh Thi nói về con cháu của vua Văn Vương đều được giáo 

hóa tốt. 

Nối gót lân :- ở đây ý nói con quí nối dòng. 

 

156.- Thanh bần (清貧) :- nghèo mà trong sạch. 

158.- Lão bạng sinh châu (老螃生珠) :- loài trai già sinh ngọc, ý nói tuổi già sinh con 

quí. 

159.- Thiện ác đáo đầu :- từ câu "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo= 善惡到頭終有報), 

có nghĩa ở lành và ở ác rốt cuộc đều có báo ứng. 

164.- Phàm dân(凡民):- dân thường. 

172.- Quy  y (皈依):- theo về  Phật, nương theo Phật, học tập và thực hành theo giáo 

pháp của Phật. 

 

174.- Nam-mô (南無):- phiên âm chữ Phạn NAMAH , có nghĩa là "cung kính, thỉnh 

nguyện" 

Từ bi (慈悲) :- BI:- thương xót chúng sanh phải chịu việc khổ; TỪ: giúp chúng sanh 

làm được việc lành. Phật, Bồ-Tát lấy "từ tâm" giúp chúng sanh được sung sướng; lầy 

"bi tâm" giúp chúng sanh khỏi khổ não, tai nạn. 

178.- Cõi hoàng lương:- Hoàng (黃) :- màu vàng. Lương (粱) :- hạt kê. 

Lư Sinh trọ ở Hàm Đan vào một khách quán (nay gọi khách sạn) nghỉ. Có vị đạo sĩ cho 

mượn cái gối để nằm. Lư chiêm bao, thấy mình thi đỗ Tiến sĩ, làm quan, vợ đẹp, con 

ngoan. Lúc tỉnh dậy, mới hay đó là giấc mộng. Trong khi đó, chủ quán nấu nồi kê chưa 

chín. Nghĩa bóng:- công danh phú quí chỉ là giấc mộng. 

 

183.- Bồ-đề (菩提) :- phiên âm chữ Phạn BODDHI nghĩa là chính giác, đắc đạo thành 

Phật. Chuỗi bồ-đề là tràng hạt của các tăng ni, phật tử đeo, dùng để lần chuỗi khi niệm 

Phật. 

 

187.-Đăng trình (登呈) :- lên đường. 

188.- Am tự (庵寺) :- Am (庵) :- nhà nhỏ thờ Phật. Tự (寺) :-chùa. Am tự:- chỗ thờ 

Phật. 

191.- Lương nhân (良人) :- Lương là lành; Nhân là người; tiếng vợ gọi chồng. 

192.- Am mây:- dịch chữ "Vân am=雲庵 "; am thờ Phật ở chỗ núi cao, có mây che chở. 

196.-Bần bạc (貧泊) :- Bần là nghèo, bạc là mỏng; Bần bạc:- nghèo túng, thiếu thốn. 
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Dốc lòng tầm dấu Như Lai, 

Đã đành trốn cõi trần ai, không về. 

Thị phi  mặc thế khen chê, 

Tương, rau cũng đã an bề đi tu. 

 

205.-Sớm hôm chuông mõ, công phu, 

Tụng kinh niệm kệ ở Phù-đồ-sa. 

* 

* * 

Bây giờ đến lúc họ Hà, 

Vợ là Liễu thị đẻ ra con lành. 

Quả nhiên hai gái song sanh, 

 

210.-Tiên  ông có dạy đành rằng :"  chẳng ngoa, 

Nay đà giáp tháng bồng ra, 

Mời anh em đến, nhắm  mà đặt tên. 

Bà con nội ngoại hai bên, 

Một ông trưởng tộc: ngồi trên, dạy rằng : 

 

215.- Hài nhi gương mặt như trăng, 

Đặt tên Xuân Tuyết, Thu Băng cho rành. 

Họ Hà nghe nói giật mình, 

Nhớ lời Tiên  dạy sự tình khăng khăng: 

Bảo rằng : " Nghén đủ mười trăng, 

 

220.-Song sanh hai gái Tuyết, Băng  trên đời. 

Tiên  ông nói chẳng sai lời, 

Lại rằng : " Thói tục đổi dời, lẽ chi ? 

Xui nên tấc dạ hồ nghi, 

Gẫm trong mình lại muốn đi non Tùng. 

 

225.- Hỏi cho biết lẽ cát hung, 

Trăm năm đặng rõ thủy chung việc mình. 

Xảy vừa tối buổi du minh, 

Châu Kỳ, bạn cũ, có tình viếng thăm. 

Hỏi rằng : " Hai trẻ giáp năm, 

 

230.-Gẫm lời Tiên  dạy có nhằm cùng chăng ? 

Mậu rằng : " Xuân Tuyết, Thu Băng, 

Tiên  dạy hai chữ, khăng khăng nhớ lời. 

Kỳ rằng : " Ta trọn ba đời, 

Trong nhà thờ đức Chúa Trời lâu nay. 

 

235.-Mấy đường họa, phước, rủi, may, 

May nhờ, rủi chịu, thấy bày chi đâu. 

Mậu rằng : " Ta cũng thêm sầu, 
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Ông cha thưở trước tha cầu vụng toan. 

Sách ghi chữ đạo là đàng, 

 

240.-Đàng đi nào phải một phang hẹp hòi. 

Người đời há dễ không coi, 

Đàng nào đi dễ, mà noi cho nhằm. 

Ví dầu lỡ bước lỗi lầm, 

Một đời cũng biết, huống năm ba đời? 

 

245.-Kỳ rằng : " Đàng ở dưới trời, 

Có nơi chánh bộ có nơi tha kỳ. 

Đã đành hai chữ "tiền phi", 

Chẳng đi đàng chánh, lại đi đàng tà. 

Phải đời con cháu vinh hoa, 

 

250.-Ai còn dám nói ông cha lầm đàng. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

201.-Như Lai (如來) :- (tiếng Phạn  TATHÂGATA) một trong mười danh hiệu của 

Phật. Kinh Kim Cang nói : "Phật vốn không đâu lại (vô sở tùng lai = 無所從來) , mà 

cũng không đi đâu (diệc vô sở khứ = 亦無所去) nên gọi là "Như Lai".Theo sách Đại 

Viện Tập thì Như : điều vốn biết, Lai : điều hiện biết. 

 

203.- Thị phi (是非) :- phải và trái, cũng có nghĩa là lời bàn tán, chê bai. 

206.- Phù-đồ (桴途) :- (tiếng Phạn STUPA) tháp thờ Phật. Cõi phù-đồ:- chỗ chỉ chung 

nơi thờ Phật, về sau dùng để chỉ đạo Phật. 

225.- Cát hung (吉兇) :- hay kiết hung, lành và dữ, tốt và xấu. 

227.- Du-minh:- tên một vị Thánh trong đạo Thiên Chúa. Bữa Du-minh: bữa lễ Thánh 

Du-minh (DOMINICAIN)  

237.- Ưu nghi (憂疑) :-lo nghĩ và ngờ vực. 

246.-Chính lộ, tha kỳ (正路蹉崎) :- Chính lộ: đường ngay, đường chính. Tha kỳ: đường 

rẽ. Ở đây chỉ đạo chính, đạo gốc và các đạo nhánh, đạo ngọn. 

247.- Tiền phi (前非) :- điều sai lầm trước đây. 

 

 

 

 

 

Muốn cho rõ máy hành tàng, 

Phải tìm dấu trước, hỏi han sự tình. 

Thị phi chẳng những việc mình, 

Việc mình còn hãy bất bình nhiều nơi. 

 

255.-Bao nhiêu đạo ở dưới trời, 

Thảy đều xưng Thánh , khoe lời rằng   hay. 

Ví dầu một lũ chim bay, 
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Con nào trống mái, mấy tay biết rành. 

Đạo ta dầu có hiển linh, 

 

260.-Trải xưa nay cũng một mình Gia-tô. 

Đạo Tiên , đạo Phật, đạo Nho , 

Cớ sao chẳng mộ, bo bo đạo trời ? 

Đã kêu rằng : "Đức Chúa Trời" 

Trời đâu nỡ để các nơi chê đành ? 

 

265.-Cây cao biết mấy mươi ngành, 

Còn noi một gốc, huống sanh làm người. 

Mậu rằng : " Tiên  đạo tốt tươi, 

Phen này ta nguyện theo ngươi đi tìm. 

Làm người há chẳng bằng chim, 

 

270.-Chim còn biết chọn cây êm gởi mình. 

Vén mây mới thấy trời xanh, 

Tìm đàng phải dọn ngọn ngành gai chông. 

Kỳ rằng :"  ta muốn thẳng xông, 

E đi rồi lại thẹn thùng nước non. 

 

275.- Học y đã mấy năm tròn, 

Qủy thai một bịnh, mạch còn nói sai. 

Tiên  ông mấy nắm tay ai ? 

Thinh không mà biết song thai mới kỳ 

Trách chi mang tiếng tục y, 

 

280.- Khoe tài coi mạch, thật khi người đời, 

Ta đi thời mắc Tiên  cười, 

Chi bằng ở lại khỏi người chê khen. 

Anh nên tìm Lý tri Niên, 

Theo người ắt đặng gặp Tiên  non Bồng. 

 

285.-Sau dầu rõ nỗi đục trong, 

Đó sao đây vậy, một lòng mà thôi. 

Dặn rồi vội vã chơn lui, 

Nhắm chừng tử lý về xuôi một bề. 

Họ Hà trở lại hương quê, 

 

290.-Đai cơm, bầu nước, đề huề ra đi. 

Đi vừa gặp lúc xuân kỳ, 

Đoái nhìn cảnh vật một khi vui lòng. 

Hữu tình thay ngọn gió đông, 

Cành mai nở nhụy, lá tùng reo vang. 

 

295.-Cỏ thơm hớn hở bên đàng, 

Như tuồng mừng khách Đông hoàng đến đây. 

Líu lo chim nói trên cây, 

Như tuồng chào hỏi khách này về đâu ? 

Hai bên cây mọc giao đầu, 
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300.-Như tuồng đón rước, dàn hầu người sang. 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

 

251.- Máy hành tàng:- hành(行): làm, dùng; tàng(藏): cất giấu. Chữ trong sách Luận 

Ngữ "dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng = 用之則行舍之則藏" (dùng thì đem ra làm, 

bỏ thì đem đi cất giấu), ý nói lẽ xuất xử, tiến thoái ở đời. Máy hành tàng:- ở đây chỉ 

động lực chi phối mọi việc xảy ra ở đời. 

264.- Chê đành:- đành: ưng chịu. Cả câu ý nói trời sao lại chịu để người chê bai. 

279.- Tuc  y (俗醫) :- Tục: thô vụng, tầm thường, kém cỏi. Tục y: thầy thuốc tầm 

thường, lang vườn. 

280.- Khi (欺) :- lừa dối. 

284.- Va:- ông ta, người ấy, hắn. 

288.- Tử lý (梓里) :- Tử: cây thị; Lý: làng. Tử lý: chỗ quê hương có trồng cây thị, tức 

cố hương. 

290.- Đai cơm, bầu nước:- giỏ đựng cơm, bầu đựng nước. 

291.- Xuân kỳ (春期) :- thời kỳ mùa Xuân. 

296.- Đông hoàng (東皇) :- còn gọi là Đông quân (東君) , thần Thái Dương, chủ về 

mùa Xuân. 

 

 

 

 

Dưới khe nước chảy tợ đàn, 

Như tuồng mừng bạn hương quan tách vời. 

Trăm hoa đua nở, miệng cười, 

Như tuồng mừng rỡ gặp người cố tri. 

 

305.-Mảng xem phong cảnh dị kỳ 

Hay đâu lỡ bước, lại đi lầm đàng. 

Xa xem hình dạng khác thường, 

Cỡi lừa chầm chậm bỗng dường ngâm thơ. 

Họ Hà dừng buớc đứng chờ, 

 

310.-Lắng nghe người ấy lời thơ ngâm rằng : 

 

I.- Thi rằng :  

 

Tam Hoàng, Ngũ Đế, dấu vừa qua, 

Mối đạo, trời trao đức Thánh  ta. 

Hai chữ "tín, thành" an các nước, 

Một câu "trung hiếu" dựng muôn nhà, 

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, 

Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà. 

Căm bấy ! Loài ngu theo thói mọi ! 

Trời gần chẳng kính, kính trời xa. 
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Họ Hà nghe tiếng ngâm rồi, 

Trong dạ bồi hồi, bước tới hỏi thăm. 

Vó lừa đi tới xăm xăm, 

May đâu lại nhằm ông Lý tri Niên. 

 

315.-Mậu rằng : " Tôi thật hữu duyên, 

Tìm Tiên , mà lại gặp Tiên  giữa đàng, 

Niên rằng : " Chẳng ở nhân gian, 

Việc chi lên chốn thâm san một mình ? 

Độc trùng, ác thú, không kinh, 

 

320.-Đàng chim, dấu thỏ, lộ trình xiết bao ! 

Mậu rằng : " Xưa nhớ lời trao, 

Phải lên nói lại âm hao cho tường. 

Xin thầy chỉ vẽ mọi đàng, 

Đem tôi lên chốn Thạch bàn ngày xưa. 

 

325.-Niên rằng : " Trong cõi mây mưa, 

Khôn mời Bắc Đẩu, khó thưa Nam Tào, 

Hai ông vốn thật vì sao, 

Người con mắt tục thấy sao đặng hoài ? 

Gần đây có núi Thiên thai, 

 

330.-Có chùa Linh Diệu, có đài Âm dương 

Trong chùa lại có hai hang, 

Một đàng Bích lạc, một đàng Diêm la. 

Có ông Tiên  trưởng, Thầy ta, 

Hiệu là Tứ Thất, tên là lão Nhan. 

 

335.-Thường ngày luyện thuốc kim đan, 

Một mình gồm đủ ba ngàn xuân thu. 

Đẳng nhàn một cõi thanh u, 

Nay chơi sông Thánh , mai du non thần. 

Phép hay: trời đất thâu gần, 

 

340.-Sai đồng, đánh thiếp, có phần linh thông, 

Theo ta lên đó thời xong, 

Hỏi điều căn số, rõ trong sự tình. 

Bao nhiêu những việc tiền trình. 

Lòng Tiên , một tấm, gương minh soi rồi. 

 

345.-Họ Hà nghe nói lòng vui, 

Mang gói lần hồi, lên núi Thiên thai. 

* 

* * 

Họ Hà chuyện vãn còn dài, 

Để nối đầu bài , nói chuyện họ Dương. 

Từ chàng cách biệt gia hương, 
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350.-Đã ba năm trường, ở chốn am mây. 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

302.- Hương quan (鄉關) :- cổng làng, chỉ quê nhà. Bạn hương quan: bạn cùng xứ sở. 

304.- Cố tri  (故知) :-  quen biết cũ. 

 

*Giải thích bài thơ số I :- 

 

*Ba vương năm đế:- dịch chữ "Tam vương  ngũ đế =三王五帝". 

 

-Tam vương:- Đại Vũ nhà Hạ, Thành Thang nhà Thương, Văn Vương nhà Châu. 

 

-Ngũ đế:- có hai thuyết:- 

 

1/-Gồm có:- Thái Hiệu, Hoàng Đế, Thần Nông, Thiếu Hiệu, Chuyên Húc. 

2/-Gồm có:- Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế,Đường Nghiêu, Ngu Thuấn. 

 

*Đức Thánh:- chỉ Khổng Tử. Ông tên Khâu, tự Trọng Ni, người nước Lỗ đời  Xuân 

Thu (551—479 BC) , một triết gia nổi tiếng ở Trung Quốc có rất đông học trò. Nhà 

Nho coi Khổng Tử là ông tổ và tôn là Thánh. 

 

*Cương thường (=cang thường =綱常) :- do chữ "tam cương ngũ thường= 三綱五常". 

Tam cương :- Ba giềng mối, gồm có vua tôi, cha con, chồng vợ.Ngũ thường :- năm đức 

"thường" gồm: nhân, nghĩa,  lễ, trí, tín. ( theo Đạo Nho)  

 

*Khẳm: đầy (từ địa phương) . Thuyền khẳm: thuyền chở nặng, nước mấp mé be thuyền. 

320.- Đường chim dấu thỏ:- ý nói đường sá hẻo lánh hiểm trở, không người qua lại, ở 

trên chỉ có đường cho chim bay lọt, dưới chỉ có dâu chân thỏ. 

325.- Cõi mây mưa:- ở đây ý nói cõi đời, cõi trần tục. 

332.- Bích Lạc (碧樂):- từ của Đạo Gia, ở đây chỉ khoảng trời xanh biếc, cõi trời. 

Diêm La:- (phiên âm chữ Phạn: YAMA- KAJA) vua nơi địa ngục, còn gọi là Diêm La 

Vương, Diêm Vương. 

335.- Kim đan (金丹) :- thuốc trường sinh, thuốc tiên. 

336.- Xuân thu (春秋) :- mùa xuân và mùa thu. 

 

Tám nghìn xuân thu:- ý nói sống mãi. Chữ trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử :- 

"Thượng cổ hữu đại xuân giả, dĩ bát thiên tuế vi xuân, bát thiên tuế vi thu" (上古有大

椿者以八千歲為春八千歲為秋) [đời thượng cổ có giống cây tên là đại xuân, lấy tám 

ngàn năm làm một mùa xuân, tám ngàn năm làm một  mùa thu]  

337.- Đẳng nhàn 等閒: thảy đều. Cả câu ý nói tất cả thảy đều thanh vắng, u nhã. 

338.-Sông Nhược 若, non Bồng 蓬:- tên một con sông và một ngọn núi ở Trung Quốc. 

Theo truyền thuyết. thì đây là nơi Tiên ở, chỉ cảnh  Tiên. 

339.- Phép sai đồng:- *đồng:- theo mê tín là người ngồi thiếp để thánh thần, hồn người 

chết nhập vào mà phán đoán việc đã qua hay sắp tời. 

Phép sai đồng:- pháp thuật điều khiển con đồng. 

343.- Việc tiền trình:- *tiền trình 前程 : con đường trước mặt. chỉ việc tương lai. 
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Hôm mai chuông mõ vang dầy, 

Chúng tăng đều gọi có thầy Thiện Trai. 

Bao nhiêu thế tục gác ngoài, 

Một xâu chuỗi hột mang vai, gìn lòng. 

 

355.-Quì hương ba thứ đã xong, 

Mười điều  giới cấm, cũng không phạm gì. 

Ban sơ làm phận tu trì, 

Năm nay lên chức Thái Sư một chùa. 

Vô ra trong cõi Phù đồ, 

 

360.-Thấy người tài, sắc: Nam mô Di Đà ! 

Ngày ngày kinh kệ ngâm nga, 

Lăng Nghiêm, Viên Giác, cùng là Kim Cang 

Phút lòng buồn bực chẳng an, 

Dạo chơi ra chốn tam quan một hồi. 

 

365.-Am vân cảnh vắng nào vui, 

Coi bao nhiêu lại ngậm ngùi bấy nhiêu. 

Vội vàng trở lại hậu liêu, 

Bạch cùng Hoà thượng xin điều vân du. 

Hòa thượng cũng người học Nhu, (Nho) 

 

370.-Tên là Trần Kỷ, ở Phù -đồ -sa. 

Lắm phen ứng cử, đăng khoa, 

Thi văn chẳng đỗ, lòn ra cửa thiền. 

Giận đời nhiều việc đảo điên, 

Làm thi khuyến thế, ngày liền ngâm chơi. 

 

II .-Thi rằng :- 

 

Người xưa cầm đuốc dạo đêm chơi, 

Nào có cưu chi cái việc đời, 

Phụng Thuấn, lân Nghiêu, tuồng trước nát, 

Hươu Tần, rắn Hán, thói sau dời. 

Thánh  hiền để dấu vài pho sách, 

Tạo hóa theo mình mấy tấc hơi ? 

Trong cuộc phù sanh ai cũng thế, 

Dầu hay, dầu dở, chẳng qua trời. 

 

375.-Họ Dương sắm sửa hành trang, 

Lạy thày Hòa thượng, lên đàng vân du. 

Kìa non, nọ nước, mặc dầu, 

Non nhân nước trí, nhiệm mầu thảnh thơi. 

Người sanh ở dưới bầu trời, 

 

380.-Xưa qua, nay lại, mấy đời trọn lâu. 

Trong vòng danh lợi như nhau, 

Hết vinh, đến nhục, sang giàu chi ai ? 

Có câu "xuân bất tái lai", 



22 

 

Bóng già theo gót, biết nài chi đây. 

 

385.-Đã đành thiền trượng một cây, 

Giới đao một lưỡi, từ rày thế gian. 

Xưa nay trong cuộc gian nan. 

Vật đều có chủ, ai toan chia giành ? 

Kìa kìa gió mát trăng thanh, 

 

390.-Tai nghe, mắt thấy, mới đành của ta. 

Nguồn đào, cụm liễu, trải qua, 

Tin xuân đưa: bướm, ong, hoa, dầy dầy. 

* 

* * 

Đi vừa xa chốn am mây, 

Tới nơi Hà lãnh trời tây hầu chiều. 

 

395.-Ven gành một nhắm hắt hiu, 

Tiếng ngư trong núi, bóng chiều ngoài khơi. 

Bên non hầu khuất mặt trời, 

Dương Từ thơ thẩn tìm nơi gởi mình. 

May đâu gặp một tiểu sanh, 

 

400.-Cho trâu uống nước dưới gành Hà Tây. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

355.- Quì hương ba thứ:- *quì hương :- lễ đốt hương theo nghi thức đạo Phật mà tu sĩ 

phải theo. *Ba thứ là:- giới hương, định hương và tuệ hương. 

356.- Giới cấm (戒禁) :- răn  cấm. 

 

*Mười điều giới cấm là :- 1/.- chẳng giết mạng sống. 2/chẳng trộm cắp. 3/chẳng dâm 

dục. 4/chẳng nói bậy.5/chẳng uống rượu (+ chất gây nghiện). 6/chẳng sửa tóc đẹp, 

chẳng dùng nước hoa. 7/chẳng làm trò múa hát, cũng chẳng đến nghe, xem. 8/chẳng 

ngồi trên giường cao, rộng. 9/chẳng ăn trái bữa (quá ngọ). 10/chẳng cất giữ tiền bạc và 

đồ quí báu. 

 

360.- Nam-mô Di-Đà:- *Nam-mô (南無): hay na-mô (tiếng Phạn NAMAH) có nghĩa là 

cung kính, thỉnh nguyện. *Di-Đà :- nói tắt chữ A-Di-Đà (阿彌陀) (tiếng Phạn 

AMITABHA), tên một vị Phật ở Tây Phương. 

362.- Lăng Nghiêm (楞嚴), Viên Giác (圓覺), Kim Cang (金鋼):- tên ba bộ kinh Phật. 

364.- Tam quan (三關):- cổng chùa, có ba lối ra vào; cửa lớn ở giữa, hai cửa nhỏ ở hai 

bên, trên có mái che. 

367.- Hậu liêu (後寮) :- buồng ngủ phía sau, trong chùa. 

368.-Hòa Thượng (和尚) :  (dịch âm chữ Phạn UPADHYAYA) tiếng tôn xưng nhà sư, 

ông thầy cả trong đạo Phật (đủ 40 tuổi hạ trở lên). 

370.- Phù-đồ-sa:- xem c.t. 206. 

371.- Ghe phen:- nhiều phen. 
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*Chế khoa (制科):- khoa thi dặc biệt ở thời phong kiến, do vua đặt định ra. 

 

*GT bài thơ số II :- 

 

"Cầm đuốc chơi đêm :- do chữ "bỉnh chúc dạ du =秉燭夜遊 " trong câu thơ cổ "Trú 

đoản khổ dạ trường; hà bất bỉnh chúc du = 晝短苦夜長何不秉燭遊" [ngày ngắn khổ 

nổi đêm dài, sao chặng chịu cầm đuốc mà đi chơi ?] . Tiếc thời gian đi quá mau, đêm 

choán hết phần lớn, chỉ có cách đốt đuốc đi chơi đêm cho đỡ phí thời gian. 

 

*Cưu  鬮:- mang lấy, ôm lấy. 

 

*Phụng Thuấn, lân Nghiêu :- [ phụng =鳳 , lân = 麟] hai con vật quí hiếm đời xưa, ít 

được thấy, biểu trưng cho người hiền, khi xuất hiện thì thiên hạ được thái bình. 

 

*Nghiêu, Thuấn = 堯舜 :- hai ông vua trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, được các nhà 

Nho trước đây coi như mẫu mực của những bậc vua tài giỏi, hiền đức của một thời đại 

lý tưởng. 

 

*"Hươu Tần, rắn Hán" :- *Hươu Tần: con hươu của nhà Tần. Hán Thư có câu : "Tần 

thất kỳ lộc, thiên hạ công trục chi = 秦失其鹿天下公逐之(nhà Tần mất con hươu, thiên 

hạ cùng đuổi bắt). Hươu Tần hay "đuổi hươu" chỉ ngôi vua hoặc chỉ thiên hạ. 

 

*Rắn Hán:- con rắn của nhà Hán. Trong Hán Thư có chép chuyện Bái Công (Lưu Bang) 

say rượu, đêm đi ngang qua đầm, có con rắn to chặn đường. Bái Công rút gươm chém 

chết. Con rắn đó chính là con của Bạch Đế. Sau khi chém được rắn, Bái Công lấy được 

giang sơn, lên ngôi vua (Hán Cao Tổ). *Rắn Hán hay "chém rắn" chỉ việc được ngôi 

vua. 

 

Cả hai câu ý nói:- 

Theo đúng như lề lối của vua Nghiêu, vua Thuấn đời trước. Đổi bỏ thói tục Tần, Hán 

đời sau. 

 

376.- Vân du (雲遊) :- chơi mây. Ở đây ý nói các nhà sư đi chơi rày đây mai đó không 

nhất định. 

383.- Xuân bất tái lai = 春不再來:- thời son trẻ qua rồi không trở lại nữa. 

385.- Thiền trượng = 禪杖:- gậy của nhà sư, tức là "gậy thiền". 

386.- Giới đao = 戒刀:- con dao nhỏ của nhà sư thường  mang theo. 

 

Ngồi cầm ống quyển trong tay, 

Thổi rồi lại hát, hát hay lại cười. 

Dương Từ bước tới xem chơi, 

Gẫm ba câu hát, thật lời thạch kim. 

 

III.- Hát rằng :- 

 

Chẳng phải  trời Nghiêu, bóng chiều ngao ngán, 

Trời đã  tối rồi, chờ sáng cũng lâu. 
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Tiếng chim anh đổ trên cành mé bắc, 

Biết ai day đòng kéo lại trời tây. 

Trong cõi nhân gian nhiều đàng lầm lỗi, 

Gặp buổi trời chiều, khó nỗi đi xa. 

 

405.-Hát rồi lại thổi quyển  chơi, 

Gẫm trong thú vị, thảnh thơi hơn thiền. 

Dương Từ bước tới hỏi liền: 

Ba câu hát ấy, ai truyền cho ngươi ? 

Tiểu sanh nghe hỏi mỉm  cười, 

 

410.- Đáp rằng : " Vốn thật có người dạy ta. 

Gần đây vài dặm chẳng xa, 

Có thầy đạo sĩ tu đà nhiều năm, 

Lập am ở chốn Tây Lâm, 

Tháng ngày thong thả, đờn cầm, ca thi. 

 

415.- Thuốc thang, phù chú, ai bì, 

Người đau tới đó, bịnh chi cũng lành. 

* 

* * 

Dương Từ nghe nói đành rành, 

Xăm xăm bước tới đầu gành Tây Lâm. 

Đến nơi trời đã tối thầm, 

 

420.-Đứng gần  ngoài cửa , nghe ngâm thi rằng : 

 

IV.- Thi rằng :  

 

Biết ân phụ tử, nghĩa quân thần, 

Nhờ có Trời sanh đức Thánh  nhân. 

Nét mực tu kinh ngăn đứa loạn, 

Dấu xe hành đạo rạch trong trần. 

Trăm đời còn cám lời than phụng, 

Muôn thuở đều thương tiếng khóc lân. 

Phải đặng bút Châu biên sách Hán, 

Mọi nào dám tới cạo đầu dân ! 

 

Thơ rồi lại khảy đàn cầm, 

Như tuồng mừng bạn tri âm tới nhà, 

Tử Kỳ xưa gặp Bá Nha, 

Khúc đờn "Lưu Thuỷ" nay mà còn đây. 

 

425.- Dương Từ gõ cửa kêu thầy, 

Rằng :"  đi lỡ tối, đêm nầy  độ ta. 

Có ông đạo sĩ bước ra, 

Chào rằng : " Thiền khách đâu mà đến đây ? 

Lều tranh, giường đá, chiếu mây, 

 

430.-Khô nai, cơm bắp, rượu chay, tạm dùng ! 
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Từ rằng : " Lời dám hỏi ông: 

Ở trong am tự sao không Phật (佛)thờ ? 

Sĩ rằng : " Lòng chẳng ước mơ, 

Bởi vì chữ phất (弗) lấn bờ  chữ nhân (人), 

 

435.-Đường qua Tây Vức chẳng gần, 

Cõi Di, cõi Hạ trời phân rõ ràng . 

Ta từng coi sách nhà Đàng (Đường), 

Thấy lời "Phật biểu" họ Hàn hết tin. 

“ Phất nhân” (弗+人 =佛), sống cũng chẳng nhìn, 

 

440.-Huống chi hình đúc, tượng in thờ gì ? 

Từ rằng : " Phật vốn từ bi ! ... 

Sĩ rằng : " Lại  có ích gì dân phong. 

 

(Đoạn đã bị lược:-)  

 

Thấy câu ngôn ngữ bất thông, 

Dầu cho linh nghiệm, cũng dòng man di. 

 

445.-Từ rằng : " Thầy học đạo chi? 

Sĩ rằng : " Thiên hạ thiếu gì đàng xưa. 

Lẽ đời như chiếc thuyền đưa, 

Mặc ai đi sớm về trưa, chẳng màng ! 

Kìa như  họ Lão, họ Trang, 

 

450.- Họ Dương, họ Mặc, họ Hoàng, họ Thân. 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

401.- Ống quyển (quản: 管) :- ống sáo thổi. 

404.- Lời thạch kim:- do câu "kim thạch chi ngôn= 金石之言:- lời bền vững như vàng 

và đá. 

 

 

*Chú thích bài hát sau câu 404:-  

 

*Day đòng:- * Đòng: món đồ binh khí ngày xưa, hình lưỡi mác, cán dài hơn một sải, 

còn gọi là "mác thông". 

*Day:- xây hướng. 

*Day đòng kéo lại trời tây:- xoay ngọn đòng kéo mặt trời sắp lặn ở phía tây lùi trở lại. 

Ý nói kéo ngày dài thêm ra. 

Lấy nghĩa từ câu "Huy qua phản nhật = 揮戈反日" trong sách Hoài Nam Tử :- Lỗ 

Dương Công thời Chiến Quốc  đánh nhau với quân nước Hàn. Chiến đấu đang hăng thì 

trời đã chiều, ông liền lấy ngọn giáo vẫy xoay mặt trời trở lại ba "xá" (mỗi xá 30 dặm) 

tức chín mươi dặm. 

*Phụ tử--Quân thần = 父子君臣     :- *Phụ tử:- cha con--*Quân thần:- vua tôi. 

*Thánh nhân 聖人:- Ở đây chỉ Khổng Tử. 

*Nét mực tu kinh ngăn đứa loạn:- Khổng Tử soạn kinh Xuân Thu là muốn xoay chuyển 
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đời loạn thành đời trị. 

"Xuân Thu Công dương truyện" :- "bát loạn thế phản chư chính, mạc cận như Xuân 

Thu =撥亂世反諸正莫近如春秋"  (xoay chuyển đời loạn khôi phục lại đạo chính, 

không gì bằng kinh Xuân Thu) 

*Dấu xe hành đạo rạch trong trần:- chỉ việc Khổng Tử đi chu du khắp các nước để 

quảng bá việc thực hành đạo của mình. 

*Lời than phụng:- chữ trong sách Luận Ngữ , Khổng Tử than: "Phụng điểu bất chí, Hà 

bất xuất đồ, ngô dĩ hỉ phù = 鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫" (chim phụng không đến, 

sông Hoàng Hà không xuất hiện Hà Đồ, đời ta hết rồi chăng ?) 

*Tiếng khóc lân:- từ câu "thán phụng khấp lân=嘆鳳泣麟 ". Tương truyền khi Khổng 

Tử soạn kinh Xuân Thu thì có người bắt được con kỳ lân què. Khổng Tử than rằng : 

"Đạo ta cùng rồi !", bèn gác bút không soạn tiếp nữa. Cả câu ý nói : Than cho đạo của 

mình đã cùng . 

 

------------- 

422.- Tri âm 知音=  :- hiểu được tiếng đàn. Sách Liệt Tử chép:- 

Bá Nha 伯牙là người giỏi đàn, Chung Tử Kỳ鐘子期là người  sành nghe đàn. Bá Nha 

đánh đàn, nghĩ tới núi cao. Tử Kỳ khen :- 「峨峨兮若泰山」Nga nga hề nhược Thái 

Sơn (Cao vòi vọi như núi Thái Sơn). Bá Nha nghĩ tới sông nước chảy, Tử Kỳ liền khen 

: 「洋洋兮若江河」Dương dương hề nhược giang hà (Cuồn cuộn như Trường Giang, 

Hoàng Hà). Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha dứt dây đàn vì cho rằng không còn ai hiểu được 

tiếng đàn của mình nữa. Ở đây chỉ sự hiểu nhau sâu sắc. 

 

423.- Tử Kỳ, Bá Nha :- xem c.t. 422. 

424.-Khúc đàn Lưu thủy(流水的曲調 ):- xem c.t. 422. 

434.- Chữ  "phất" lấn bờ chữ "nhân" :- Trong chữ Hán, chữ PHẬT (佛) gồm có chữ 

PHẤT= 弗(chẳng phải) và chữ NHÂN= 人(người). Ở đây tác giả mượn lối chiết tự 

(chơi chữ)  của chữ Hán để nói Phật không phải là người, nhằm chê bai đạo Phật. 

435.- Tây vức = Tây vực (西域):-  nước phía Tây, ở đây chỉ Ấn Độ (Tây Trúc) nơi ngày 

xưa Phật đắc đạo. 

436.- Cõi Di, cõi Hạ:- xưa người Trung Quốc gọi nước họ là Hạ hay Hoa Hạ (華夏), 

nước có văn hiến, văn minh; còn gọi các nước láng giềng là Di (夷), có nghĩa là man di, 

mọi rợ. 

438.- Phật biểu họ Hàn:- tức bài "Phật cốt biểu=佛骨表" của Hàn Dũ 韓愈. Vua Hiến 

Tông nhà Đường mê say đạo Phật, cho rước xương Phật vào cung cấm, Hàn Dũ dâng 

biểu cực lực can ngăn. Vua không nghe và đày ông ra làm Thứ sứ đất Triều Châu. 

439.- Phất nhân 弗人:- không phải là người, xem c.t.434. 

442.- Dân phong 民風:- phong tục trong dân gian. 

449.- Họ Lão 老, họ Trang 莊:- họ lão, tức Lão Tử, người thời Xuân Thu, tác giả sách 

"Đạo Đức Kinh 道德經", chủ trương thuyết "vô vi". 

Họ Trang, tức Trang Tử, người thời Chiến Quốc, tác giả sách "Nam Hoa Kinh 南華經" 

,phát triển học thuyết của Lão Tử. 

450.- Họ Dương, họ Mặc, họ Hàn, họ Thân:- Họ Dương tức Dương Chu 楊朱, người 

nước Vệ đời Chiến Quốc, chủ trương thuyết "vị ngã 為我=vì mình".  

Họ Mặc tức Mặc Địch 默迪, người nước Lỗ thời Chiến Quốc, chủ trương thuyết "kiêm 

ái 兼愛= yêu mọi người như nhau".  

Họ Hàn tức Hàn Phi Tử 寒非子, người nước Hàn thời Chiến Quốc, chủ trương "pháp 
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trị 法治". 

Họ Thân tức Thân Bất Hại 申不害, người nước Hàn thời Chiến Quốc, chủ trương 

thuyết "hình danh 形名". 

 

 

 

 

 

Các nhà ấy cũng cổ nhân, 

Khai đường mở ngõ, trong trần nhiều nơi. 

Có nghe các họ đua bơi, 

Không nghe họ Phật ở đời Trung Nguyên. 

 

455.-Từ rằng : " Biết đạo nào chuyên ? 

Sĩ rằng : " Xưa có đạo hiền chép câu: 

Một bầu trời đất như châu 

Mặt người kim cổ, chèo đâu thời chèo. 

Từ rằng :"  :- « Khó nỗi phăn  theo… » 

 

460.- Sĩ rằng : " Lựa phải xuống đèo, lên non. 

Vua tôi, chồng vợ, cha con, 

Anh em, bầu bạn, vuông tròn mới xong. 

Chẳng tin, coi một ngày ròng: 

Đi đâu cho khỏi đạo trong cương thường ? 

 

465.-Ta xưa cũng khách thư đường, 

Mày xanh có chí hiển dương trên đời, 

Ghét đời Thúc Quí đua bơi, 

Sợ trời nên phải tìm nơi ẩn mình, 

Vốn không học thói Lan Đình, 

 

470.-Đem nhau giụm miệng  phẩm bình cổ câm.(kim) 

Cũng không học thói Trúc Lâm, 

Rủ nhau uống rượu hôn trầm ngày đêm. 

Gió, trăng, bầu bạn anh em, 

Sớm nghe tiếng dế, tối xem bóng thiềm. 

 

475.-Mộ riêng một cảnh thanh điềm, 

Sẵn hoa dưới hố, sẵn chim trên cành. 

Hươu, nai, khỉ, dộc đua tranh, 

Vật trong trời đất mặc tình xem chơi. 

An, nguy có phận ở trời, 

 

480.-Người đời đừng mắc nhơ đời thì thôi. 

Dương Từ nghe tiếng biếm rồi, 

Một đêm chẳng ngủ, luống ngồi lo âu. 

Nghĩ rằng :"  mình đã đi tu, 

Hẳn như lời ấy: công phu lỡ làng ! 
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485.-Cương thường để mặc người  toan, 

Đạo ta giữ vẹn, nào can phạm gì ? 

Xảy vừa trời rạng, hầu đi, 

Hỏi rằng : " Húy tự, tên gì dạy tôi ? 

Sĩ rằng : " Trọn đạo thời thôi, 

 

490.-Người đời lựa phải trau dồi tánh danh ? 

Trời cao đất rộng, thinh thinh, 

Non xanh, nước biếc, đã đành phôi pha. 

Hỏi thời ta phải nói ra: 

Ba ngàn thế giới, cũng  là vô danh. 

 

495.-Từ rằng : " Đâu thật có danh ? 

Sĩ rằng : " Linh Diệu đã đành chùa Tiên . 

Dương Từ vội vã đi liền, 

Ngồi lâu lại sợ cửa thiền mắc chê. 

Trải qua mấy dặm lâm, khê, 

 

500.-Hiu hiu gió thổi, phê phê nhành tòng. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

451.- Cổ nhân (古人) :- người xưa. 

454.- Trung nguyên (中原):- chỉ Trung Quốc. Các vua Trung Quốc thường đóng đô ở 

hạ lưu sông Hoàng Hà, tự coi là Trung nguyên, nơi văn minh nhất và gọi các nước làng 

giềng là man di, di địch. 

457.- Châu = chu (舟) :- chiếc thuyền. Hai câu 457-458:- ý nói người ở đời, xưa nay, 

như trên chiếc thuyền, tùy chí hướng mỗi người, muốn chèo theo ngã nào tùy ý. 

459.- Phăn theo:- lần theo, dõi theo, tìm cho ra manh mối. 

465.- Thư đường (書堂):- hay thư phòng (書房), là phòng học, phòng đọc sách. 

466.- Hiển dương (顯揚):- vẻ vang, rạng rỡ.Ở đây có nghĩa là làm nên danh giá để tiếng 

tốt cho cha mẹ. 

467.- Thúc Quý(叔季) :- tức thúc thế và quý thế. Chữ trong sách Tả Truyện, có nghĩa 

đời suy loạn, sắp sửa diệt vong. Giai đoạn từ năm 722 TCN đến năm 468 TCN. 

 

Sau khi kinh đô (Cảo) bị các bộ tộc rợ phía tây cướp bóc, Chu Bình Vương (Cơ Nghi 

Cữu) chạy sang phía Đông. Trong khi rút chạy từ thủ đô phía tây về phía đông, vị vua 

Chu nhờ các vị vương hầu ở gần đó là Tần (秦), Trịnh (鄭) và Tấn (晉) bảo vệ khỏi các 

rợ và các vị vương hầu phản loạn. Ông dời đô thành của Chu từ Cảo Kinh (nay thuộc 

Thiểm Tây) đến Lạc Ấp (nay thuộc Lạc Dương) ở châu thổ sông Hoàng Hà. 

 

Vị vua trốn chạy nhà Chu không có được vị trí chắc chắn trên vùng lãnh thổ phía đông; 

thậm chí cả lễ lên ngôi của thế tử cũng phải nhờ sự trợ giúp của các vị vương hầu trên 

mới diễn ra được. Với sự sút giảm lớn về đất đai, chỉ còn giới hạn ở Lạc Dương và các 

vùng xung quanh, triều đình Chu không còn có thể duy trì sáu đội quân thường trực (lục 

quân). Các vị vua nhà Chu tiếp sau cần sự trợ giúp của các chư hầu hùng mạnh xung 

quanh để bảo vệ họ khỏi các cuộc cướp bóc và để giải quyết các cuộc tranh giành quyền 

lực bên trong. Triều đình nhà Chu không bao giờ còn lấy lại được quyền lực trước đó 
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của họ; họ chỉ còn đơn thuần là một triều đình bù nhìn của các chư hầu phong kiến. 

Mặc dù nhà Chu trên danh nghĩa vẫn đang nắm Thiên Mệnh, danh hiệu không hề có 

quyền lực. 

 

469.- Lan đình (蘭亭):- tên cái đình trên bến Lan Chữ, huyện Thiệu Hương, tỉnh Triết 

Giang. Vương Hi Chi王羲之 (321-379) cùng một số bạn hữu họp nhau ở đây vui chơi, 

có để lại tác phẩm Lan Đình Tập Tự  nổi tiếng, chữ ông viết  rất tốt, đời sau truyền là 

"thiếp Lan Đình". 

 

471.- Trúc lâm (竹林):- rừng trúc. Ở đây muốn nói đến "Trúc lâm thất hiền竹林七賢" 

tức bảy học giả ở ẩn đời Tấn là :- Kê Khang (223 - 263), Nguyễn Tịch (210 - 

263),Nguyễn Hàm (?), Sơn Đào (205 - 283), Hướng Tú (221 - 300), Vương Nhung (234 

- 305), Lưu Linh (220 - 300), cùng nhau uống rượu, đàm luận cổ kim, vui chơi ở rừng 

trúc. 

 

472.-Hôn trầm 惛沈:- mê man, chìm đắm. 

474.-Tiếng lại, bóng thiềm:-*Tiếng lại là tiếng giữa trời như tiếng gió. *Bóng thiềm là 

bóng trăng. Tương  truyền , Hằng Nga sau khi uống trộm thuốc tiên của chồng là Hậu 

Nghệ, trốn lên mặt trăng hóa làm con cóc, nên người ta còn gọi mặt trăng là "cung 

thiềm" (thiềm cung蟾宮), ở đây chỉ nơi người đẹp ngụ. 

475.- Cảnh thanh điềm 清恬:- cảnh trong sạch và yên tĩnh. 

481.- Biếm 貶:- chê bai. 

499.- Lâm khê 林溪:- rừng và khe suối. 

500.- Phê phê:- vẻ tươi tốt, đẹp đẽ. 

 

 

 

 

Nguồn đào , bờ liễu,  song song, 

Một vầng mây bạc bóng lồng phau tuôn. 

Hòa đi, hòa lại, hòa buồn 

Giận lời đạo sĩ xua duồng Phật gia. 

 

505.-Đi vừa tới  suối Kim Ba, 

Thấy một ông già xuống tắm mà chơi. 

Tắm rồi mát mẻ thảnh thơi, 

Hát một vài lời, nghe rất êm tai. 

 

V.- Hát rằng :- 

 

Tắm nước trong, rửa lòng đã sạch, 

Cám thương người làm khách trần ai ! 

Gió xuân qua, mình ta đã mát, 

Cám thương người phiêu lạc tha hương ! 

Gẫm rừng nhu, công phu ngơ ngáo, 

Tuổi già rồi, thế đạo còn xa ! 

 

 

Hát rồi tay chống gậy lê, 
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510.-Vai mang bầu rượu, lần về cõi tây.. 

Dương Từ đứng dưới bóng cây, 

Hỏi rằng : " Lão trượng làm thầy chi chăng? 

Lão rằng :"  theo thói làm ăn, 

Người con mắt tục, ai rằng :"  thầy ai? 

 

515.-Từ rằng : " Tán, kiệu, mão, đai, 

Ngôi cao, quyền trọng, đố ai không thầy? 

Lão rằng : " Ta ở chốn nầy, 

Sáu mươi mấy tuổi, biết thầy nào đâu. 

Thánh  nhơn dấu trước  khôn cầu ! 

 

520.-May còn người đạo ở đầu Tây Lâm. 

Dương Từ nghe chữ "Tây Lâm". 

Hỏi rằng : " Phải kẻ đờn cầm, ca thi? 

Chẳng hay người ấy tên chi? 

Chẳng phen Sào Phủ, cũng bì Hứa Do. 

 

525.-Lão rằng : " Khắp chốn giang hồ, 

Ai ai chẳng biết Huyền Hồ Tiên  sinh? 

Thấy ngươi ta cũng bất bình: 

Cớ sao cạo tóc, làm hình thầy tu ? 

Từ rằng :"  :-  cám Phật ân sâu, 

 

530.-Không con mà lại cho cầu đặng con. 

Lão rằng : " Cầu Phật đặng con, 

Xưa ngươi Bá Đạo sao còn lo sau? 

Cầu con mà phải cạo đầu, 

Xưa ngươi Tử Hạ còn cầu làm chi? 

 

535.-Từ rằng : " Trót đã qui y, 

Việc ta, ta biết, can gì tới ai? 

Dốc lòng tìm dấu Như Lai, 

Trước sau giữ một lòng trai chẳng sờn. 

Gặp đây xin hỏi trượng nhơn, 

 

540.- Cảnh chùa nào tốt, chỉ bần tăng đi? 

Lão rằng : " Chùa chẳng thiếu chi, 

Hàn Sơn, Lâm Thủy ít bì Thiên Thai. 

Thiên Thai xa chốn trần ai, 

Có chùa Linh Diệu, có đài Âm Dương. 

 

545.-Thiên sư rày muốn du phương, 

Đông nam phía ấy là đường đi lên. 

Dương Từ khăng khắng  chẳng quên, 

Giã ơn  lão trượng, lòng bền ra đi. 

 

* * 

Ngày xuân con bóng  trì trì, 



31 

 

 

550.-Tưởng câu "thuỷ tú, sơn kỳ" thêm vui. 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

503.- Hòa:- vừa, cùng, với … Hòa….hòa :- vừa …  vừa … (từ cổ) 

 

*CT bài hát số V :- 

 

*Trần ai 塵埃:- bụi bặm, chỉ cõi đời. Khách trần ai:- người ở đời. 

 

509.- Gậy lê 梨:- gậy bằng gỗ cây lê. 

 

524.- Sào Phủ 巢父 & Hứa Do許由:- hai cao sĩ đời Đường Nghiêu. Vua Nghiêu nghe 

danh tiếng muốn nhường ngôi, Hứa Do từ chối, lui về ở ẩn tại Cơ  Sơn. Về sau, vua 

Nghiêu lại sai  người đến mời.  Hứa Do cho rằng lời thuyết danh lợi ấy làm bẩn tai 

mình, ra bờ sông Dĩnh Thủy rửa tai. Lúc đó, Sào Phủ đang cho trâu uống nước, hỏi tại 

sao rửa tai. Hứa Do kể lại duyên cớ. Sào Phủ vội cho trâu lên quảng sông trên uống 

nước , vì sợ bẩn miệng trâu. 

 

532.- Bá Đạo 霸道:- tên tự của Đặng Du, người đời Tấn. Sách Thông Chí chép, khi 

Đặng Du giữ chức Thái Thú đất Hà Đông, gặp năm có biến, vợ con và cháu (con người 

em) chạy trốn. Giữa đường gặp cướp phải chạy sang sông, ông liệu không thể bảo toàn 

cả con lẫn cháu, mới nói với vợ : em ta chỉ có một con, không thể để cho nó tuyệt 

giống, còn chúng ta có thể sinh con khác, vậy ta phải bỏ con lại và đem đứa cháu đi. Về 

sau, ông được cử làm Thái Thú đất Ngô Quận, nổi tiếng thanh liêm, rất được lòng 

dân,nhưng vợ ông bất hạnh không sinh đẻ được nữa. 

 

534.- Tử Hạ 子賀:- người nước Vệ thời Xuân Thu, họ Bốc, tên Thương, là học trò giỏi 

về văn học của Khổng Tử. Tử Hạ chỉ có một đứa con trai. Khi con mất, ông khóc lòa cả 

đôi mắt. 

 

537.- Bồ Tát 菩薩, Như Lai 如來:- *Bồ-Tát:- tiếng Phạn BODHISATHA, chỉ người tu 

hành gần đến bậc Phật. (xem thêm c.t. 201) 

 

539.- Trượng nhân 仗人:- người già cả, tiếng tôn xưng người  lớn tuổi. 

542.- Hàn Sơn 寒山 & Lâm Thủy 淋水:- *Hàn Sơn:- tên ngôi chùa ở huyện Ngô, tỉnh 

Giang Tô (TQ) . Tương truyền hai nhà sư người đời Đường tên là Hàn Sơn và Thập 

Đắc có tu và nổi tiếng ở đó, nên sau đặt tên chùa là Hàn Sơn. 

*Lâm Thủy:- tên con sông bắt nguồn từ tỉnh Thiểm Tây (TQ) chảy qua Lam Điền rồi 

đổ vào sông Bá. 

545.- Du phương 遊方:- đi chơi đó đây. 

547.- Khăng  khắng :- đau đáu, nghĩ đến luôn. 

548.- Con bóng trì trì:- bóng mặt trời đi chầm chậm, ý nói ngày xuân dài. 

550.- Thủy tú sơn kỳ  水秀山奇:- cảnh sông núi đẹp , lạ. 
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Khói tan, ngút sạch, như chùi, 

Miệng hang, khe đá, nức mùi chi lan. 

Rỡ ràng chín chục thiều quang, 

Gió thanh, mây lặng, vẻn vang một trời. 

 

555.- Mảng coi phong cảnh nơi nơi, 

Ác vàng chênh  núi, khó dời đường chim. 

Trong non nhà cửa khôn tìm, 

Dương Từ vào miễu, một đêm ngủ nhờ. 

 

* * 

Miếu môn vắng vẻ như tờ, 

 

560.-Tối tăm, chưa rõ trong thờ thần chi. 

Họ Dương vừa giấc ngủ đi, 

Chiêm bao lại thấy quân tùy bắt ngang. 

Quân rằng :"  :- Vưng lịnh Phán quan, 

Chữ phê trong thẻ, đòi chàng hầu  tra. 

 

565.-Họ Dương hồn gượng theo ra, 

Vào nơi công phủ: một toà nghiêm trang. 

Ngồi trên thấy một ông quan, 

Trước bàn hương án bày hàng bút nghiên. 

Có người thơ lại ngồi biên, 

 

570.-Hai bên treo trống, treo chiêng, rỡ ràng. 

Trước sân lỗ bộ hai hàng, 

Tả ban, hữu vệ, đứng giàn hầu xa. 

Quân tùy dẫn họ Dương ra, 

Trước sân cẩm thạch quì mà nghe tra. 

 

575.-Quan rằng : " Thằng sãi xông pha, 

Tối nằm cửa miếu vậy mà hỏi ai? 

Dám xưng rằng :" Hiệu Thiện Trai, 

Người trong Hoa Hạ, hay ngoài  man di? 

Tóc râu là dạng nam nhi, 

 

580.-Của cha mẹ đúc, can gì cạo đi? 

Tổ Tiên  chút đã đền chi, 

Vùa hương bát nước, nào khi phụng thờ? 

Áo cơm còn nợ sờ sờ, 

Lá rau con cá, cũng  nhờ đất vua. 

 

585.-Trốn xâu, lậu thuế, vô chùa, 

Trong đời những sãi: thời vua nhờ gì? 

Vợ chồng sao nở bỏ  đi? 

Lời thề dường ấy, sao khi Thánh   Thần ? 

Ba giềng chẳng đặng một phần, 
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590.-Như vầy cũng tiếng làm thân con người. 

Để bây sống cũng nhơ đời, 

Truyền quân đao phủ dẫn nơi pháp đình. 

Họ Dương phách khiếp , hồn kinh, 

“Lạy xin khoan thứ, chút tình bần tăng” 

 

595.-Phán quan cất bút phê rằng :"  : 

“Tha về phải giữ đạo hằng cổ kim” 

Dương Từ thức dậy nửa đêm, 

Nghĩ thôi mới biết một điềm chiêm bao. 

Gẫm trong cớ sự ngặt ngào, 

 

600.-Cát, hung, chưa rõ lẽ nào thân sau. 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

553.- Thiều quang 韶光 :- ánh sáng đẹp, tức ánh sáng ngày xuân. *Chín chục thiều 

quang:- ba tháng xuân. 

556.- Ác vàng:- dịch chữ "kim ô = 金烏" (quạ vàng) tức mặt trời. Tương truyền trên 

mặt trời có con quạ vàng ba chân. 

569.- Thư lại 書吏:- người giữ việc sổ sách, văn thư ở các cửa quan thời xưa. 

571.- Lỗ bộ 虜部:- những đồ binh khí cắm vào giá để trần thiết ở cung vua, phủ quan 

hay các đền chùa, miếu. 

572.- Tả đao 左刀, hữu vệ 右衛:- bên trái có quân cầm đao, bên phải có quân hộ vệ. 

578.- Hoa Hạ & Man Di:- (xem c.t. 436,454) 

595.- Phán quan 判官:- quan tòa, quan xét án. 

596.- Đạo hằng:- xem c.t. 6. 

 

 

 

 

Vầng ô vừa lố bóng đầu, 

Dương Từ vào miễu coi câu chữ đề, 

Ngó lên trên biển ngạch đề, 

Rằng :  “Đường Hàn Tử Xương Lê chi thần”. 

 

605.-Than rằng : " Đã hiển thành thần, 

Ngay vua, nào nại tấm thân mất còn. 

Lại xem đôi liễn sơn son, 

Có câu liễn  đối, treo còn tới nay. 

 

VI.- Liễn rằng :- 

 

Một sách "Đạo Nguyên" lòa mắt Thánh  

 

Ba tờ "Phật Biểu" chát tai vua. 
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Dương Từ than thở, khen hay, 

 

610.-Người ngay lại có liễn ngay để đời. 

Lòng son một tấm thấu trời, 

Những đoàn gian nịnh đổi dời sao xong. 

Cho hay  đặng chữ "hiếu trung", 

Dầu muôn năm cũng sắc phong, miễu thờ. 

 

615.-Vái rằng : " Bần sãi ngẩn ngơ, 

Lỡ đàng nên tới giẫm nhơ miễu thần. 

Tạ ơn, bốn lạy kính dâng, 

Chấp chi bần sãi, lạc chừng vân du. 

Từ nay khỏi cửa công hầu, 

 

620.-Chim trời cá nước, mặc dầu nghênh ngang. 

Đi rồi nghĩ lại thở than, 

Rằng :"  đêm trong miễu mắc nàn  chiêm bao. 

Ghi lòng vàng đá, chớ nao, 

Những điều mộng huyễn, nghĩ nào mà tin. 

 

625.-Đi hơn mười dặm đứng nhìn, 

Đường về tây bắc cảnh in quê nhà. 

Nghĩ mình từ thuở xuất gia, 

Tới nay kể đã hơn  ba năm trường. 

Người: Thời chê lỗi cương thường, 

 

630.-Thần: Thời bắt tội, lỗi đường hiếu trung, 

Biết tu mấy kiếp cho xong ! 

Làm người nghĩ  thẹn đứng trong cõi người ! 

Tu chi trời đất hổ ngươi, 

Thần hờn, qủi  giận, dân cười, sĩ chê. 

 

635.-Tưởng đi, rồi lại tưởng về, 

Về thời  hổ với bồ-đề trong tay. 

Tương, dưa, rau, muối, cơm chay, 

Công phu uổng phí xưa nay cúng dường. 

Đi thời  lại sợ lầm đường. 

 

640.-Thế gian đàm tiếu mọi đường thị phi. 

Dùng dằng: lỡ ở, lỡ đi, 

Bàn lui, bàn tới, lẽ gì chưa xong. 

 

* * 

Xảy vừa tới chốn tang trung, 

Thấy tam kỳ lộ trong lòng sanh nghi. 

 

645.- Một mình đứng giữa tam kỳ, 

Ngó nam, ngó bắc, đường đi chưa rành, 

May đâu thấy một cổ đình, 

Ở bên đường cái, hiệu "Thanh Phong Đình". 
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Trong đình không phụng  thần linh, 

 

650.-Để cho hành  khách lộ trình nghỉ ngơi. 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

601.- Vừng ô:- (hay kim ô 金烏) chỉ mặt trời (xem thêm 556). 

604.- Đường Hàn Tử Xương Lê chi thần 唐韓子昌黎之臣 :- vị thần Hàn Tử hiệu 

Xương Lê đời Đường.  

 

Hàn Dũ (韓愈, 768 - 25/12/824) tự Thoái Chi 退之, sinh tại đất Hà Dương, Hà Nam, 

Trung Quốc (nay thuộc Mạnh Châu, tỉnh Hà Nam); tổ phụ người đất Xương Lê (nay 

thuộc Hà Bắc, có thuyết nói thuộc huyện Nghĩa, Liêu Ninh) nên ông thường tự xưng là 

Hàn Xương Lê (韓昌黎), làm quan về đời vua Đường Hiến Tông (806 - 820) tới Binh 

bộ thị lang, Lại bộ thị lang. 

 

Hàn Dũ sinh ra trong một gia đình có học. Khi còn bé thì mẹ đã mất. Năm ông lên 2 

tuổi thì cha cũng mất. Ông sống cùng anh trai là Hàn Hội (tức Hàn Lão Thành). Khi anh 

ông đi làm quan thì ông cũng được đi theo tới kinh đô và Thiều Châu. Năm 781, Hàn 

Hội mắc bệnh mà chết nên ông cùng chị dâu họ Trịnh quay trở về quê nhà tại Hà 

Dương, sau chuyển tới Tuyên Thành. Ông cùng cháu của Hàn Hội đều do một tay Trịnh 

thị nuôi dưỡng lên người, tình nghĩa giữa ông và cháu của Hàn Hội như chân với tay. 

 

Năm lên 6 ông bắt đầu đọc sách, đến năm 12 tuổi đã có khả năng sáng tác văn chương. 

Năm Trinh Nguyên thứ 2 (786) ông tới Trường An dự thi nhưng ba lần đều không đỗ. 

Cuối cùng, vào kỳ thi năm Trinh Nguyên thứ 8 (792), ông đỗ tiến sĩ và ứng thi vào Lại 

bộ nhưng cũng không trúng ba lần. Đến năm Trinh Nguyên thứ 11 (795) mới được tiến 

cử. 

 

Năm Trinh Nguyên thứ 12 (796), tại Biện Châu có loạn. Ông theo tiết độ sứ Đổng Tấn 

tới đây đảm nhận chức quan quan sát thôi quan. Sau khi Đổng Tấn chết, ông được 

chuyển sang Vũ Ninh làm tiết độ thôi quan dưới trướng tiết độ sứ Trương Kiến Phong. 

Sau khi Trương Kiến Phong chết, ông chuyển về Lạc Dương. 

 

Năm Trinh Nguyên thứ 17 (801), ông đảm nhận chức tứ môn bác sĩ tại Quốc tử giám. 

Hai năm sau, ông nhận chức giám sát ngự sử. Nhân Quan Trung bị hạn hán kéo dài, ông 

đã dâng biểu "Ngự sử đài thượng luận thiên hạn nhân cơ trạng". Do ông hặc tội quốc 

thích là kinh triệu doãn Lý Thực nên bị biếm làm huyện lệnh Dương Sơn. Cùng năm 

đó, cháu của Hàn Hội chết, ông viết Tế thập nhị lang văn. Năm Nguyên Hòa thứ 6 

(811), ông nhận chức Quốc tử bác sĩ, có sáng tác Tiến học giải đưa cho Bùi Độ thưởng 

thức và được cất nhắc lên làm lang trung Lễ bộ. Năm 815 cùng Bùi Độ chinh phạt Hoài 

Tây, nhờ có công lao được cất nhắc làm thị lang Hình bộ, viết bia Bình Hoài Tây. 

 

Năm Nguyên Hòa thứ 14 (819), nhân việc Đường Hiến Tông cho rước xương Phật vào 

cung để thờ, Hàn dâng biểu can gián. Vua Hiến Tông cả giận hạ lệnh đem Hàn Dũ ra xử 

tử. May nhờ có các quan như Bùi Độ và Thôi Quần hết sức kêu xin, Hàn mới thoát khỏi 

tội chết, bị giáng chức xuống làm thứ sử ở Triều Châu, một nơi xa xôi hẻo lánh, khổ sở. 

 

Sau khi Đường Mục Tông lên ngôi, ông được triệu hồi về kinh, lần lượt đảm nhận các 

chức vụ như Quốc tử giám tế tửu, thị lang Binh bộ, thị lang Lại bộ, kinh triệu doãn 
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kiêm ngự sử đại phu. Vì thế người ta gọi ông là Hàn Lại bộ. Năm 824, ông bị bệnh mà 

chết. Đến năm Nguyên Phong thời nhà Tống, ông được truy phong là Xương Lê bá. 

Hiện tại, ở trấn Tây Quắc, huyện cấp thị Mạnh Châu còn mộ của ông tại Hàn trang. 

 

Ông chủ trương bài xích đạo Lão, đạo Phật, chỉ tôn trọng Đạo Nho mà thôi. 

 

606.- Ngay vua nào nại tấm thân mất còn:- ngay vua do chữ "chính quân = 正君" (làm 

cho vua  trở nên ngay thẳng, đúng đắn); can ngăn làm cho vua trở nên đúng đắn thì có 

ngại gì tấm thân còn hay mất. 

 

*CT câu liễn sau câu 608:-  

 

*Đạo nguyên:- tức thiên  Nguyên đạo 元道(của Hàn Dũ) trong "Hàn Xương Lê toàn 

tập". 

 

*Phật biểu:- tức bài "Phật cốt biểu 佛骨表" của Hàn Dũ (xem c.t. 604). 

 

618.- Bần đạo  貧道:- (hay bần tăng 貧僧) tiếng tự xưng khiêm tốn của nhà sư. 

623.- Nao:- bối rối, e sợ, chột dạ. 

*Vàng đá:- do chữ "thạch kim 石金", chỉ lời nói có sức  bền vững như vàng và đá. 

627.- Xuất gia出家: rời nhà đi tu theo đạo Phật. 

638.- Cúng dường ( = cúng dàng = cung dưỡng  供養):- cúng tiền bạc, tài sản … cho 

thần, Phật, tổ tiên. 

640.- Đàm tiếu 談笑:- nói và cười, chế nhạo, chê bai. 

643.- Tang trung 桑中 :- trong ruộng dâu. 

644.- Tam kỳ lộ 三歧路 :- đường rẽ ngã ba. (xem thêm 652/1) 

647.- Cổ đình 古亭 :- đình xưa. 

 

 

Dương Từ vào đó xem chơi, 

Thấy câu liễn đối, thật lời khéo thôi. 

 

VII.- Liễn rằng : 

 

Đường đi ba ngã người Chu khóc; 

Tơ trắng hai màu họ  Địch than. 

 

 

Dương Từ coi liễn đối rồi, 

Trong lòng ngẫm nghĩ một hồi giải ra. 

 

655.- Giải rằng : " đường có ngã ba, 

 

Một qua bắc khứ, một qua nam hành. 

Giải rằng : " Tơ trắng phơi  mình, 

Màu vàng cũng đặng, màu xanh không  từ. 
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Làm người: nay thật, mai hư, 

660.-Lòng không quyết một, cũng như liễn nầy. 

 

Hỡi ôi ! chí dốc chơi mây, 

Mùi thiền đã nếm bấy chầy cũng nên. 

Giữ lòng kim thạch cho bền, 

Chớ nghe lời tục, mà quên đạo mình. 

665.-Giã ơn câu liễn trong đình, 

 

Khiến cho quyết một lòng thành đi tu. 

Từ đây mới dứt dạ sầu, 

Dốc lòn cửa Phật, chẳng âu tiếng người, 

 

* * 

Thiên Thai chùa hãy gần vời, 

670.-Dương Từ đón khách hỏi nơi chưa rành. 

 

Phút đâu bên đám dâu xanh, 

Gió đưa tiếng hát, như hình có ai. 

 

VIII.- Hát rằng : 

 

Bụi dâu im, con  chim cưu đậu, 

Thuở nghiêng nghèo có bậu với  qua. 

Cành dâu khum, cây chùm gởi đóng, 

Buổi sang giàu, dù võng thiếu chi 

Ngọn gió day một ngày một khác, 

Ta nhớ người câu hát thái tân 

Bến đò xưa bạn đưa đã trống, 

Ta chờ  người thổi ống phụng sanh. 

 

 

Dương Từ nghe tiếng thanh thao, 

Mau chơn bước vào, trong đám  dâu coi. 

675.-Thấy hai con gái mang gùi, 

 

Hái dâu đã rồi, sắm sửa hồi trang, 

Dương Từ nhắm vóc hai nàng, 

Chừng vài mươi tuổi, dung nhan tầm thường. 

Hỏi rằng : " Kỳ lộ nhiều phương, 

680.-Lên chùa Linh Diệu biết đường nào đi ? 

 

Đáp rằng : " Hòa thượng hỏi chi , 

Ta là phận gái, biết gì chùa đâu ! 

Để tằm, lo việc hái dâu, 

Kéo tơ, dệt lụa, phận đầu nữ công, 

685.-Thầy tu muốn hỏi đường thông, 

 

Phải tầm bà vãi, tây đông mới tường. 
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(4 câu bị lược) :-  

 

Ta nghe con gái nhà Khương, 

Trẻ toan đĩ điếm, già đương tu trì 

Có câu :- "Lão kỹ vi ni, 

690.- Mấy đường chay, mặn, cũng đi nếm rồi" 

 

Nói thôi mang giỏ về xuôi, 

Dương Từ còn đứng ngùi  ngùi thở than. 

Làm  bà vãi cũng gian nan, 

Đã ra thân  trọc, còn mang tiếng đời. 

 

* * 

695.-Gái kia chẳng  khứng chỉ  nơi, 

 

Đánh liều, phương nhắm phía trời đông nam. 

Đi vừa tới Bạch Vân Nham, 

Trời vừa tròn bóng, tìm am nghỉ mình. 

Dưới nham có đám dâu xanh, 

700.-Có tòa cổ miếu , mây đoanh bốn bề. 

 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

 

*CT  câu liễn VII :- 

 

*Đường đi ba ngã , người Chu khóc:- *Chu tức Dương Chu, một triết gia đời Chiến 

Quốc, chủ trương thuyết "vị ngã". Sách Liệt Tử chép : Người láng giềng của Dương Tử 

bị mất dê, phải nhờ nhiều người đi tìm. Dương Tử hỏi: chỉ mất một con dê sao lại phải 

cần nhiều người đi tìm thế ?.Đáp: vì có nhiều đường rẽ. Khi họ trở về, Dương Tử hỏi; 

Tìm được dê chưa ? Đáp: mất rồi ! Hỏi: Sao lại mất ? Đáp: Trong đường lớn có nhiều 

đường rẽ, trong đường rẽ lại có nhiều đường rẽ khác, không biết dê đi ngã nào. Dương 

Tử tự nhiên thay đổi sắc mặt, cả ngày không nói, không cười. 

Câu chuyện ngụ ngôn nầy muốn nói:- gốc thì đồng, mà ngọn lại khác, vì vậy người đời 

cần thận trọng để khỏi nhầm. 

 

*Tơ trắng hai màu, họ Địch than:- *Họ Địch tức Mặc Địch 默迪, triết gia Trung Quốc 

thời cổ đại, người chủ trương thuyết "kiêm ái". 

 

*Tơ trắng hai màu:- Sách Trung Văn đại từ điển, mục "Tố ty 素絲" chép :- "Mặc Tử 

kiến luyện ty nhi khấp chi, vị kỳ khả dĩ hoàng, khả dĩ hắc" (Mặc Tử thấy tơ luyện trắng 

mà khóc, vì nó có thể nhuộm thành màu vàng hay màu đen). Cả câu ý than cho con 

người có thể bị thay đổi, biến hóa kông còn giữ được bản chất nguyên thủy của nó. 

 

661.- Chơi mây:- xem c.t. 376. 

668.- Âu ( = ưu憂  đọc chệch) :- lo lắng, lo buồn. 
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*CT  bài hát sau 672 :- 

 

*Bậu, qua:- tiếng xưng hô thân thiết của người trên với người dưới hoặc chồng với 

vợ… 

*Bậu : chỉ ngôi thứ hai (em, mày…); *Qua:- chỉ ngôi thứ nhất (ta, tôi, tao …) 

  

*Thái tân 採薪: hái, nhặt củi; do chữ "thái tân chi ưu採薪 之憂:" (nỗi lo về việc nhặt 

củi) trong sách Mạnh Tử. Ở đây chỉ lời từ chối nhún nhường của kẻ sĩ khi được bề trên 

vời mà không đến. 

 

*Ống phụng sanh 鳳笙 :- ống tiêu, ống sáo. Theo "Liệt Tiên Truyện" , Lộng Ngọc là 

con gái út của Tần Mục Công rất xinh đẹp. Nàng mê Tiêu Sử, người có tài thổi sáo 

khiến chim phượng hoàng kéo tới múa lượn. Sau, hai người lấy nhau và cùng cưỡi 

phụng lên Tiên. 

 

676.- Hồi trang 迴莊:- Trở về trang trại, trở về nhà. 

689.- Lão kỹ vi ni  老妓為妮:- đĩ già đi tu. 

694.- Thân trọc:- *trọc là đầu cạo hết tóc; thân trọc đây ý nói dứt bỏ việc đời, đi tu. 

695.- Chẳng khứng:- chẳng chịu. 

700.- Đoanh:- quấn, bao phủ chung quanh (từ địa phương)  

 

 

 

 

Ngó lên biển  cửa chữ đề: 

"Hiếu Từ" hai chữ, son phê chói lòa. 

Có câu  liễn đối treo ra, 

Dương Từ dòm thấy, lòng đà sanh nghi. 

 

IX.- Liễn rằng :  

 

Đói rách lòng không hờn mẹ ghẻ; 

Lạnh đau dạ chẳng trách cha lành . 

 

 

705.-Thấy câu liễn đối mà thương, 

 

Cho hay: con thảo nhiều đường gian nguy. 

Muốn vô coi tượng thờ chi, 

Lại e linh ứng, như kỳ chiêm bao. 

Trở ra, lại muốn trở vào, 

710.-Thấy câu liễn đối, đi sao cho đành ! 

 

* * 

Xảy nghe bên cụm dâu  xanh, 

Có người đốn củi loanh đoanh  hát rằng :  

 

X.- Hát rằng : 
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Núi non đây nhiều cây nghinh ngáng. 

Dọn trống đường nhờ cán búa ta. 

Búa trong tay, liền ngày đốn củi, 

Vui rừng trời tránh buổi loạn ly. 

Cội cây yêm phải tìm núp bóng, 

Mặc người đời dù lọng nghinh ngang. 

 

Dương Từ nghe hát mấy lời, 

Xăm xăm bước tới, thấy người tiều phu. 

715.- Hỏi rằng : " Nhà cửa ở đâu, 

 

Biết trong miễu ấy, công hầu  bậc chi ? 

Tiều rằng : " trong miễu Hiếu Từ, 

Thờ ông Mẫn Tử  ở kỳ Xuân Thu. 

Học theo đạo Thánh  ngày lâu, 

720.-Hiếu từ đức hạnh ở đầu tứ khoa. 

 

Hết lòng thảo với mẹ cha, 

Người ngoài cho đến trong nhà đều khen. 

Thuở xưa đương lúc khó hèn, 

Ấu thơ mẹ mất, cha bèn thú thê. 

725.- Từ ngày có mẹ ghẻ về, 

 

Đẻ hai con nhỏ, cha kề ấp yêu. 

Mẹ thương con ruột phần nhiều, 

Tấm thân con ghẻ bỏ liều như không. 

Đói cơm,   rách áo, mặc lòng. 

730.-Ăn theo đày tớ, nằm cùng chăn trâu. 

 

Tử Khiên không dạ oán sầu, 

Phải sao hay vậy, trọn câu hiếu hòa. 

Gặp khi cha khiến đẩy xa, 

Thấy con áo rách, giận bà hậu thê. 

735.-Cha bèn vội vã trở về, 

 

Trách bà mẹ ghẻ, toan bề để ra. 

Tử Khiên than khóc, lạy cha. 

Xin dung một mẹ, mới hòa ba con. 

Rách, lành, chi sá một con, 

740.-Hai em  thơ ấu, mẹ còn mới nên. 

 

Thảo thân một tấm lòng bền, 

Cảm tình, mẹ ghẻ chẳng quên con chồng. 

Nhớ câu "hiếu đễ thành phong". 

Người trong nước Lỗ đều mong học đòi. 

745.-Sắc phong một thuở hẳn hòi, 

 

"Hiếu Từ" hai chữ, dấu soi muôn đời. 

Ta đây một họ cùng người, 

Kêu bằng ông tổ ba mươi bốn đời, 
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* * 

Từ rằng : " Xin hỏi vài lời, 

 

750.- Lão Tiều  vốn cũng là  người trâm anh. 

 

CHÚ  THÍCH :- 

 

 

718.- Mẫn Tử:- tên là Mẫn Tổn 閔損， tự là Tử Khiên 子騫, người nước Lỗ, kém hơn 

Đức Khổng Tử 50 tuổi, tánh rất liêm khiết và hiếu thảo. Ông nổi danh về hiếu hạnh nên 

được dự vào khoa Đức Hạnh trong cửa Khổng. Mẫn Tử Khiên được liệt vào trong Nhị 

thập tứ Hiếu. 

 

Khi còn nhỏ, ông bị bà mẹ ghẻ ngược đãi, cho con đẻ mặc áo bông vải vào mùa Đông, 

cho ông mặc áo bông lau không đủ ấm. Trời quá lạnh, tay run không đẩy xe cho cha đi 

được. Người cha ngẫm nghĩ mới biết rõ tình trạng, toan đuổi dì ghẻ đi. Tử Khiên liền 

thưa với cha: - Nếu cha để dì ghẻ ở lại thì chỉ có một mình con chịu rét, còn nếu cha 

đuổi dì ghẻ đi thì chẳng những con mà cả hai em con cũng sẽ chịu rét nữa. 

 

Người cha suy nghĩ lại, đúng như lời Tử Khiên nói, nên không đuổi dì ghẻ đi, mà thuật 

lại lời nói của Tử Khiên cho dì ghẻ nghe. Bà cảm động, hồi tâm, thương mến trở lại Tử 

Khiên, đối xử như con ruột của mình. 

 

Họ Quí làm quan Đại Phu chấp chánh nước Lỗ, nghe Tử Khiên là người hiền, nên mời 

Tử Khiên ra làm quan Tể ở ấp Phí, là ấp ăn lộc của họ Quí. Nhưng họ Quí làm quan lấn 

quyền vua, nên Tử Khiên từ chối và bảo sứ giả của họ Quí đến mời là: Xin sứ giả khéo 

léo thay tôi từ chối việc nầy, nếu đến mời tôi lần nữa thì tôi sẽ trốn lên ở trên sông Vân. 

Sông Vân là con sông phân ranh giữa nước Lỗ và nước Tề. Ý Tử Khiên muốn nói là 

nếu ép ông quá thì ông sẽ trốn qua nước Tề. 

 

Mẫn Tử Khiên được đời sau phong là Lang Gia Công. 

 

720.- Tứ khoa 四科:- bốn khoa, bốn ngành, chữ trong Luận Ngữ . Tứ khoa gồm : đức 

hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học. 

 

724.- Thú thê 娶妻 :- cưới vợ. (trái với Giá phu 嫁夫: lấy chồng) 

736.- Để:- bỏ, ly dị (từ xưa) 

 

743.- Hiếu đễ thành phong 孝悌成風:- hiếu thảo với cha mẹ, kính nhường anh em, đã 

thành phong tục tốt. 

744.- LỖ 魯 :- tên một nước chư hầu đời nhà Chu ở Trung Quốc, quê hương của Khổng 

Tử. 

 

745.- Sắc phong 敕封:- sắc mệnh của vua phong cho bề tôi. 

750.- Trâm anh 簪纓:- *Trâm là kim cài tóc; *Anh là dải mũ. *Trâm anh ở đây có 

nghĩa là nhà quyền quí. 
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Sao không ra lập công danh, 

Noi theo nghiệp tổ, hiển vinh mà nhờ? 

Tiều rằng :"  trước mắt sờ sờ, 

Dễ ai chẳng thấy, đợi chờ việc  chi? 

755.-Đua theo hai chữ "tương khi", 

 

Trên quyền, dưới trá, đoái gì thiên luân ! 

Nước thời chia bốn năm phần, 

Can qua  biết mấy mươi lần đánh nhau. 

Trong thời gian nịnh giụm đầu, 

760.-Ngoài thời ô lại , đua cầu tham quan. 

 

Chính ra dữ quá cọp vàng, 

Lòng dùng độc quá hổ mang, thuồng luồng. 

Bốn phương mọi rợ luông tuồng, 

Nay tranh ải hổ, mai ruồng ải lang. 

765.-Nơi nơi trộm cướp dấy loàn, 

 

Trong dân sức hết, của tan chẳng còn ! 

Trong trời đất cũng  thon von, 

Khói mây đen nghịt, nước non đau sầu. 

Biết đời Tam Đại là đâu, 

770.- Gặp đời Thúc Quý phải âu lánh mình. 

 

Từ rằng :"  bờ cõi chưa  thanh, 

Chẳng tham danh lợi, lánh mình cũng cho. 

Ở trong tạo hóa một lò, 

Thiếu chi nghề nghiệp, mà  bo theo tiều? 

775.-Tiều rằng : " Cửa Thánh  gương treo, 

 

Dùng đời chẳng đặng, chớ  theo đời dùng ! 

Nghề như các bực thương nông, 

Nghiệp như y lý cũng không ra gì ! 

Bao nhiêu nghề nghiệp đều khi, 

780.-Chẳng khi nào khéo, biết chi đời dùng . 

 

Khéo khôn ắt có mảy lông, 

Mảy lông  rồi lại mắc vòng hỏa tai. 

Thử coi con thú vật ngoài, 

Như voi như cọp, mấy ai dám bì? 

785.-Voi kia cao lớn đen sì, 

 

Cặp ngà không  dụng: can chi cháy  mình ! 

Cọp kia nanh vuốt như binh, 

Tấm da không  dụng: ai rình đâm chi? 

Lấy trong việc ấy mà suy, 

790.-Những nghề đời dụng, ra gì xưa nay ! 

 

Ta nhờ cán búa trong tay, 
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Theo nơi rừng núi, tháng ngày thảnh thơi. 

Bữa dùng một gánh củi trời: 

Cá, cơm, rượu , thịt, ở đời  cũng no. 

795.- Giữ câu  " ngưỡng  phủ" bo bo, 

 

Thờ trên nuôi dưới, miễn cho xong mình. 

Xin đừng hổ với thần linh, 

Cũng đừng hổ với người sanh trong đời. 

Xin đừng ngược trá  lẽ trời, 

 

800.-Cũng đừng trốn lánh việc đời thời xong. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

755.- Tương khi 相欺 :- lừa dối lẫn nhau. 

756.- Trên quyền, dưới trá,  đoái gì thiên luân:-  *quyền權: quyền lực, quyền thế. *Trá 

詐:- dối trá, lừa bịp. *Thiên luân 天綸:- trật tự, phep tắc hợp với lẽ trời. Cả câu ý nói kẻ 

trên thì cậy quyền cậy thế, kẻ dưới thì dối trá, không đoái hoài đến lẽ phải. 

758.- Can qua :- *Can 干:- cái mộc. *Qua 戈:- cái giáo, là những món vũ khí đời xưa. 

Nghĩa rộng là chiến tranh, loạn lạc. 

 

761.- Chính ra dữ quá cọp vàng :- *Chính ra :- chính sách ban ra; lấy ý câu "hà chính 

mãnh ư hổ 苛政猛於虎 ". Sách Lễ Ký chép :- "Khổng Tử qua núi Thái Sơn, thấy một 

người đàn bà  đang khóc bên một ngôi mộ. Khổng Tử bảo Tử Lộ đến hỏi… Đáp: trước 

kia bố chồng tôi đã chết vì hổ, chồng tôi rồi đến con tôi cũng chết vì hổ. Khổng Tử bảo 

sao không dời đi chỗ khác ở ? Đáp: vì ở đây, chính sách của quan trên không hà khắc 

như ở nơi khác. Khổng Tử quay lại nói với học trò: Các ngươi biết đấy, chính sách  hà 

khắc còn dữ hơn hổ. 

 

762.- Lòng dùng độc, quá hổ mang thuồng luồng :- chỉ cái dụng tâm , mưu toan độc ác. 

764.- Ải hổ, ải lang:- chỉ các cửa ải nơi biên giới. Theo "Đậu dương tạp trở" thì phân 

chó sói đem đốt, khói bốc lên thẳng, nên thời xưa dọc biên giới người ta đặt những đài 

Phong hỏa, dùng phân chó sói đốt để báo tin khi có giặc xâm phạm. 

765.- Dấy loàn:- nổi loạn, làm loạn. 

767.- Thon von:- cheo leo, gian nan, nguy hiểm. Ở đây có nghĩa buồn bã, tang tóc (xem 

thêm c.t. 46)  

769.- Tam đại :- ba đời, ba triều đại của Trung Quốc xưa :- Hạ (2205-1766 BC), 

Thương (1783-1122 BC), Chu (1134-249 BC). 

 

770.- Thúc Quý :- (xem c.t. 467) 

778.- Y, Lý :- thầy thuốc và thần địa lý (phong thủy). 

781.- Máy lòng:- dịch chữ "cơ tâm" hay "tâm cơ" : lòng xảo trá. 

 

795.- Ngưỡng phủ :- (hay phủ ngưỡng). Sách Mạnh Tử, thiên Lương Huệ Vương có câu 

: "…phủ túc dĩ súc thê tử, ngưỡng túc dĩ sự phụ mẫu" (cúi xuống đủ để nuôi vợ con, 

ngẫng lên đủ để thờ cha mẹ). Ở đây chỉ bổn phận đối với cha mẹ, vợ con. 
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797.- Chư linh :- các vị thần linh. 

799.- Ngược trá :- *ngược: trái với. *trá: dối trá. Ý câu nầy nói : đừng dối nghịch với lẽ 

trời. 

 

 

 

Dương Từ nghe nói hổ lòng, 

Khen rằng : " Tiều Lão  thật dòng hiền xưa. 

Ta đà lánh cõi mây mưa, 

Cứ trau tấc dạ, lại ưa mùi thiền. 

805.-Thiên Thai dốc kiếm chùa Tiên , 

 

Chưa thông đường sá, dám phiền vẽ  ta. 

Tiều rằng : " Có chỉ nam xa, 

Chớ lo đạo lỗi, lo ta lầm đàng. 

Đây đi xuống bến Châu giang, 

810.- Ngang qua sông ấy, lên đàng Thiên Thai. 

 

* * 

Dương Từ vội vã trở hài, 

Từ biệt non đoài, Nương  gậy thiền đi. 

Dưới trời nhiều việc  trứu mi, 

Nghĩ ra nhiều thói dị kỳ mà kinh. 

815.- Những người ngay thẳng đều vinh, 

 

Thân tuy đã mất mà danh hãy còn. 

Bảng vàng, thẻ bạc, chữ son, 

Bao nhiêu vinh hiển, là con nhà hiền. 

Tiều phu là đứa không tiền, 

820.- Gẫm trong lời nói có duyên hơn vàng. 

 

Hỡi ôi ! mấy kẻ giàu sang, 

Mảng tham vui sướng, quên màng thân sau. 

 

* * 

Dương Từ đi tới  sông Châu, 

Ngẩn ngơ nào biết đò đâu đưa mình. 

825.-Ngó lên trên khúc sông quanh, 

 

Thấy bên vực thẳm có manh cô bồng. 

Một người đứng giữa khoang lòng, 

Khua chèo miệng hát, gió lồng tiếng vang. 

 

XI.- Hát rằng : 

 

Bến sông Châu, vực sâu, cá ở, 

Thương người hiền gặp thuở loạn ly. 

Nước vần quanh, bãi gành nghiêng  cạn, 

Kẻ anh hùng hoạn nạn khá thương ! 

Chiếc đò câu, đậu đâu nên đó, 
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Nước ly loàn, giàu có màng chi? 

 

Dương Từ nghe tiếng ngư ca 

830.-Bước lên trên bực, coi va thể nào. 

 

Mình hơn tám thước rất cao, 

Mặt đen, râu quắn, khác nào võ phu. 

Dương Từ bước xuống ngư chu, 

Xin đưa qua bến, sẽ âu hoàn tiền. 

835.- Ngư rằng : " Người ở chùa chiền, 

 

Đi đâu sông suối , mà phiền ta đưa? 

Nhắm hình chẳng phải người xưa; 

Lánh nơi hoạn nạn, tới trưa lỡ làng. 

Ta nghe trong bến  Lư Giang, 

840.-Có ông ngư phủ đưa chàng Ngũ Viên. 

 

Lại nghe Đình trưởng dừng thuyền, 

Giúp người  Hạng Võ qua miền Ô giang. 

Hai người vì bởi lánh nàn, 

Một lo rửa oán, một  toan trả  thù. 

845.- Sợ đời bắt kẻ tóc râu, 

 

Nào ai bắt đứa trọc đầu làm chi? 

Nói cho  ra lẽ thị phi, 

Dễ đưa qua đó, tiếc gì công ta. 

* * 

Cầm chèo thong thả đưa qua, 

 

850.-Dương Từ tới  bến, xỉa ra tiền đò. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

 

803.- Cõi mây mưa :- xem c.t. 325. 

807.- Chỉ nam xa  指南車:- xe có gắn nam châm để chỉ phương hướng. Thời xưa, 

Hoàng Đế đánh nhau với Xuy Vưu ở Trác Lộc. Xuy Vưu hóa phép làm sương mù dày 

đặc, quân lính không còn biết phương hướng nữa, Hoàng Đế mới chế ra xe chỉ nam. 

Đến đời Chu Thành Vương, họ Việt Thường đem đồ cống, phải hai lần dịch tiếng khi 

nói chuyện . Lúc trở về, sứ giả quên mất đường, Chu Công lấy xe chỉ nam đưa cho sứ 

giả về. 

 

811.- Chuốc hài :- đi giày. 

813.- Trứu mi (皺眉):- nhăn mày, để tỏ ý không bằng lòng. 

826.- Cô bồng :- *Cô 孤: lẻ loi một mình; *Bồng篷 :- mui thuyền, hoặc chiếc thuyền. Ở 

đây ý nói con thuyền lẻ loi. 

827.- Khoang lòng :- khoang giữa của thuyền. 

833.- Ngư châu (漁舟) :- thuyền chài. 
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839.- Lư Giang 瀘江 :- tên sông. Ngũ Viên trên đường chạy trốn vua Sở, được người lái 

đò cho cơm  ăn và chèo thuyền đưa ông qua. 

 

840.- Ngũ Viên  五圓:- Ngũ Viên tự là Tử Tư 子思, người nước Sở thời Xuân Thu. Cả 

gia đình ông đều là công thần của vua Sở, sau cha và anh bị Sở Bình Vương giết. Ông 

trốn sang nước Tống, rồi đến Trịnh và Ngô, ngày đêm lo việc báo thù. Cuối cùng, ông 

đã giúp Ngô  đánh thắng Sở, trả được thù nhà. 

 

841.- Đình trưởng :- *Đình 亭:- nhà nhỏ, hay trạm đặt cách nhau mười dặm một, trên 

đường lớn (dưới thời Hán). *Đình trưởng 亭長:- người trông nom, đề phòng giặc cướp 

trong khu vực nói trên. 

 

842.- Hạng Võ…..Ô Giang :- *Hạng Võ 項武 tên Tịch, người đất Cối Kê, sức mạnh 

hơn người. Lúc trẻ theo chú là Hạng Lương chiêu mộ binh lính. Sau cùng Bái Công 

(Lưu Bang) chung sức đánh Tần. Diệt xong Tần, Tịch xưng là Sở Bá Vương. Về sau, 

Hạng Võ và Lưu Bang đánh lẫn nhau  để tranh giành ngôi vua. Hạng Võ bị bại, tự tử ở 

Ô Giang. 

 

847.- Thị phi:- xem c.t. 203. 

 

 

 

Ngư rằng : " Ta chẳng đưa đò, 

Phỏng tham tiền bạc so đo với người. 

Trước  đà làm phải trên đời, 

Ngàn vàng chẳng báu, một lời mà sang. 

855.-Từ rằng : " Ta tiếc cho chàng, 

 

Chẳng phen lương đống, cũng trang anh hùng. 

Nay nghe  nước Tấn chinh đông, 

Cầu người  võ sĩ ra công can thành. 

Cớ sao chẳng xuống Tây kinh, 

860.-Phò vua giúp nước, lập danh để đời? 

 

Cá tôm đặng mấy mươi lời, 

Theo nghề chài lưới, quên nơi sang giàu ? 

Ngư rằng :"  :-  Người  khéo phỉnh nhau, 

Ai từng khát nước đứng  đầu bờ ao? 

865.- Đời  nay có khác xưa nào, 

 

Đất dày thăm thẳm, trời cao mù mù. 

Bốn mùa thành quách làm xâu, 

Dân gầy, nước ốm, mỡ, dầu, cũng khô, 

Thấy đời danh lợi biến phô, 

870.-Khác nào con chấu nhảy vô thếp dầu. 

 

Từ rằng : " Xưa sách có câu 

Công thành danh toại, ai hầu  chi ai? 

Ngư rằng : " Xưa bực  hiền tài, 
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Lập thân sao chẳng biết bia  bảo thân. 

875.-Dầu vinh cũng tiếng nhân thần, 

 

Trâu cày ngựa cỡi, cái thân ra gì? 

Chớ tham ăn lộc  đời suy, 

Bẫy chim, lưới cá, e khi mắc nhằng. 

Trối ai ra sức muông săn, 

880.-Một mai hết thỏ, chúng ăn tới mình. 

 

Sao bằng một cõi an sanh, 

Sông sâu vực thẳm, ai giành chi đây? 

Sẵn dòng chèo quế một cây, 

Ghe thông  một chiếc, đỡ ngày hôm mai. 

885.-Theo sông khúc vắn khúc dài, 

 

Năm ba sợi nhợ, một vài cần tre. 

Đêm trăng ngày gió, bạn bè, 

Vui câu hát xướng, buồn ve rượu đào. 

Thả trôi gành hạc, bãi ngao, 

890.-Thú vui non nước, mặc dầu nghinh ngang. 

    

Cá tôm sẵn lộc trời ban, 

Phận đà no đủ, còn màng của chi? 

 

* * 

 

Nói rồi thong thả chèo đi, 

Dương Từ khen đó tính ky lâu dài. 

895.-Than rằng : " Thương đứng anh tài, 

 

Sanh không gặp thuở, khó nài thân sau: 

Hỡi ai lộc trọng quyền cao ! 

Thú hèn cũng có anh hào, chớ khinh. 

 

* * 

Họ Dương từ thuở đăng trình, 

900.-Trải chơi non nước sự tình biết bao. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

856.- Lương đống 梁棟:- rường nóc, bộ phận chính của ngôi nhà; ở đây chỉ người tài 

giỏi, giữ những nhiệm vụ quan trọng then chốt của nước nhà. 

858.- Can thành:- *Can干 là cái mộc dùng để đở binh khí; *Thành城 là thành quách để 

ngăn giữ quân địch. Can thành có nghĩa là chống giữ. Kinh Thi có câu :- "củ củ vũ phu 

công hầu can thành" (kẻ dũng sĩ uy vũ, làm cái mộc cái thành cho bậc công hầu). Ở đây 

chỉ người có tài chống giặc, giữ nước. 

 

864.- Ai từng khát nước đứng đầu bờ ao :- có ai đứng ngay đầu bờ ao mà lại chịu khát 

bao giờ. 
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867.- Bốn mùa thành lũy làm xâu :- Quanh năm nhân dân phải đi làm xâu (sưu) xây đắp 

thành lũy cho bọn phong kiến. 

872.- Công thành danh toại :- việc làm đã xong, tiếng tăm đ4 thỏa, ý nói công danh đều 

đạt. 

879.- Trối ai ra sức muông săn :- *Trối: dặn bảo lại. Ở đây ý   nhắn bảo kẻ nào ra sức 

làm chó săn cho giặc thì hãy coi chừng ! 

 

880.- Một mai thỏ hết, chúng ăn tới mình :-  chữ trong Sử Ký :  "giảo thố tử, tẩu cẩu 

phanh" (thỏ nhanh chết rồi thì chó săn giỏi bị nấu). 

881.- Cõi an sinh :- nơi sống yên ổn. 

888.- Hát chặp :- lối hát tài tử do một người hát, hay có đối đáp. Lời và giọng hát được 

chọn trong một lớp ngắn của một tuồng hát bội. 

 

889.- Gành hạc bãi âu :- gành có chim hạc đậu, bãi có chim âu đậu. Ở đây chỉ chỗ thanh 

vắng. 

898.- Kẻ hào :- kẻ có tài trí hơn người. 

 

Đi hơn nửa tháng lao đao, 

Đến nay mới thấy đường vào Thiên thai, 

Thiên thai một cảnh an bia , 

Dương Từ mới tới, ở ngoài động môn. 

 

* * 

905.-Lúc nầy người ở Long  Môn, 

 

Tên là Hà Mậu, trí khôn, người hiền. 

Theo cùng ông Lý tri Niên, 

Từ non Tùng lãnh vào miền Thiên thai 

Đi đà hơn nửa tháng dài, 

910.-Phút đâu lố thấy gần ngoài động môn. 

 

Tri Niên, lừa thả bên non, 

Cùng ngươi Hà Mậu đều lòn cửa hang, 

Hai người ra khỏi cửa hang, 

Đến nơi động khẩu gặp chàng họ Dương. 

* * 

915.-Họ Hà, họ Lý, họ Dương, 

 

Ba người gặp hỏi, mới tường tánh danh. 

 Niên rằng : " Tiên  cảnh rất linh, 

Họ Dương ngươi hãy ở đành lại đây. 

Chờ ta tới trước am mây, 

920.- Lên chùa Linh Diệu thăm thầy Lão Nhan. 

 

Dương Từ nghe nói vội vàng, 

Thưa rằng :" Xin đó đem đàng ta đi. 

Niên rằng : " Ngươi vốn thiền sư, 

Tới nơi Tiên  cảnh cầu chi chăng là? 
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925.-Từ rằng : " Nghe tiếng đồn xa, 

 

Rằng :" Chùa Linh Diệu một toà ở đây. 

Niên rằng : " Linh Diệu chùa này, 

Vốn không thờ Phật mà lây tới thiền. 

Từ rằng :" Không Phật, có Tiên , 

930.- Xin cho đặng thấy, phỉ nguyền chơi mây. 

 

Niên rằng : " Hai gã ở đây, 

Để ta tới trước Động Mây một giờ. 

Lâu, mau, sao vậy cũng chờ, 

Cho tin xuống rước kịp giờ sẽ lên 

935.- Tri Niên vịn đá leo lên, 

 

Tới nơi vân động gần trên mây lừng. 

* * 

Dương Từ Hà Mậu đều mừng 

Ngồi trong cửa động trách lần cùng nhau. 

Mậu rằng :"  : Tiếc đó đi tu, 

940.-E khi cửa Phật công phu lỡ làng. 

 

Ta nghe Phật ở Tây phang, 

Vốn người mọi rợ, luân thường chẳng ưa. 

 

Lại nghe Tam Đại đời xưa, 

Dân an, nước trị, Phật chưa bày hình, 

945.- Đến năm đời Hán Vĩnh Bình, 

 

Sứ qua Thiên Trúc thỉnh  kinh Phật về, 

Tới sau Lương Vũ rất mê, 

Lập chùa, tượng cốt, chuyên nghề tu trai. 

Ngụy, Trần,Tề, Tống đến nay, 

950.-Đời đời nào cũng trọng thầy sa môn. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

908.- Thiên Thai 天台:- tên một ngọn núi cao ở huyện Thiên Thai tỉnh Chiết (Triết) 

Giang (Trung Quốc) , tương truyền có Tiên ở. Đời Hán, Lưu Thần và Nguyễn Triệu vào 

núi hái thuốc, gặp tiên nữ và lưu lại nửa năm mới trở về. Khi về đến nhà, thấy con cháu 

đã trải qua bảy đời. 

 

945.- Vĩnh Bình 永平 :- niên hiệu vua Hán Minh Đế (58-75). 

946.- Thiên Trúc天竺 :- tên gọi nước Ấn Độ thời xưa, chỉ nơi đức Phật ở. 

 

947.- Lương Vũ Đế梁武帝 (464年－549年) :- vua nước Lương, họ Tiêu蕭tên Diễn 衍, 

làm quan nước Tề, sau được vua Tề齊 nhường ngôi, đặt quốc hiệu là Lương 梁(502) . 

Lương Vũ Đế sùng đạo Phật , nhiều lần đến tu ở chùa Đồng Thái 同泰寺, quần thần 

đến rước về. Sau bị Hầu Cảnh 侯景 làm phản, công hãm Đài Thành 台城, Vũ Đế chết 
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đói. Ở ngôi được 48 năm. (502-549) 

 

949.- Ngụy, Trần 陳, Tề 齊, Tống 宋 :- tên các triều đại phong kiến (Trung Quốc) xưa. 

950.- Sa-môn沙門 :- nhà sư, người xuất gia tu đạo Phật. 

 

 

 

Trên vua đến dưới dân thôn, 

Đua nhau kính trọng một môn phù đồ, 

Quì hương, chẩn tế, nam mô. 

Tới lui tăng đạo, ni cô chật đường. 

955.-Bao nhiêu theo đạo Tây phương. 

 

Phước lành chưa thấy, tai ương tới mình, 

Trên thời nghiêng nước nghiêng thành, 

Dưới thời nhà cửa tan tành xiết bao ! 

Phật linh mấy cứu ai nào, 

960.- Ngươi nay sao hãy lòn vào Thích gia? 

 

Từ rằng :"  : Ngươi chớ giấu ta, 

Đạo nào nên trọng, nói mà nghe chơi? 

Mậu rằng :" ; Ta trọng đạo Trời, 

Tới nay đã đặng năm đời Da -tô. 

 

(Đoạn bị lược) 

 

965.- Từ rằng : “Theo đạo Da-tô, 

 

Chuyện không sách vở, nói phô miệng tày. 

Chúa Trời đã có đức hay, 

Sao giăng thập ác, chân tay đinh xiềng ? 

Chúa Bà đã có đức hiền, 

970.- Sao đầu đội máu, đít liền ngồi chông ?” 

 

Họ Hà nghe nói động lòng, 

Nước mắt ròng ròng, rằng chớ nói chơi. 

Cám ơn đức Chúa trên trời, 

Thương dân dưới đời, chịu tội cho dân. 

975.- Cám thương nước Thánh  muôn phần, 

 

Có tội mấy lần, đều rửa sạch trơn. 

Từ rằng :"  : “Trời một Ngọc Hoàng, 

Ở trên thiên hạ, sửa sang muôn đời. 

Ngươi xưng rằng :"  đức Chúa Trời, 

980.- Trời sao lại mắc vào nơi cực hình ? 

 

Chẳng hay ai bắt tội tình, 

Có trời nào nữa, hay mình Du-di, 

Ngươi rằng :"  nước Thánh  rửa đi, 
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Sao không rửa trước để chi khổ mình ? 

985.- Du-di đã mắc cực hình 

 

Còn ai làm Thánh  luyện bình nước cho ? 

Tội dân Trời đã chịu cho, 

Làm vua trong nước nào lo trị đời”. 

Mậu rằng :"  : “Trời cứu con Trời, 

990.- Ai không về đạo, tội thời trối thây”. 

 

Từ rằng :"  : “Nghe nói tiếng nầy, 

Chúa Trời hẵn ở nước Tây rõ ràng. 

Dân đều về đạo Hoa Lan, 

Đời còn phải sắm khám đàng nhốt ai ? 

 

995.- Ta nghe bên huyện Tôn Nhai 

Có người đạo trưởng mang tai ngồi tù. 

Nào bình nước Thánh  để đâu, 

Không đem rửa tội, để cầu người lo ? 

Lấy trong việc ấy mà so, 

 

1000.- Trời đông, nam, bắc, khác đò trời tây”. 

(hết đoạn lược) 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

953.- Quỳ hương, chẩn tế, nam-mô :- *Quỳ hương :- lễ đốt hương theo nghi thức Phật 

giáo mà tu sĩ phải theo; *Chẩn tế 鬒濟:- phát tiền, gạo để cứu người nghèo. Cả câu chỉ 

những nghi lễ của đạo Phật ( Xem thêm c.t. 355). 

955.- Đạo Tây phương :- Tây phương : chỉ Thiên Trúc, ở về phía Tây của Trung Quốc. 

*Đạo Tây phương : ở đây chỉ Đạo Phật. 

968.- Thập ác :- cái giá hình chữ thập (十), còn gọi là "thánh giá". 

 Ông Jesus bị đóng đinh vào giá ấy. Ngày nay, tín đồ Thiên Chúa Giáo lấy đó làm biểu 

tượng cho đạo mình. 

982.- Du-di :- phiên âm chữ JESUS , tức đức Chúa Jesus. 

990.- Trối thây :- trối kệ, mặc kệ, thây kệ. 

993.- Đạo Hoa-Lan :- xem c.t. 11. 

994.- Khám đàng (đường) :- nhà tù, ngục  thất. 

996.- Đạo trưởng:- chỉ chức vụ của đạo sĩ hay tiếng tôn xưng những người theo Đạo 

Giáo (Lão) . Ở đây chỉ Linh Mục, cha cố đạo Thiên Chúa. 

 

 

 

 

Họ Hà đương gẫm lời hay, 

Phút đâu chim hạc lại bay xuống liền. 

Hóa ra đồng tử có duyên, 

Tay cầm hai trái đào Tiên , miệng cười. 

1005.-Bảo rằng : " Hai trái, hai người, 
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Ăn rồi mới biết là người dại khôn. 

Ngày nay đã tới hoàng hôn, 

Hai người đi khỏi động môn hành trình. 

Theo ta tới Bích Phong Đình, 

1010.- Ở trong hang đá nghỉ mình một đêm. 

 

Rạng mai có kẻ xuống tìm, 

Đem lên Vân động, mựa hiềm đợi trông. 

Tiểu đồng dạy bảo vừa xong, 

Hóa ra chim hạc, thinh không bay về. 

1015.- Hai người mắt thấy lòng ghê, 

 

Khen rằng : " Tiên  đạo nhiều  bề anh  linh. 

 

* 

* * 

 

Vừa  chừng đương lúc sơ canh, 

Ngó ra thấy bóng trăng thanh bên trời. 

Băng luân một tấm treo khơi, 

1020.-Non sông muôn nước ,bóng ngời lòng soi. 

 

Hai người lẳng lặng ngồi coi, 

Ngó ra trước cửa trăng  soi như ngày. 

Vẳng nghe có tiếng vang dầy, 

Rần rần ngựa gió, xe mây chật đàng, 

1025.-Trước đi kiệu bạc, tán vàng, 

 

Trong che phủ phất, ngoài giàn quạt tiêu. 

Đèn ngân, đuốc ngọc, rất nhiều, 

Loà nơi cửa động, hương thiêu thêm nồng. 

Ngỡ là Thiên tử ngự phong, 

1030.-Gẫm trong nghi vệ, cũng dòng thần Tiên . 

 

Họ Hà coi thấy sợ liền, 

Than rằng : " Mấy kẻ  linh thiêng như vầy! 

Anh tu cũng tiếng ông thầy, 

Theo làm tôi Phật, bấy chầy thấy không ? 

1035.-Từ rằng : " Cốt mộc, cốt đồng, 

 

Tạc hình, đúc tượng, ngồi không trên bàn. 

Ta thường sớm tối đèn nhang, 

Thấy ma, thấy qủy, chàng ràng trêu ngươi. 

Phật không thấy nói thấy cười, 

1040.- Cũng  không đi đứng cùng người thế gian. 

 

Chạnh lòng ta mới hỏi chàng: 

Lâu nay về đạo Hoa Lan thấy gì ? 

Mậu rằng : "  “Thấy bức ảnh ghi... 
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(Đoạn bị  lược) 

 

Thấy cây thập ác, thấy kỳ đọc kinh. 

1045.- Bảy ngày thấy bửa Du –minh, 

 

Thấy nhà chung nhóm, thấy hình cha Tây. 

Thường thường thấy phát bánh mì, 

Thấy ban nước Thánh , thấy khi dọn người. 

 

 

(hết đoạn bị lược) 

 

Trời đà bị chúng nhân cười, 

 

1050.- Vậy nên phải tới hỏi người Tiên  tri”. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

 

1012.- Mựa hiềm :- *Mựa : đừng, chớ *Hiềm : lo lắng, nghi ngại . *Mựa hiềm : chớ lo, 

chớ ngại. 

1014.- Thinh không :- bỗng dưng, khi không, tình cờ. (xem c.t. 132). 

1017.- Sơ canh 初更 :- canh đầu tiên (canh một) . Theo cách phân chia thời gian cổ, 

đêm chia ra làm năm canh. 

1019.- Băng luân 冰輪 :- bánh xe băng giá, chỉ mặt trăng. 

 

1024.- Ngựa gió xe mây :- do câu : "Vân vi xa hề phong vi mã 雲為車兮風為馬" (mây 

làm xe, gió làm ngựa) trong bài Ngô Sở Ca của Phó Huyền. Gió và mây ở Đây được coi 

là phương tiện di chuyển của Thần Tiên. 

1026.- *Phủ phất 黼韍:- ở đây là tấm diềm bằng vải, nửa đen nửa trắng, hoặc nửa xanh 

nửa đen, trên có thêu hình, dùng để che quanh xe. 

 

*Quạt tiêu :- tức quạt ba tiêu 芭瀟, hình dáng giống cái đuôi tàu là chuối, thường kết 

bằng lông vũ, những nhà quyền quí, sang trọng xưa thường dùng. 

1027.- Đèn ngân, đuốc ngọc :- đèn đuốc nói chung. Ngân và ngọc ở đây là những "mỹ 

từ". 

1029.-Thiên tử ngự phong 天子御封:- chỉ xa giá của vua đi xem xét nơi phong cương 

(bờ cõi). 

1030.- Nghi vệ :- "nghi"  do chữ "nghi phục 儀服" là các vật dùng để bày ở dinh quan, 

ở triều đình, hay đem theo để hầu vua quan; "Vệ" do chữ "thị vệ 侍衛" là những người 

đi theo để chầu hầu. 

 

1035.- Mác, đòng :- *Mác : thứ binh khí lưỡi dài và sắc; *Đòng : lưỡi giáo nhọn giống 

như cái đòng đòng lúa. 

1038.- Chàng ràng:- cà rà, quanh quẩn, làm cản trở công việc người khác. 

1045.- Du minh :- xem c.t. 227. 

1048.- Dọn người :- dọn mình để rước đức Chúa vào lòng. Còn gọi là "chịu lễ" hay 
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"chịu ơn trọng", một nghi thức hành đạo của tín đồ đạo Thiên Chúa. 

 

 

 

Từ rằng :“Gặp kẻ Tiên  tri, 

Ta xin hỏi đạo từ bi cho tường”. 

Hai người những mảng ngồi  bàn, 

Nghe chùa Linh Diệu chuông vàng sớm rung. 

1055.-Xảy vừa tới lúc hừng đông, 

 

Tri Niên đã xuống Bích Phong Đình rồi. 

Nói rằng : “ Gặp tiết giao bôi, 

Chư Tiên  hội yến vào hồi canh ba”. 

Mậu rằng : “Chiều bữa hôm qua, 

1060.- Có người đồng tử cho ta ăn đào. 

 

Chẳng hay duyên cớ làm sao, 

Khiến ta ăn đào, tránh khỏi  động môn ?”. 

Niên rằng : “Nầy  cửa động môn, 

Ngày lành, tháng tốt, để phồn Tiên  đi. 

1065.-Hai người lòng dục chưa ly, 

 

E con mắt tục, dòm vì Tiên   linh. 

Có ăn hai trái đào xanh, 

Rửa lòng nhân dục, trong mình mới an. 

Chư Tiên  nay đã hồi loan, 

1070.-Ta xin dẫn lộ hai chàng đi lên”. 

 

* 

* * 

Dương Từ Hà Mậu theo lên, 

Tới nên Vân động nửa trên lưng trời, 

Thấy ngươi đồng tử truyền lời, 

Rằng : “Ba người hãy tạm nơi động này. 

1075.- Tôn sư giấc mộng đương say, 

 

Chờ khi thức dậy, sẽ  hay lẽ nào”. 

Ba  người ở động mây cao, 

Nhắm  xem cảnh vật biết bao nhiêu tình. 

Kỳ hoa, thoại thảo, xinh xinh, 

1080.-Trân cầm, dị thú, rập rình vui thay ! 

 

Nền chùa cao quá vầng mây, 

Bên thềm đá gấm, bóng cây im lìm. 

Ngó vô mấy bức sơ liêm, 

Mấy vầng họa đống tôn  nghiêm muôn phần. 

1085.-Ngó ra non núi mấy từng, 

 

Hình long dạng phụng, bên chưn đứng chầu, 
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Đông, tây, son đỏ hai lầu, 

Chuông vàng, mõ ngọc chầu hầu rất xuê. 

Ngắm xem bờ cõi bốn bề, 

1090.- Một bầu trời đất nhỏ tề  nửa châu. 

 

Từ rằng : "Có chí vân du, 

Đến đây mới đặng ngồi đầu mây xanh". 

Mậu rằng :  " Tìm chỗ cao minh, 

Đến nay mới đặng khỏi mình bụi nhơ" 

1095.-Niên rằng : "Ta thuở bé thơ 

 

Có lòng tầm đạo đến giờ thảnh thơi" 

* 

* * 

Phút đâu đồng tử ra mời, 

Rằng : " Tôn sư dậy, ngồi nơi hiên đào. 

Ba người khép nép bước vào, 

 

1100.-Tới nơi hiên đào, nghe tiếng ngâm thi. 

 

XII.-  Ngâm rằng :- 

 

Đạo trời phơi phới ở đâu xa ? 

Gẫm tấm  lòng người, khá thấy ra, 

Theo nghĩa,  ai đành làm phản nước ? 

Có nhân,  đâu nỡ phụ tình nhà ? 

Xưa nay đều chuộng đường trung hiếu, 

Sách vở còn ghi lẽ chánh tà. 

Năm phẩm rừng Nho  săn sóc lấy, 

Ấy là đạo vị ở lòng ta. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

1052.- Từ bi:- xem c.t. 174. 

1053.- Mảng :- mãi ham về một việc. 

1057.- Giao bôi 交杯:- trao chén rượu mời nhau (thường là vợ chồng mới cưới). 

1059.- Hồi loan :- quay xe loan trở về. Xa loan tức "loan xa" , một loại xe của vua đi có 

gắn nhạc hay chuông. 

1068.- Nhân dục (人慾) :- lòng ham muốn của con người. 

1079.- Kỳ hoa, thụy (thoại) thảo (奇花瑞草) :- hoa lạ, cỏ lành. 

1080.- Trân cầm, dị thú (珍禽異獸) :- chim quí, thú lạ. 

1083.- Sơ liêm (初簾):- rèm thưa. 

1084.- Họa đống (畫棟) :- cái nóc nhà  có chạm trổ. 

1088.- Xuê :- xinh đẹp, rực rỡ (từ cổ). 

1099.- Bồ bặc :- nghĩa là bỏ . Ở đây chỉ sự khúm núm, vội vã. 

 

*CT  bài thơ sau câu 1100 :- 
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*Năm phẩm rừng nho :- do chữ "ngũ phẩm 五品" là năm đạo thường của nhà Nho, có 

thể hiểu theo hai nghĩa :- 

 

1/-ngũ thường 五常:- nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 仁義禮智信 

 

2/-ngũ luân 五綸:- trật tự của vua tôi,  cha con, anh em, vợ chồng, bằng hữu. 

 

 

 

 

 

1101.-Ba người nghe tiếng ngâm rồi,  

Vào trước chỗ ngồi, quì xuống vòng tay. 

Tri Niên lạy trước, lời bày, 

Thưa rằng : " Ngây dại xin thầy dạy phô. 

1105.-Lão Nhan biết lũ mê đồ, 

 

Dạy rằng : " Hà Mậu hỏi phô việc gì ? 

Mậu rằng : " Tôi thật ngu si, 

Chẳng hay đời trước cớ chi lầm đàng ? 

Sư rằng : " Về  đạo Hoa- Lan, 

1110.-Trong tấm lòng chàng, tưởng việc chi  nên ? 

 

Mậu rằng : " Lòng chẳng dám quên, 

Một nguyền  sau thác đặng lên Thiên đàng. 

Lão Nhan dẹp chuyện Hoa Lan, 

Hỏi rằng : " Kìa gã họ Dương sao quì ? 

1115.-Mấy năm học đạo từ bi, 

 

Vân du đã chán, việc gì tới đây ? 

Từ rằng : " Vì việc chơi mây, 

Mang lời chê biếm sầy sầy trong tai. 

Kiếp sau là kiếp lâu dài, 

1120.-Biết theo đạo Phật trọn bài  cùng chăng ? 

 

Sư rằng : " Kinh Phật, trọng tăng , 

Tấc dạ nằng nằng tin tưởng điều  chi ? 

Từ rằng : " Theo đạo từ bi, 

Nhờ ngày sau thác, đặng kỳ siêu thăng. 

* 

* * 

1125.-Lão Nhan ngồi ngẫm nghĩ rằng : 

 

Hai đường đều muốn chữ "thăng lên trời". 

Ta nay nói cũng uổng lời, 

Chi bằng cho thấy lẽ trời mới tin. 

Dặn rằng : " Hai gã lòng in, 

1130.-Đều mong sau thác đặng lên nhà trời. 

 

Chùa đây có ngõ lên trời. 
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Chi bằng bước tới xem chơi một hồi. 

* 

* * 

Hai người nghe nói mừng vui, 

Phút quên mình sống, còn ngồi dương gian, 

1135.-Thưa rằng : " Đây có Thiên đàng, 

 

Hai tôi xin tới du quan vài giờ. 

Sư rằng : " Phách sạch hồn nhơ, 

Xác phàm còn sống, khó mơ lên trời. 

Ta nghe trong phép chúa Trời, 

1140.-Cầu hồn về đạo lên nơi Thiên đàng. 

 

Lại nghe  phép Địa Tạng Vương, 

Siêu hồn vãi vãi về phương tây trời. 

Hai ngươi nay muốn lên trời, 

Xác phàm ở lại, hồn dời mới xong. 

1145.-Ta đây có phép thần thông, 

 

Xuất hồn rồi lại ra công hoàn hồn. 

Hai ngươi lại trước đài môn, 

Giờ lành ta sẽ xuất hồn cho thăng. 

 

* 

* * 

Lại kêu ông Lý dặn rằng : 

 

1150.- Rừng y gắn bó cho bằng Tiên  nhân, 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

1105.- Mê đồ  迷途:- con đường lầm lạc, sai trái; *lũ mê đồ:- bọn người theo con 

đường lầm lạc. 

1109.- Sư 師:- ở đây chỉ thầy dạy học. 

1124.- Siêu thăng 超陞 : - siêu thoát linh hồn lên cõi Cực Lạc, Niết-Bàn. (theo quan 

niệm nhà Phật). 

 

1141.- Địa Tạng Vương (地藏王) :-tên một vị Bồ-Tát hiện thân trong khoảng trời và 

đất, để cứu khổ nạn cho chúng sinh, theo quan niệm nhà Phật. *Phép Địa Tạng Vương 

:- phép Phật để cứu vớt chúng sinh. 

 

1145.- Phép thần thông 神通:- phép biến hóa vô thượng. 

 

Hôm nay là bữa lương thần, 

Sửa sang vị thuốc, lo phần luyện đan, 

Tri Niên học thuốc đã an, 

Ở chùa Linh Diệu thanh nhàn coi chơi.    
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* 

* * 

 

1155.-Dương Từ, Hà Mậu vâng lời, 

 

Theo người đồng tử tới nơi Dương Đài. 

Dương Đài có tấm bia bài , 

Chạm  câu "Thiên thượng khả giai”  rõ ràng. 

Hai chàng bước tới xem tường, 

1160.-Từng từng mây dợn,  rõ phương lên trời. 

 

Mậu rằng : " “Theo đạo chúa Trời, 

Thiên đàng đành dể trọn đời mới lên. 

Phen này hồn sống đặng lên, 

Tìm ông cha trước, cầu xin đem về. 

1165.-Về rồi chúng thấy hết chê, 

 

Còn chi người ngoại  nói nghề phải chăng”. 

Từ rằng : " Giận tiếng lăng nhăng, 

Nó chê ông Phật là thằng man di. 

Lên trời dầu thác cũng đi, 

1170.-Tìm cho thấy Phật xin trì phép linh. 

 

Phép chi  phá miễu thần linh, 

Bắt người đạo sĩ mới đành bụng  ta. 

Phút đâu đồng tử bưng ra, 

Mâm đào lại với bình trà ban  cho. 

1175.-Bảo rằng :"  ăn uống cho no, 

 

Xuống khe tắm gội, rồi cho lên trời. 

Hai người đều phải nghe lời, 

Ăn no tắm mát, ngồi chơi nửa giờ. 

Tôn sư coi đã gần giờ, 

1180.-Tới đài, cầm viết vẽ tờ bùa linh. 

 

Dạy rằng : " Giờ tý, chữ canh, 

Mộng sàng hai gã đem mình nằm an, 

Kim đan cho uống hai hoàn, 

Linh phù hai đạo, kíp mang theo mình. 

1185.-Tôn sư đốt lá bùa linh, 

 

Huỳnh Cân Lực sĩ hiện hình chờ sai. 

Lại biên một cái tín bia , 

Đề rồi tên họ của hai người phàm. 

Dạy rằng : " Chờ hết canh tam, 

1190.-Chín trời đi khắp, rồi đam trở về. 

 

Tín bài   đã có ấn phê, 

Cầm đưa các cửa đặng bề đi thông. 
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* 

* * 

 

Lãnh  lời thầy khiến  vừa xong, 

Hai chàng Lực sĩ thinh không tàng hình, 

1195.-Tôn sư lại niệm chú linh, 

 

“Cấp như luật lịnh…”  âm binh đứng hầu. 

Mây đen, khói mịt, ngút mù, 

Gió, mưa, sấm, chớp , giây lâu mới tàn. 

Hai người nằm xuống mộng sàng, 

 

1200.-Thiu thiu nhắm mắt nằm an một phồn. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

1151.- Lương thần (良晨) :- buổi sáng tốt, đây chỉ ngày lành  tháng tốt. 

1158.- Thiên thượng khả giai (天上可階) :- có lối  lên trời. 

1181.- Giờ ngọ chữ canh :- tức giờ Canh Ngọ庚午 (âm lịch) từ 11g đến 13 giờ. 

1184.- Linh phù (靈符) :- bùa thiêng. 

1187.- Tín bài (信牌) :- cái thẻ để làm tin. 

1189.- Giờ trọn tam tam :- *Tam : ba; *tam tam tức là 3 x 3 = 9, tức trong vòng 9 giờ. 

(xem thêm c.t. 1457)  

 

1190.- Chín trời = cửu thiên 九天:- chín phương trời.  

 

《呂氏春秋•有始》曰：天有九野，謂中央與四正四隅：中央曰鈞天，東方曰蒼

天，東北方曰變天，北方曰玄天，西北方曰幽天，西方曰顥天，西南方曰朱天，

南方曰炎天，東南方曰陽天。 

 

* Theo "Lã Thị Xuân Thu- Chương Hữu Thủy"   trời gồm có chín khu vực , tức Trung 

Ương và tám phương : Trung  ương là  Quân Thiên鈞天, Đông Phương là Thương 

Thiên蒼天, Đông Bắc Phương là Biến Thiên變天, Bắc Phương là Huyền Thiên玄天, 

Tây Bắc Phương là U Thiên幽天, Tây Phương là Hạo Thiên顥天, Tây Nam Phương là 

Chu Thiên朱天 , Nam Phương là Viêm Thiên 炎天, Đông Nam Phương là Dương 

Thiên 陽天. 

 

《楚辭•天問》「九天，東方曰皞天，東南方陽天，南方赤天，西南方朱天，西

方成天，西北方幽天，北方玄天，東北方變天，中央鈞天。皞一作昊；變一作欒

，一作鸞。」 

 

*Theo "Sở Từ-Chương Thiên Vấn" thì :-「cửu thiên , đông phương là Hạo Thiên 皞天, 

đông nam phương Dương Thiên陽天 , nam phương Xích Thiên 赤天 , tây nam phương 

Chu Thiên 朱天, tây phương Thành Thiên成天, tây bắc phương U Thiên 幽天, bắc 

phương Huyền Thiên 玄天, đông bắc phương Biến Thiên變天 , trung  ương Quân 
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Thiên 鈞天 . Hạo 皞 còn gọi  Hạo 昊；Biến 變còn gọi  Loan 欒 , hoặc Loan 鸞 . 」 

 

*Trong Dương Từ Hà Mậu, chín trời gồm: Thanh Thiên 青天, Xích Thiên赤天, Bạch 

Thiên白天, Hắc Thiên黑天, Trung Thiên中天, Hạo Thiên昊天, Khung Thiên穹天, 

Thương Thiên蒼天, Huyền Thiên 玄天. 

 

1194.- Tàng hình (藏形) :- giấu hình thể để người khác không nhìn thấy (phép thuật của 

các đạo sĩ ngày trước). 

1196.- Âm binh (陰兵) :- quân lính ở cõi âm phủ, quân lính vô hình của thầy pháp (đạo 

sĩ). 

*Cấp (cấp)  như luật lịnh 急急如律令 :- làm gấp theo lịnh. Câu ở cuối bài thần chú của 

các đạo sĩ sai khiến âm binh. 

 

 

 

 

Tôn sư đã đốt phù dồn, 

Huỳnh Cân Lực Sĩ dắt  hồn ra đi. 

 

* 

* * 

 

Hai người đều xuất hồn đi, 

Đều theo Lực sĩ một khi lên trời. 

1205.-Hai ngươi hồn đến cõi trời, 

 

Thấy trong cảnh vật khác nơi cõi người. 

* 

* * 

Trời đông một cửa xanh ngời, 

Có tấm biển trời, hai chữ "Thanh Thiên". 

Hai cung Chấn, Tốn, đoàn viên, 

1210.-Mộc Tinh, các phủ  nóc liền  giăng giăng. 

 

Đường  đi Giáp, Ất, thẳng băng, 

Có thần gìn giữ, tên rằng " Thanh Long". 

 

* 

* * 

 

Hai chàng trình tín bài   xong, 

Đem nhau tìm kiếm, hỏi dòng họ xưa. 

1215.-Áo xanh quân đóng sớm trưa, 

 

Cầm cờ Xuân Lịnh rước đưa Thần Hoàng. 

Mới hay thứ nhất Thiên đàng, 

Thật vua Thanh đế, ngôi vàng chánh đông. 

Giữ gìn muôn việc rất công, 

1220.- Nhờ ơn gây dựng, vun trồng mùa xuân. 
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Hai chàng vội vã dời chân, 

Trời đông chẳng thấy, qua tầng trời nam. 

 

* 

* * 

 

Trời nam một cõi ly tam, 

"Xích Thiên" hai chữ, bảng đam rõ ràng. 

1225.-Cung Ly rực rỡ nghiêm trang, 

 

Hỏa tinh các phủ sửa sang chói lòa. 

Bính, Đinh, hai ngã vào ra, 

Có thần Châu Tước hỏi tra ngăn ngừa. 

Hai chàng đem tín bài   thưa, 

1230.-Hỏi thăm tin tức, cũng chưa thấy gì. 

 

Quân hầu áo đỏ giàn đi, 

Cầm cờ Hạ Lịnh oai nghi rõ ràng. 

Mới hay thứ nhị Thiên đàng, 

Phần vua Xích Đế sửa sang mùa hè. 

1235.-Trời nam tìm dấu vắng hoe, 

 

Đem nhau một bè, qua chốn trời tây. 

 

* 

* * 

 

Trời tây một cửa dầy dầy, 

"Bạch Thiên" hai chữ, bảng vầy treo ra. 

Kiền  Đoài, hai cửa chói lòa, 

1240.-Kim Tinh các phủ vô ra rần rần. 

 

Tới lui trong cửa Canh, Tân, 

Có thần Bạch Hổ giữ phần cấm ngăn. 

Hai chàng đi tới trình bằng. 

Cứ theo việc trước, hỏi phăng đi tìm. 

1245.-Thấy quân trắng áo, trắng xiêm, 

 

Cầm cờ Thu Lịnh bài  nghiêm các tòa. 

Mới hay là cõi thứ ba, 

Phần vua Bạch Đế, ở tòa Tây Thiên. 

Đem nhau vội vã đi liền, 

1250.-Trời tây khỏi miền, trời bắc lại đi. 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

1209.- Chấn, Tốn (☳ ☴) :- tên hai quẻ trong tám quẻ theo Kinh Dịch. Chấn, Tốn chỉ 

hướng Đông và Đông nam. 
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1218.- Thanh Đế (青帝):- vua ở trời phương Đông. 

 

1225.- Cung Ly (☲) :- một quẻ  trong bát quái, thuộc hành Hỏa, chỉ phương Nam. 

 

1234.- Xích Đế (赤帝) :- vua ở trời phương Nam. 

 

1239.- Càn, Đoài (☰ ☱) :- hai trong tám quẻ, Càn chỉ hướng Tây bắc; Đoài chỉ hướng 

Tây. 

 

1248.- Bạch Đế (白帝) :- vua ở trời phương Tây. 

 

 

 

 

Ngữa trông  một cửa đen sì, 

"Hắc Thiên" hai chữ, bảng ghi chẳng lầm. 

Một tòa cung Khảm tăm  tăm, 

Thủy tinh các phủ ở sâm si cùng. 

1255.-Phương đi Nhâm, Quí, nhiều sông, 

 

Có thần Huyền Võ  tuần phòng đứa gian. 

Hai chàng thưa gởi đã an, 

Đi qua khỏi cửa tìm đàng người quen. 

Thấy quân mặc áo màu đen, 

1260.-Cầm cờ  Đông  Lịnh đua chen đầy đường. 

 

Thứ tư đây cũng  Thiên đường, 

Phần vua Hắc Đế sửa sang việc trời. 

Trót đà tìm hỏi  khắp  nơi, 

Ông cha chẳng thấy, lại dời trung thiên. 

 

* 

* * 

 

1265.-"Trung Thiên" hai chữ bảng vàng, 

 

Chói lòa một cửa, bốn phang đều hầu. 

Hai cung Khôn, Cấn, làu làu, 

Thổ Tinh các phủ liền nhau một vầng. 

Đằng Xà, Câu Trận, hai thần, 

1270.-Giữ phương  Mồ, Kỷ, là phần tuần tra. 

 

Hai chàng trình tín bài  qua, 

Cứ theo việc trước vậy mà hỏi han. 

Thấy quân mặc áo màu vàng, 

Cầm cờ Tứ Quý  đóng dàn khắp nơi. 

1275.-Thứ năm đây giữa  cõi trời, 
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Phần vua Huỳnh  Đế sửa vời trung ương. 

 

* 

* * 

 

Dương Từ, Hà mậu, hai chàng, 

Hỏi ngươi Lực sĩ mọi đàng cơ quan. 

Rằng : " “Đi năm cửa Thiên đàng, 

1280.-Cớ sao chẳng thấy Hoa Lan người nào ? 

 

Cũng không Phật tử ra vào, 

Hoặc là còn ở trời nào nữa chăng ? 

Huỳnh Cân Lực sĩ đáp rằng : 

Một trời thật có chín tầng âm dương. 

1285.-Tới đây mới đặng năm phương, 

 

Hãy còn bốn cửa Thiên đường ở cao, 

Hai người muốn rõ âm hao, 

Phải tìm cho khắp, lẽ nào mới hay. 

Nói rồi vội vã đem đi, 

1290.-Hạo Thiên chốn ấy   cấp kỳ lại qua. 

 

"HạoThiên" hai chữ bảng ra, 

Sáng trong một cửa chói loà muôn phương. 

Thái Dương  sánh với Thiếu  Dương. 

Hai cung dành sẵn hào quang mặt trời 

1295.-Kim ô một bóng chói ngời, 

 

Theo đường Hoàng Đạo khắp trời xưa nay. 

Máy xây làm việc ban ngày, 

Có thần giữ cửa hiệu rày Thiên Xung. 

Hai chàng trình tín bài   xong, 

1300.-Cứ theo đường trước tìm dòng cố nhân. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

 

1253.- Khảm (☵) :- một cung trong tám quẻ, chỉ hướng Bắc theo Kinh Dịch. 

 

1254.- Sâm si :- cao thấp, dài ngắn không đều nhau. 

 

1262.- Hắc Đế (黑帝) :- vua ở trời phương Bắc. 

 

1267.- Khôn, Cấn (☷ ☶) :- hai trong tám quẻ thuộc hành Thổ, chỉ trung ương. 

 

1276.- Hoàng Đế :- chỉ Ngọc Hoàng Thượng Đế 玉皇上帝. 

1280.- Đạo Hoa-Lan :- xem c.t. 11. 

1287.- Âm hao :- xem c.t. 135. 
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1290.- Cấp kỳ (急期) :- *Cấp là gấp vội; *Kỳ là thời hạn; *Cấp kỳ :- nhanh chóng, kịp 

thời. 

1293.- Thái Dương, Thiếu Dương 太陽少陽 :- thuật ngữ trong Kinh Dịch, ở đây chỉ 

mặt trời. 

1296.- Hoàng đạo (黃道) :- quỹ đạo của mặt trời, gồm 12 cung (theo thiên văn cổ). 

 

 

 

 

Tìm thôi thấy những Thánh  thần, 

Thiên đường đây thật về phần Dương Quân. 

Xiết bao trong dạ bâng khuâng, 

Khung Thiên lố thấy, lại gần đường qua. 

 

* 

* * 

 

1305.-"Khung Thiên" hai chữ chói loà, 

Quế hương một cửa, hơi ra đầm đầm. 

Thái Âm sánh với Thiếu Âm. 

Hai cung đồ sộ sáng dầm mặt  trăng. 

Một vầng Bạch Thố bóng giăng. 

1310.-Non sông bóng giợn, soi bằng lòng gương. 

 

Có quan tuần giữ một phương, 

Thiên Anh chữ đặt, đón đường hỏi tra. 

Hai chàng trình tín bài   ra, 

Cứ theo việc trước, hỏi bà con thân. 

1315.-Hỏi ra thấy những Thánh  thần, 

 

Thiên đường đây thật về phần Âm Quân. 

Trong lòng chi xiết bâng khuâng, 

Thương Thiên chốn ấy phải lần đường qua. 

 

* 

* * 

 

 "Thương Thiên" hai chữ chói lòa, 

1320.-Băng xăng một cửa ra vô rập rình. 

 

Quyết Âm sánh với Dương Minh, 

Hai cung lồng lộng, ngôi tinh, ngôi thần 

Bao nhiêu sấm sấm sét nổ rân, 

Mây đen, sương trắng, băng xăng cõi này. 

1325.-Có thần Thiên Trụ ở đây, 

 

Hôm mai giữ cửa ngăn rày hỏi tra. 

Hai người trình tín bài  ra, 

Cứ theo việc trước, hỏi qua việc mình. 

Tìm thôi gặp những thần linh, 
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1330.-Thiên đường đây thật cõi Tinh Quân vì. 

 

Ngẩn ngơ, ngao ngán, lòng nghi, 

Huyền Thiên lố thấy, kíp đi tìm đàng. 

 

* 

* * 

 

"Huyền Thiên" hai chữ sơn vàng, 

Các phương chầu chực, nhộn nhàng vào ra. 

1335.-Tử Vi rực rỡ một tòa, 

 

Ngọc Hòang Thượng Đế  thật là ở đây. 

Đền, đài, lầu các, đoanh xây, 

Dấu lân phụng lạy, vẻ mây rồng chầu 

Thiên Bồng, Thiên Tuế ứng hầu, 

1340.- Hai ông thần ấy đều âu  tuần phòng. 

* 

* * 

Hai chàng xem thấy nớp lòng, 

Trên trời thật nhóm  những  dòng thần linh. 

Khắp nơi han hỏi sự tình, 

Thảy đều chẳng gặp quen mình là ai. 

1345.-Cùng nhau than vắn, thở dài, 

 

Còn nơi nào nữa, toan bài   hỏi han! 

Thương thay hai gã gian nan, 

Chín trời đã khắp, phải toan lẽ gì ? 

 

(Đoạn bị lược 14 câu) 

 

 

Đã không thấy Phật từ bi, 

1350.-Lại không thấy Chúa Du-di trên trời. 

 

Họ Hà khi ấy buông lời, 

Nói rằng : “Tiếc bấy năm đời công phu ! 

Đọc kinh, xem lễ bấy lâu, 

Tưởng ông cha đã  lên chầu trời cao. 

1355.- Đến nay lên chốn Thiên tào 

 

Hai ông Tiên  ấy lời trao rất bền. 

Khiến ta chử dạ chưa quên , 

Đừng mong sau thác , đặng lên Thiên đàng. 

Đến nay mới biết rõ ràng, 

1360.- Trung nguyên sánh với Hoa-Lan khác trời”. 

 

Dương Từ vừa mới buông lời, 

Nói rằng :"  : “Cho đáng cái đời Thầy Tu !” 
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(hết đoạn lược) 

 

Phút đâu bên chốn tây lầu, 

Nổ ba tiếng sấm, nhóm hầu các cung. 

1365.- Áo, xiêm, đai, mão, lạnh lùng! 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

 

1307.- Thái Âm, Thiếu Âm 太陰少陰 :- thuật ngữ trong Kinh Dịch, ở đây chỉ mặt 

trăng. 

 

1309.- Bạch thố (白兔) :- thỏ trắng, chỉ mặt  trăng.Tương truyền trong mặt trăng có con 

thỏ trắng đang giả thuốc tiên. 

 

1321.- Quyết Âm厥陰sánh với Dương Minh陽明:- tên hai kinh (mạch) 經脈trên thân 

thể trong khoa châm cứu. Ở đây chỉ hai ngôi sao. 

 

1349.- Từ bi :- xem c.t.174. 

 

1355.- Thiên Tào :- xem c.t.123. 

1357.- Chử dạ :- gìn giữ trong lòng (từ cổ). 

 

1360.- Trung Nguyên 中原:- vùng đồng bằng sông Hoàng Hà (Trung Quốc) , nơi phát 

sinh của đạo Nho. (xem thêm c.t.454) . 

1365.- Lạnh lùng :- xưa dùng với nghĩa "lạ lùng". VD :- đẹp lạ lùng, tốt lạ lùng. 

 

 

 

 

Tinh Quân các vị rùng rùng tới nơi, 

Hai người đứng núp coi chơi, 

Những người chầu chực nhà trời là ai ? 

Thấy đi có tấm thẻ bài , 

1370.-Đề rằng :"  "Khổng Tử Đại Tài Thánh  Vương". 

 

Ngồi trong kiệu ngọc, tàn vàng, 

Một ông Khổng Tử dung nhan tốt lành. 

Theo sau biết mấy thần linh, 

Coi trong thẻ bạc, đều danh Đại Hiền, 

1375.-Dương Từ buông tiếng  khen liền: 

 

“Hèn chi vua chúa chính chuyên miếu thờ. 

Cho hay muôn nước đều nhờ, 

Đạo ông Khổng Tử làm bờ chăn dân. 

Trong đời biết chữ nhân luân, 

1380.-Biết đường trị loạn, muôn phần nhờ ai ? 
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Nhớ câu "kế vãng khai lai", 

Thật ông Khổng Tử đại tài Thánh  vương. 

Đâu đâu cũng kính, cũng nhường, 

Môn đồ cũng đặng hiển dương muôn đời. 

1385.- Như vầy mới gọi đạo trời, 

 

Trời sanh đức Thánh  thay lời dạy dân. 

 

* 

* * 

 

Dương Từ vừa dứt tiếng phân, 

Phút đâu lại thấy vị thần đi sau. 

Một người cỡi ngựa, tốt râu, 

1390.-Tới  gần nhìn thật Quan Hầu thuở xưa. 

 

Vội vàng quì lạy, liền thưa: 

“Mừng nay gặp Phật, khác xưa cõi phàm. 

Nam mô hai chữ Già Lam, 

Xin thương bần sãi ở am chầy ngày » 

1395.- Quan Hầu cỡi ngựa đi ngay, 

 

Châu Thương dừng lại , tỏ bày căn duyên. 

Hỏi rằng : " Người ở cửa thiền, 

Việc chi tới chốn Huyền Thiên làm gì? 

Từ rằng : " Ông vội quên đi, 

1400.- Am mây bần sãi tu trì nhiều công. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

 

1370.- Khổng Tử :- xem c.t. 310/2. 

1376.- Chính chuyên (正專) :- *chính là ngay thẳng; *chuyên là chuyên tâm vào một 

việc; *chính chuyên :- một lòng một dạ. 

1378.- Chăn dân :- dịch chự "mục dân 牧民" là coi sóc dân, cai trị dân. 

1379.- Nhân luân (人綸):- luân thường thứ bậc của con người. 

1380.- Trị, loạn :- *trị 治: đời yên ổn; *loạn 亂: đời giặc giã. 

1381.- Kế vãng khai lai 繼往開來 :- nối tiếp cái đã qua, mở đường cho cái sắp tới. 

1384.- Hiển dương :- xem c.t. 466. 

 

1390.- Quan Hầu :- tức Quan Vũ 關羽（？－220年）, tự là Trường Sinh 長生, sau 

đổi  là Vân Trường 雲長, người đời Tam Quốc 三國; cùng với Lưu Bị劉備 , Trương 

Phi 張飛 kết nghĩa anh em, mưu việc trung hưng nhà Hán. Khi Lưu Bị lấy được Ích 

Châu 益州, cử Quan Vũ làm Tiền Tướng Quân giữ Kinh Châu荊州. Sau Tôn Quyền 

孫權dùng kế của Lã Mông呂蒙 phá được Kinh Châu, bắt được Quan Vũ, Vũ không 

hàng, bị giết chết. 

 

1393.- Già-lam 伽藍:- 1/- DT riêng chỉ một vị Bồ Tát trong đạo Phật. 2/- DT chung chỉ 
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cho ngôi chùa. Tương truyền, sau khi Quan Vũ chết, tu theo Phật và thành Phật  Già –

Lam. 

 

1396.- Châu Thương周倉 (dân gian quen gọi là Châu Xương) :- gia tướng của Quan Vũ 

關羽, nguyên là dư đảng của Trương Giốc 張角. Khi Quan Vũ rời Tào Tháo  曹操 sang 

Viên Thiệu  袁紹 tìm Lưu Bị劉備, dọc đường gặp Châu Thương. Thương xin theo. Khi 

Quan Vũ bị Đông Ngô giết, Châu Thương tự tử . (Nhân vật nầy chỉ có trong  tiểu thuyết 

"Tam Quốc Chí 三國志" , không phải là "nhân vật thật" trong lịch sử-NT) 

 

1400.- Bần đạo:- xem c.t. 618. 

 

Nhang đèn, liền đốt bàn Ông, 

Nay Già-Lam  Phật sao không đoái hoài ?" 

Châu Thương nổi sặc cười dài, 

Nói rằng : " Thần, Phật, khác loài nhau xa. 

1405.- Quan Hầu vốn thật chúa ta, 

 

Tấm lòng trung chánh ai mà dám đương! 

Tiếng khen muôn nước đều nhường. 

Trời phong làm chức Thành Hoàng Đại Vương. 

Từ rằng : " Ông thật Thành Hoàng, 

1410.- Sao trong chùa ấy thờ ông Quan nào ? 

 

Đáp rằng : " "Vì thuở Hán trào, 

Có ông Phổ Tịnh kết giao đồng làng. 

Chúa ta hiển Thánh  Ngọc Hoàng, 

Ông hòa thượng ấy lòng thương  bạn lành. 

1415.- Già Lam hai chữ thêm danh, 

 

Rước về chùa Phật, tụng kinh siêu hồn. 

Khiến nên thiên hạ tiếng đồn, 

Vẽ hình, tượng cốt theo  môn Phù đồ. 

Chúa ta chẳng phải đi tu, 

1420.-Trong mình giữ vẹn tóc râu tốt lành. 

 

Nói cho sãi rõ sự tình, 

Nhắm coi Thần  tướng , Phật hình khác nhau". 

 

* 

* * 

 

Nói rồi cỡi  ngựa đi mau, 

Dương Từ lơ láo, dàu dàu mày châu. 

1425.- Than rằng : " Sự dĩ đáo đầu, 

 

Biết khôn thôi đã tóc râu hết rồi! 

Xiết bao chịu những  khúc nôi, 
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Đến nay mới biết,  lầm ôi là lầm! 

Nhớ lời đạo sĩ Tây lâm, 

1430.- Chua lè trong dạ, hổ thầm cùng  va. 

 

* 

* * 

Chín trời nay đã trải qua, 

Khắp nơi chẳng có, giờ ta trở về, 

Huỳnh  Cân Lực Sĩ đề huề, 

Dương Từ, Hà Mậu, ra về chưa xa. 

1435.- Đi về khỏi bến Ngân hà, 

 

Gặp ông Thái Ất tuần tra đón đường. 

Làm hung bắt trói hai chàng, 

Tuốt gươm linh kiếm phòng toan chém đầu. 

Huỳnh  Cân Lực Sĩ quì tâu, 

1440.-Tín bài  có chữ, xin cầu khoan dung. 

 

Thiên thần coi tín bài   xong, 

Cười rằng : " Lũ dại khéo mong lên trời. 

Trời đâu cho sãi lên chơi, 

Cho quân tả đạo tới nơi dòm hành! 

1445.- Lão Nhan là vị Tiên  linh, 

 

Há không rõ đặng sự tình Phong Đô ? 

Phong Đô cõi ấy ra vô, 

Nhóm nhau những đạo tăng đồ thiếu ai. 

Tha bây về động Thiên Thai, 

1450.-Thưa cùng Từ Thất vẽ bài  " Phong Đô". 

 

 

 

*CHÚ THÍCH :-  

 

 

1401.- Bàn ông :- Ông tức Quan Hầu, Quan Vũ, Quan Vân Trường; bàn thờ Quan Vũ. 

1412.- Phổ Tịnh 普淨:- một nhà sư đồng hương với Quan Vũ. Tương truyền, sau khi 

Quan Vũ bị giết, linh hồn khôn tan, nhờ Phổ Tịnh tụng kinh mới được siêu thoát. 

1418.- Phù-đồ:- xem c.t. 206. 

1425.- Sự dĩ đáo đầu 事以到頭:- việc đã đến lúc kết thúc. 

1427.- Khúc nôi :- (hay khúc nhôi) nỗi niềm, tình cảnh. 

1435.- Ngân hà 銀河:- còn gọi là Thiên Hà, Thiên Hán, Thiên Giang; tên gọi dải sao 

dày đặc vắt ngang trời, trông mờ mờ như dòng sông bạc. 

1444.- Tả đạo 左道:- đạo trái, đạo tà. Ở đây chỉ đạo Thiên Chúa. 

 

 

 

Bày rồi hai chữ Phong Đô. 

Kíp đi chẳng khứng nói phô rõ ràng. 

Huỳnh  Cân Lực Sĩ vội vàng, 
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Kíp đem hai họ về đàng đài Dương. 

 

* 

* * 

 

1455.- Thứ nầy đến thứ sư đường, 

 

Lão Nhan ngồi chốn đài Dương đợi chờ. 

Đánh tay đã đủ chín giờ, 

Đốt bùa, niệm chú, như xưa hoàn hồn. 

Dương Từ, Hà Mậu hoàn hồn, 

1460.-Giựt mình thức dậy, thấy Tôn sư ngồi. 

 

Hai người tỉnh lại hỡi ôi! 

Vội vàng xuống lạy một hồi tạ ân. 

Tôn sư đứng dậy lui chân, 

Trở về hậu viện dưỡng thần thảnh thơi. 

1465.- Hỏi rằng : " Hai gã lên trời, 

 

Tầm đà thấy đạo ở nơi cửa nào ? 

Thưa rằng : " Chẳng có âm hao, 

Cũng không tông tích nơi nao đặng tường. 

Cho hay chín cõi thiên đường, 

1470.-Ngôi thần, ngôi Thánh , phô trương đã rành. 

 

Hai tôi có gặp thần linh, 

Rằng :"  Tôn sư rõ sự tình Phong Đô. 

Vẽ rồi hai chữ Phong Đô, 

Kíp đi không khứng nói phô rõ ràng. 

1475.- Hai tôi nghe cũng chưa tường, 

 

Xin  thầy chỉ vẽ mọi đường Phong Đô". 

 

* 

* * 

 

Sư rằng : " Nơi chốn Phong Đô, 

Cầm cân phước tội, trị đồ hung hoang. 

Tục kêu rằng : " Chốn Diêm quan, 

1480.-Ở miền âm phủ sửa sang việc đời. 

 

Hai người trước đã lên trời, 

Nay toan xuống đất mõi  hơi, nhọc mình". 

Thưa rằng : " Rõ đặng sự tình, 

Dầu cho nhắm mắt, vong linh cũng đành, 

1485.- Xin thầy thương kẻ ngu sanh, 

 

Mở đường chỉ ngõ, hết tình thời thôi". 

Tôn sư nghe biết ý rồi, 

Liền đem hai họ tới ngôi  Âm đài. 
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Trong đài có tấm bia bài . 

1490.-Chạm  câu "Địa quật hữu giai" rõ ràng. 

 

Dưới đài có một cái hang, 

Dòm vào lạnh lẽo, thấy đàng tối tăm. 

Dương Từ, Hà Mậu lo thầm, 

Phen này xuống đất nguyện tầm cho ra. 

1495.- Bên hang có tấm đá hoa, 

 

Khảm vào bốn chữ "Nam Kha mộng sàng". 

Hai người lên đá nằm an. 

Tôn sư làm phép ròng ban như lời. 

Tạo Y qủy sứ một người, 

1500.- "Cấp như luật lịnh.."  tới nơi ứng hầu. 

 

 

*CHÚ THÍCH:- 

 

 

1464.- Dưỡng thần 養神:- tĩnh dưỡng tinh thần. 

 

1490.- Địa quật khả giai 地窟可階 :- có hang đi xuống dưới lòng đất. (Đất ở đây chỉ địa 

ngục) 

 

1496.- Nam Kha mộng sàng 南柯夢床 :- giường mộng Nam Kha. Thuần Vu Phần淳于

棼 đời Đường 唐朝 ở đất Quảng Lăng廣夌, nằm mộng thấy đến nước Hòe An 槐安國, 

lấy công chúa, làm Thái Thú quận Nam Kha 南柯郡太守trong 20 năm rất vinh hiển. 

Sau đánh giặc bị thua, công chúa qua đời, bị vua nghi kỵ đuổi về làm dân. Vu Phần tỉnh 

mộng, thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, cành phía Nam có một tổ kiến lớn. Thì ra, Hòe 

quốc chính là cây hòe, Nam Kha là cành phía Nam có tổ kiến. Giấc Nam Kha chỉ giấc 

mộng. 

 

Người bi quan xưa cho cuộc đời là hư ảo như giấc mộng. 

 

 

 

 

Dặn rằng : " Chớ khá ở lâu, 

Mười giờ đi hết, đem nhau trở về. 

Ban cho một cái thẻ đề, 

Cầm giơ  các cửa đặng bề đi thông. 

1505.- Tôn sư dặn bảo vừa xong, 

 

Tạo Y qủy sứ ra công đem đàng. 

Dương Từ, Hà Mậu hai chàng, 

Hồn  theo tên ấy xuống đàng Âm ty. 

Xuống vừa tới cõi Âm ty, 

1510.- Mắt nhìn cảnh vật khác thì nhân gian. 
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Mờ mờ  một cõi quan san, 

Mây sầu gió thảm chàng ràng trêu ngươi. 

Tạo Y trước dặn hai người, 

Đàng đi âm phủ nhiều loài yêu ma. 

1515.- Tay chơn mình mẩy người ta, 

 

Đầu trâu mặt ngựa, tên là Dạ Xoa 

Dạ Xoa giữ việc gian tà, 

Người nào mắc tội cho tra hành hình. 

Có quân ngăn đón lộ trình, 

1520.- Tên là Qủy Tốt cái mình lạ thay! 

 

Lớn  đầu, vắn cẳng, dài tay, 

Xủ tai, lồi mắt, mũi dài, răng to. 

Cho hay nó thật hung đồ. 

Thấy sao hay vậy, chó phô hỏi gì. 

1525.- Có ta vâng lệnh đem đi, 

 

Lòng nghi muốn hỏi việc gì, nói cho. 

 

* 

* * 

 

Phút đâu đi đến bến đò, 

Bến đò đưa rước chẳng lo tốn tiền, 

Bia  đề hai chữ "Huỳnh Tuyền", 

1530.-Người qua, kẻ lại, liên miên tối  ngày . 

 

Người kêu "Chín Suối " gớm thay, 

Chín kia số hết, suối nầy đưa qua. 

Qua vừa khỏi bến đò , 

Thấy bầy chó dữ ngăn ngừa đường đi. 

1535.- Xa xa vằn vện đen sì,     

             

Hằm hằm đứng sủa dị kỳ rất hung. 

Bên đường thấy tấm bia  phong, 

Chạm ba chữ vòng rằng  :  “Ác Cẩu Thôn”. 

Có quân qủy tốt đương môn, 

1540.-Người đi qua lại, ỷ khôn dám kề. 

 

Tạo Y giơ cái thẻ đề, 

Đem nhau mới đặng một bề đi xuôi. 

Hòa đi  hòa  ghé mắt coi, 

Thấy quân qủy tốt giơ roi đánh người. 

1545.- Dẫn ra một lũ vài mươi, 

 

Kêu là thầy pháp dối người thế gian. 

Người đau chẳng dụng thuốc thang, 

Lòng tham tiền bạc, bày đàng chữa chuyên,. 

Khoe khoang nhiều phép linh thiêng, 
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1550.-Phỉnh treo trang khoán,  ăn tiền đứa ngu. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

 

1512.- Chàng ràng :- xem c.t. 1038. 

1516.- Dạ Xoa 夜叉:- tiếng Phạn là YAKCHAS, âm là "dược xoa 藥叉", tên một loài 

quỷ xấu xa, hung ác.  

1518.- Va :- đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít. Nó, hắn, ông ta, y. 

 

1529.- Huỳnh (hoàng) tuyền 黃泉 :- suối vàng, tức âm phủ. 

1531.- Chín suối:- dịch chữ "cửu tuyền = 九泉", tức âm phủ. 

 

1532.- Chín kia số hết :- theo Kinh Dịch, hào dương được gọi là "hào cửu" (9); hào âm 

được gọi là "hào lục" (6). Số chín (9) tượng trưng cho số dương. *Chín kia số hết ý nói 

số phần ở dương gian đã hết (chết). 

 

1543.- Hòa  :- xem c.t. 503. 

 

1550.- Trang, khoán:- *Trang là cái khám thờ; *khoán là hình thức chữa bệnh bằng phù 

phép, huyền bí (cầm nhang quơ xoay chỗ, người bệnh). Cả câu chỉ việc bọn thầy pháp 

lợi dụng mê tín ăn tiền những kẻ khờ dại, mê tín. 

 

 

Bày đều đóng ấn vẽ phù, 

Láo sai binh tướng,  bắt tù Long Vương. 

Nhà dân cúng đất lẽ  thường, 

Dám kêu tên "Đế Ngũ Phương" ngán ngầm. 

1555.- Làm cho đời mắc lỗi lầm, 

 

Ấy là loạn đạo,  tội dầm ngày sau. 

Để bầy chó dữ đua nhau, 

Xé thây lũ ấy nhai đầu ăn gan. 

Hai người coi thấy càng thương, 

1560.-Đi qua khỏi cửa hỏi chàng Tạo Y. 

 

Hỏi rằng : " Thầy pháp tội chi? 

Cho bầy chó dữ một khi hành hình ? 

Đáp rằng : " “Thầy pháp nó khinh 

Dối trong trời đất, chư linh chẳng vì. 

1565.- Đời xưa pháp lục  ai bì, 

 

Trừ ma ếm qủy, việc gì cũng hay. 

Lão Quân từ mất sách  nay, 

Đời sau bắt chước đặt  bày phép xiên”. 

Nói rồi vội vã đi liền, 

1570.-Khỏi nơi Ác Cẩu gần miền Đạo San. 

 

* 
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* * 

 

“Đạo San Địa Phủ”  chữ vàng, 

Bia  dựng bên đàng,  ai thấy cũng kinh. 

Núi non đá mọc như binh, 

Bày ra sắc lẻm những  hình gươm  đao, 

1575.- Có quân qủy tốt lao xao, 

 

Đón đường tra hỏi, ai nào dám qua, 

Tạo Y giơ cái thẻ ra, 

Đi qua cửa khác, liếc mà xem coi, 

Thấy quân qủy tốt cầm roi, 

1580.-Dẫn thầy địa lý hỏi đòi chứng tra. 

 

Tra rồi dẫn các thầy ra, 

Kể bao nhiêu tội cho va nghe cùng. 

Nhà ai rủi mắc tai hung, 

Phỉnh đi coi đất đặng mong ăn tiền. 

1585.- Khoe khoang rằng : " Học phép Tiên , 

 

Tầm long điểm huyệt, chôn liền giàu sang. 

Ai mà chẳng dụng địa bàn, 

Chôn nhằm cuộc xấu, ắt mang tai trời. 

Lấy câu phú quí gạt đời, 

1590.-Bày nơi ngũ hoạn, chỉ nơi lục thần. 

 

Khiến cho thói chuộng lăng nhăng, 

Coi thân cha mẹ rẻ bằng cỏ tranh. 

Người thời tham chữ công danh, 

Thác không chôn cất, để dành thầy toan. 

1595.-Người thời  ham việc giàu sang, 

 

Theo thầy tìnm đất,  để quàn lâu năm. 

Nghĩ điều hoặc thế mà câm, 

Tội kia đã đáng vào đầm  Đao San. 

Dạ Xoa đứng dưới Đao San, 

1600.-Bắt thầy địa lý quăng ngang trên hình. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

1552.- Long Vương  龍王:- Thần cai quản sông, biển, thần làm mưa. 

 

1561.- Pháp lục 法錄  :sách ghi chép về bùa chú pháp thuật của thầy pháp (đạo sĩ); ở 

đây chỉ thầy pháp. 

1566.- Ếm quỷ:- dùng pháp thuật để trừ quỷ (theo mê tín). 

 

太上老君，生卒年不詳。字伯陽，謚曰聃，春秋時楚國苦縣人。曾任周朝守藏室

之史。主無為之說，後世以為道家始祖。孔子嘗往問禮，著有《道德經》五千餘
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言。現今社會各行業中，如：鐵匠、煤窯匠、碗筷匠、磨刀匠、蹄鐵匠等，皆祭

拜老子為祖師爺。亦稱 為伯陽、太上老君、老聃、老君、老子、老子道君、李伯

陽、李老君。 

 

1567.- Lão Quân 老君:- tức Lão Tử, được đệ tử tôn xưng là Thái Thượng Lão Quân 太

上老君. Họ Lý李, tên Nhĩ 耳, tự là Bá  Đương 伯當, tên thụy là Đam 聃, người ở 

huyện Khổ đời Xuân Thu , từng nhận chức quan Tàng Thất (giữ sách) của Nhà Chu 

.Đồng thời với Khổng Tử, Khổng Tử có đến hỏi về Lễ với Lão Tữ. Ngài có truyền lại 

quyển "Đạo Đức Kinh道德經" và được tôn là thủy tổ của Đạo Gia 道家. Thế gian thờ 

Ngài làm Tổ sư của nhiều ngành nghề. 

 

1586.- Tầm long, điểm huyệt  尋龍點穴;- tầm long là tìm mạch đất tốt; điểm huyệt là 

tìm chỗ kết phát của mạch đất đó để chôn cất người chết, mong con cháu sẽ được phát 

đạt. Đây là thuật ngữ của môn phong thủy. 

1588.- Cuộc xấu:- cuộc đất xấu, thoe quan niệm phong thủy. 

 

1590.- Ngũ hoạn, lục thần 五患六神:- *Ngũ hoạn 五患(hay ngũ quỷ 五鬼) là tên các vị 

thần hung bạo, làm hại. Đó là : ( 荳仁 ) Đậu Nhân, ( 李凱 ) Lý Khải, ( 張五) Trương 

Ngũ, ( 十泰 ) Thập Thái, ( 褚銳 ) Trử Nhuệ.  

 

*Lục thần六神 là tên sáu vị thần gồm: Thanh Long青龍 ( cổ đại gọi là Thương Long 蒼

龍), Bạch Hổ白虎, Châu Tước朱雀, Huyền Võ玄武, Đằng Xà謄蛇, Câu Trận勾陳 

(Trần). 

 

*Ngũ hoạn, lục thần :- những vị thần do các thầy địa lý đặt ra. 

 

1597.- Hoặc thế (惑世) :- lừa dối đời. 

 

 

 

Núi non, đao kiếm gập ghình, 

Quăng lên lăn xuống, thân hình còn chi ? 

Hai người mắt thấy ai bi, 

Buông lời mới hỏi Tạo Y  vội vàng: 

1605.- “Chẳng hay phong thuỷ mấy chàng, 

 

Tội chi mắc phải Đao San hành hình ?” 

Đáp rằng : " “Trong số tử sanh, 

Trời đà định trước, ai trành đặng đâu. 

Từ xưa vua Vũ làm đầu, 

1610.-Phép bày địa lý để âu trị đời. 

 

Đến sau phong thuỷ các nơi, 

Học đòi coi đất, đua bơi tài nghề, 

Bày ra làm sách xằng xê, 

Lập phương định hướng, làm bề võng khi. 

1615.- Đua nhau cải số trời đi, 
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Khiến người mắc phải tai  nguy một dòng”. 

 

* 

* * 

 

Nói rồi dời bước thẳng xông. 

Dương Từ, Hà Mậu ra công hỏi tìm. 

Đi vừa đến bến sông Diêm, 

1620.-Thấy cái cầu nghiềm, không lót ván đi. 

 

Bắc ngang qua một cái cây, 

Dưới cầu những rắn hổ mây, mãng xà. 

Giơ mồng, bày tích, như hoa, 

Ngóc đầu đua  lội,  vô ra dập dìu. 

1625.- Bia  đề là "Nại Hà Kiều", 

 

Ai mà có phước, quỷ dìu dắt qua. 

Ai mà có tội đem ra, 

Qủy xô xuống đó, mảng xà cắn thây. 

Có quân qủy tốt đông dầy, 

1630.-Đón người qua lại cầu này hỏi tra. 

 

Tạo Y giơ cái thẻ ra, 

Qủy đều vâng lịnh dắt qua khỏi cầu. 

Dạ Xoa chẳng biết ở đâu, 

Dẫn ra một lũ trọc đầu đem đi. 

1635.- Dương Từ trông thấy lòng nghi, 

 

Khuyên theo chậm bước một khi xem tường. 

Bốn mươi  thầy sãi rõ ràng, 

Cổ gông, tay trói, lang thang áo quần. 

Qủy đi cầm thẻ rao rân, 

1640.-Nói rằng :"  thầy sãi trau  thân điếm đàng. 

 

Kể từ sống ở dương gian, 

Sợ xâu, trốn thuế, tìm đàng đi tu; 

Vô chùa làm chước cạo đầu, 

Trốn vua theo Phật, muốn cầu rảnh tay. 

1645.- Ghe phen cúng vái làm chay, 

 

Liền ngồi chẩn tế, việc bày đặt ra. 

Cho đi phổ khuyến người ta, 

Bán rao tiếng Phật khắp nhà chúng sanh. 

Bày đường nói kệ, nói kinh, 

1650.-Đúc chuông, tượng Phật, rập rình ra vô. 

 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 
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1609.- Vua Vũ 偊 tức  Hạ Vũ 夏禹( 2205 BC – 2198 BC) Tên khi sinh của ông là Tỉ 

Văn Mệnh ( 姒文命), thường được gọi là Đại Vũ (大禹). 

 

Theo truyền thuyết, vua Vũ là vị vua đầu tiên của nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc, 

được coi là người sáng lập ra triều đại này. Ông được nhớ tới nhiều nhất với tư cách là 

người đã có công phát triển kỹ thuật trị thủy chinh phục các sông ngòi Trung Quốc. 

 

Cha Vũ là Cổn (鯀) được vua Nghiêu (堯) sai đi trị thủy nhưng không thành công nên 

bị người kế tục vua Nghiêu là Thuấn (舜) xử tử. Tiếp tục công việc của cha, Vũ đã đào 

chín sông mới, khai thông 9 tuyến đường núi lớn, bỏ ra mười ba năm và khoảng 20.000 

nhân công để hoàn thành nhiệm vụ. 

 

Vũ cũng là người nổi tiếng về tính kiên trì và kiên quyết. Ông được kính trọng như một 

vị vua hoàn hảo. Các câu chuyện về công việc trị thủy của ông cho rằng trong thời gian 

làm việc, ông đã ba lần qua nhà mà không vào; có nghĩa là ông coi vấn đề trị thuỷ quan 

trọng hơn việc gia đình rất nhiều. 

Vua Thuấn rất ấn tượng trước những nỗ lực của Vũ và đã đưa ông lên ngôi chứ không 

phải con trai mình là Thương Quân. 

 

Lăng mộ được xây dựng ở Cối Kê để tưởng nhớ ông. Một số hoàng đế sau này đã đi tới 

đó thực hiện các nghi lễ tưởng niệm ông, đặc biệt có cả Tần Thuỷ Hoàng秦始皇. Lăng 

Đại Vũ (大禹陵), cũng đã được xây dựng trên di tích nơi các buổi lễ đó được thực hiện. 

 

Trước thời vua Vũ, ngôi vua được kế tiếp cho người nào được cộng đồng coi là có đạo 

đức cao nhất, chứ không phải là truyền cho con. Ban đầu, Hạ Vũ đã chọn người hiền tài 

là Cao Dao 高瑤thay mình, nhưng Cao Dao mất sớm nên ông chọn con Cao Dao là 

Ích益. 

 

Theo chính sử, con trai vua Vũ, Khải (啟), đã chứng minh được khả năng của mình, 

được nhiều người ủng hộ hơn Ích và trở thành người thừa kế ngôi báu của cha, đánh 

dấu sự khởi đầu của một triều đại mới là nhà Hạ (夏), triều đại đầu tiên của phong kiến 

Trung Quốc. Nó đã trở thành một hình mẫu cai trị dựa trên thừa kế ở Trung Quốc. 

 

1614.- Võng khi :- *Võng 罔 : lừa dối ,càn dỡ, bậy bạ; *khi欺 : dối trá; *võng khi : dối 

trá, bậy bạ. 

1619.- Sông Diêm 閻:- sông ở âm phủ. 

1620.- Cầu nghiềm :- cái cầu để sẵn, để hờ. 

1622.- Mãng xà蟒蛇:- loài rắn dài lớn (trăn). 

1623.- Mồng, tích:- *Mồng : cái mào; *Tích :  hai miếng da lòng thòng bên dưới tai con 

vật. 

1625.- Nại Hà Kiều (奈何橋) :- cầu bắc qua sông Nại Hà, một con sông ở địa ngục. 

"Nại hà 奈何" nghĩa là không biết làm sao được . Theo quan niệm mê tín, linh 

hồn  người bạc ác, khi chết bắt buộc phải đi qua cầu nầy. 

Còn theo địa danh thì sách Thanh nhất thống chí ghi  : cầu Nại Hà ở trên Nại Hà, cách 

huyện Tôn Thái, tỉnh Sơn Đông một dặm về phía Tây. 

 

1645.- Ghe phen:- xem c.t. 371. 
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1646.- Chẩn tế賑祭:- cứu giúp. 

 

Miệng thời niệm chữ Nam- mô, 

Mắt xem gắm ghé mấy cô đi chùa. 

Áo cơm khỏi tốn tiền mua, 

No lòng ấm cật, lại đua thói xằng. 

1655.- Tham câu sắc dục ai bằng, 

 

Lòng lang dạ cáo, lăng nhăng trọn đời. 

Khi buồn, cô vãi đỡ chơi, 

Khi vui, vợ khách, cùng nơi thanh lầu. 

Chẳng chừa  thịt chó, thịt trâu, 

1660.-Trối thây giới cấm,  mặc dầu no say. 

 

Ngoài am giả chước ăn chay, 

Trong liêu rượu thịt liền  ngày vui chơi. 

Ở đời lại quấy rối đời, 

Trong mình chẳng đoái  lẽ trời là chi. 

1665.- Phui pha hai chữ  "luân   di". 

 

Một câu trung hiếu, bỏ đi chẳng màng. 

Đến nay thác xuống suối vàng, 

Án tào biên  chép tội chàng khó nhiêu. 

Rao rồi đem lại Hà kiều, 

1670.-Xô cho bầy rắn xúm nhiều ăn thây. 

 

Tiếng nghe la khóc vang dầy, 

Dưới cầu sóng dợn, máu đầy sông Diêm. 

 

* 

* * 

 

Dương Từ khó nỗi mắt xem, 

Rằng : " "Ta còn phải đi tìm làm chi. 

1675.- Thấy vầy cũng biết thị phi, 

 

Đã đành trót phận qui y lầm đàng. 

Nỗi xưa   trong miễu họ Hàn. 

Dẫn ra đi chém , lời bàn như đây! 

Tiếc công tu luyện nhiều ngày, 

1680.-Bỏ nhà, bỏ cửa,  đến nay  mới tường. 

 

Thôi thôi từ giã hai chàng, 

Ta xin trở lại tìm đàng cố nhân”. 

Tạo Y nghe nói liền can, 

Rằng : " Người muốn ở suối vàng ngẩn ngơ. 

1685.-Thẻ cho  trọn đủ mười giờ, 
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Đây chưa đặng nửa, khó mơ trở về. 

Họ Hà nghe  nói ủ ê, 

Rằng : " “Xin gắn bó trọn bề thủy chung. 

Gượng đi tìm khắp các cung, 

1690.-Vậy sau mới biết đạo tùng mà theo. 

 

Chuông kia chẳng đánh chẳng  kêu, 

Đèn kia muốn tỏ, không khêu cũng lờ”. 

Dương Từ nghe phải, làm ngơ, 

Gắng đi theo dõi trọn giờ cùng nhau. 

1695.- Xiết bao mặt ủ mày châu, 

 

Nghĩ trong phận sãi ruột sầu xót xa. 

 

* 

* * 

 

Đi vừa một đỗi xa xa, 

Phút đâu bãi cát Hoàng Sa gần kề. 

"Hoàng Sa" hai chữ bảng đề, 

1700.-Mắt nhìn cảnh vật não nề, thở than! 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

1660.- Trối thây :- xem c.t. 990. 

 

Giới cấm:- điều răn cấm của nhà Phật đối với người tu hành theo đạo Phật. 

 

1662.- Liêu (寥) :- nơi nghỉ ngơi của các sư sãi trong mỗi chùa. 

 

1665.- Luân di (綸夷):- *Luân 綸:- nhân luân; *Di 夷:- đạo thường; đạo thường của 

con người (luân thường) . 

 

1667.- Suối vàng :- dịch chữ "huỳnh tuyền 黃泉", chỉ cõi âm phủ. 

 

1668.- Án tào按曹 :- nơi xử án. *Nhiêu 饒:- khoan dung, tha thứ. 

 

1675.- Thị phi 是非:- xem c.t. 203. 

 

1676.- Quy Y 皈依:- xem c.t. 172. 

 

1677.- Họ Hàn :- xem c.t. 604. 

 

 

 

Dàu dàu cỏ héo, hoa tàn, 

Xơ rơ trên bãi cát vàng, buồn thay! 
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Gió âm hiu hắt lá cây, 

Mưa tuôn bạc bạc, bóng mây mờ mờ. 

1705.- Khắp xem bốn phía bụi bờ, 

 

Ngỡ là cảnh vật bơ thờ  ở đây. 

Nào hay làng xóm đông dầy, 

Có nơi chợ quán nhóm vầy người ta. 

Kêu tên rằng :"Chợ Âm La, 

1710.-Người buôn, kẻ bán, cửa nhà rất đông". 

 

Họ Hà chưa hản tấm lòng, 

Hỏi: "Sao âm phủ thói đồng dương gian?" 

Tạo Y tỏ hết  mọi đàng : 

"Dương gian,  âm phủ, cơ quan cũng đồng. 

1715.- Khác là khác việc hóa công, 

 

Cõi chia  chữ "Hạ", chữ "Trung" rõ ràng. 

Sống  thời ở cảnh dương gian, 

Thác về âm phủ là đàng xưa nay". 

Họ Hà nghe nói tỏ bày, 

1720.-Hỏi thăm dòng họ chốn nầy chưa ra. 

 

* 

* * 

Đi vừa khỏi bãi Hoàng Sa, 

Tới nơi cửa ải thấy đà thất kinh. 

Cho hay dưới cõi u minh, 

Rất nhiều âm tướng, âm binh, nhộn nhàng. 

1725.- Bia  đề chữ  "Quỉ Môn Quan", 

 

Vô ra biết mấy mươi đoàn tội nhân. 

Người thời mắc tội vô luân, 

Kẻ thời vô đạo, rần rần dẫn ra. 

Lũ kia con gái đàn bà, 

1730.-Đoàn nầy trai tráng, ông già, xiết bao. 

 

Chẳng hay dẫn tới ngục nào? 

Nghe quân qủy tốt miệng rao thẻ rằng : 

"Dương gian nhiều kẻ tham nhăng, 

Trong nhà giàu có lòng hằng bất nhân. 

1735.- Cho vay đặt nợ muôn phần, 

 

Lợi trung gia lợi, khổ thân người nghèo. 

Không tiền lại bắt về treo, 

Khiến làm đầy tớ, ở theo việc nhà. 

Gông cùm, trăng trói, dẫn ra, 

1740.-Băng xăng lũ bảy, đoàn ba chật đàng. 

 

Kia là thơ lại nhà quan, 

Chuộng bề dối trá, khoe khoang hơn người. 
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Trau giồi  bút viết cho tươi, 

Án sanh làm tử, cất mươi xàng xàng 

1745.- Dắt người vào tội bắt ngang, 

 

Ham ăn hối lộ cho sang cửa nhà. 

Nầy là công, cổ, chư gia, 

Đều tham chữ "lợi", lại hòa chữ "gian". 

Lợi, gian, hai chữ dấy loàn, 

1750.-Nhà buôn, nhà thợ, mắc nàn đã ưng. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

1711.- Hản :- chắc dạ, tin chắc, không còn ngờ vực. 

 

1716.- Cõi chia chữ "Hạ 下" , chữ "Trung 中" rõ ràng :- *Thượng giới上界 là cõi trời; 

*Trung giới中界 là cõi người; *Hạ giới 下界là cõi âm.  

 

Chữ "Hạ" chữ "Trung" đây chỉ âm phủ và dương gian. 

 

1723.- Cõi u minh 幽冥:- cõi tối tăm, tức âm phủ. 

 

1736.- Lợi trung gia lợi 利中加利:-tính lãi tính  thêm trên tiền lãi  ( lãi mẹ đẻ lãi con). 

 

1739.- Trăng :- một loại cùm bằng gỗ để cùm chân. 

1747.- Công cổ chư gia 工賈諸家:- *Công工 : người làm thợ; *Cổ賈 : người đi buôn; 

*các nhà làm thợ và các nhà buôn. 

1749.- Dấy loàn :- xem c.t. 765. 

 

 

 

 

Thấy vầy nên dửng dừng dưng, 

Ở đừng vô đạo, cũng đừng vô luân. 

Đã sa vào tội bất nhân, 

Dầu cho muôn kiếp, cái thân ra gì? 

 

* 

* * 

 

1755.- Tạo Y giơ cái thẻ đi, 

 

Qua rồi cửa qủy, kịp khi đến thành. 

Bia  đề rằng : "Uổng Tử Thành", 

Ở trong rực rỡ cung đình nghiêm trang. 

Đền son, gác tía lầu vàng, 

1760.-Hẳn hòi thật chỗ  Diêm vương trị vì. 
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Các nơi chúa ngục, âm trì, 

Tới  nơi chầu chực, án từ phán ra. 

Tội nào nghị lại cho tra, 

Tội nào đoán quyết, cho ra hành hình. 

1765.- Biết bao nhiêu kẻ tội tình, 

 

Thác oan uổng tử, vong linh dật dờ. 

Hồn thời mượn chúng đại thơ 

Hồn thời đội trạng, đội tờ giấy không. 

Đàn bà cho tới đàn ông, 

1770.-Đem nhau quì chốn sân rồng thiếu chi. 

 

Trâu, dê, heo chó đều đi, 

Mồm thời ngậm  trạng vào quì Diêm quan. 

Mới hay vật cũng chịu oan, 

Thác không đáng thác, xương tan thịt lìa. 

1775.- Hai người qủy sứ đứng rìa, 

 

Kẻ thâu đơn trạng, người thì kêu rao. 

Hai người chưa rõ lẽ nào, 

Đem nhau tới chốn Án tào coi chơi. 

 

* 

* * 

 

Thấy quân qủy sứ vài mươi, 

1780.- Dẫn tới một người , về đạo Dương di. 

 

Ở đời làm nghiệp thế y 

Chú ruột Châu Kỳ, tên gọi Châu Phan. 

Họ Hà nhìn mặt  rõ ràng, 

Hỏi rằng :  "Sao chú lầm đàng nơi đây?" 

1785.- Đáp rằng :  "Mang tội làm thầy, 

 

Hốt lầm thang thuốc, hại lây mạng người. 

Đạo ta , y có ba đời, 

Hãy còn ở cửa thứ mười xin ăn. 

Một người tên gọi Hà Năng, 

1790.-Thật ngươi Hà Mậu kêu bằng ngôi ông". 

 

Châu Phan đang nói chưa xong, 

Qủy đà kéo cổ vào trong Án tào. 

 

* 

* * 

 

Lại nghe qủy sứ lao xao, 

Dẫn một người vào, đầu trọc mang gông. 

1795.- Dương Từ xem thấy nghi lòng, 
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Lại gần vốn thật thầy trong chùa mình. 

Hỏi rằng :"  : "Hòa thượng tu hành, 

Cớ sao lại mắc tội tình chi đây?" 

Đáp rằng : " "Từ thuở chơi mây, 

1800.-Am vân hôm sớm hằng vầy kệ kinh. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

1757.- Uổng Tử Thành 枉死城:- thành ở âm phủ, nơi chứa những người chết oan. 

 

1762.- Án từ 案辭 :- Hồ sơ văn kiện có dính dáng đến vụ án; lời phán xử vụ án. 

 

1764.- Quyết  決 :- (xử quyết, hành quyết) giết tội nhân. 

 

1767.- Đại thơ 代書:- (đại thư) người khác viết thư, đơn  thay mình. 

 

1768.- Đơn tả 單寫 :- viết đơn. 

 

1772.- Trạng 狀:- một tờ giấy, tờ đơn trình lên cấp trên để bày tỏ sự thực, hoặc kêu oan 

việc gì. 

 

1780.- Đạo Dương di :- *Dương di 洋夷: quân mọi rợ từ ngoài biển tới. 

 

Đạo Dương di ở đây chỉ đạo Thiên Chúa. 

 

1781.- Nghiệp thế y (業世醫) :- nghề làm thuốc cha truyền con nối. 

 

 

Chẳng may lâm bệnh xả sanh, 

Chưa hay mắc với  âm linh tội gì?" 

Nói rồi qủy sứ dẫn đi, 

Vào trong  tào án  một khi tra tường. 

1805.- Án tào qủy sứ phụng chương, 

 

Đặng dâng bệ ngọc, Diêm Vương xử rằng : 

"Châu Phan là đứa vô ân, 

Đành lòng chẳng đoái  mộ phần tổ Tiên . 

Mình sanh trong cõi Trung Nguyên, 

 

(Đoạn bị  lược) 

 

 

1810.-Nở theo đạo mọi, bỏ duyên luân thường. 

Lẽ ưng về nước Tây Dương, 

Cho con Thiên Cẩu ăn gan, xé hồn. 

 Hiềm vì nghề thuốc đa  môn, 
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Chẳng coi sách vở, làm khôn hại người. 

1815.- Phó cho ở cửa thứ mười, 

 

Dẫn đi hành tội, cho người thấy ghê, 

Hành rồi hóa kiếp làm dê, 

 

(Hết đoạn lược) 

 

 

Đủ năm mươi kiếp, đuổi về nước Tây. 

Về Tây cho chó ăn mầy, 

1820.- Hết đời thằng dại, làm thầy thuốc nhăng". 

 

 Dạ Xoa vâng lịnh phăng phăng. 

Ngục mười dẫn tới, giao thằng Châu Phan. 

 

* 

* * 

 

Diêm Vương phán trước ngai vàng: 

Rằng : " Ngươi Trần Kỷ sao chàng đi tu? 

1825.-Tiếng xưa cững biết đạo  Nhu (Nho ), 

 

Há không coi sách Xuân Thu dạy đời? 

Ngoài Di, trong Hạ  khác trời, 

Bỏ ta theo mọi,  chuộng lời nam mô, 

Mấy năm ở chốn Phù đồ, 

1830.-Xưng rằng :"  Hòa thượng, nói phô hoang đường. 

 

Ruộng  thời tam bảo ăn thường, 

Của thời sẵn của  thập phương cúng dường. 

Vả xưa Phật ở Tây phương. 

Sống không biết lẽ cang thường là chi. 

1835.- Trau lòng hai chữ "từ bi", 

 

Việc nhà việc nước, ích  gì tới ai. 

Làm người sao chẳng theo loài? 

Thảo cha ngay chúa, đoái hoài chi đâu! 

Đành lòng cạo hết  tóc râu, 

1840.-Đã toan bất hiếu, lại âu phản thần. 

 

Tội kia kể đến muôn phần, 

Khó dung cho đó làm thân con người. 

Trước cho bầy rắn ăn tươi, 

Rồi sau cho hóa kiếp người làm trâu. 

1845.- Hành cho chín kiếp rất lâu, 

 

Để ăn rơm cỏ, dãi dầu tấm thân.     

Dạ Xoa lãnh nạp họ Trần, 

Đem giao chúa ngục ở phần sông Diêm. 
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Có quân qủy tốt liền đem, 

1850.-Dẫn qua Tào Án còn giam nửa giờ. 

 

*CHÚ  THÍCH :-  

 

1801.- Xả sinh (捨生) :- bỏ cuộc sống, nghĩa là chết. 

1810.- Đạo mọi :- ở đây chỉ đạo Thiên Chúa. 

1826.- Sách Xuân Thu :- Kinh Xuân Thu, một bộ sử do Khổng Tử soạn. 

1827.- Di……Hạ :- xem c.t. 1168. 

1829.- Phù đồ (桴途)  :- xem c.t. 206. 

1831.- Tam Bảo三寶 :- Phật, Pháp, tăng. *Ruộng Tam Bảo :- ruộng của nhà chùa. 

1835.- Từ bi : Xem c.t.  174. 

1840.- Phản thần 反臣:- bề tôi làm phản vua. 

 

 

 

Dương Từ theo khóc bơ vơ, 

Rằng :  "Nay Hòa thượng biết nhờ cậy ai ?" 

Kỷ rằng : " Ta hỏi Thiện Trai: 

Cớ sao xuống chốn Diêm  đài, chuyện chi?" 

1855.- Thưa rằng : " Tầm dấu Mâu –ni 

 

Ngỏ xin khỏi tiếng thị phi trên đời". 

Kỷ rằng : " Trốn lánh việc đời, 

Đã đành lỗi đạo cùng trời đất kia. 

Ngàn năm trong cõi thiền kia, 

1860.-Lấy ta làm một tấm bia để đời. 

 

Người về xin gởi vài lời, 

Nói cùng tăng sãi các nơi chùa chiền. 

Trở về theo đạo Thánh  Hiền, 

Lo bề nhà, nước, chớ nguyền đi tu. 

1865.- Tu chi mắc kiếp làm trâu, 

 

Lại xô xuống cầu, cho rắn phân thây. 

 

(Lược bỏ 18 câu, thuật lời Châu Phan) 

 

Nói rồi quỷ sứ dẫn đi, 

Dương Từ chi xiết sầu bi nỗi thầy. 

Châu Phan nói :- "Họ Hà nầy, 

1870.- Thấy vầy nên lại giã từ Du-di. 

 

Ngươi về nhắn với Châu Kỳ, 

Đem kinh tả đạo đốt đi cho rồi. 

Ba đời công uổng thời thôi, 

Thuận theo đường chánh, trau giồi đạo Nho . 

1875.-Đạo Nho  là đạo trời cho, 
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Sử Hiền, kinh Thánh , mấy pho dạy đời. 

Chớ tin theo đạo Chúa Trời, 

Ngày sau lại hóa kiếp người làm dê. 

Làm dê chẳng trọn một bề, 

1880.- Hành rồi hết kiếp, cho về nước Tây. 

 

Về Tây cho chó ăn thây, 

Dứt trong căn số cái bầy Da-Tô. 

Gởi cho hai chữ "cải đồ" 

Để đời con cháu khỏi vô lạc đàng". 

 

(hết đoạn lược) 

 

1885.- Đương phô qủy sứ đánh ngang, 

 

Dẫn tới ngục đàng,chịu phép khảo tra. 

Châu Phan sùi sụt bước ra, 

Họ Hà thấy vậy xót xa phận mình. 

Tạo Y qủy sứ có tình, 

1890.-Đem qua các chốn ngục hình xem coi. 

 

Bia  đề hai chữ "Phong Lôi" 

Ngục nầy để trị bầy tôi gian tà. 

Hung hăng qủy tốt Dạ Xoa. 

Bắt bầy tôi nịnh đem ra hành hình. 

1895.- Tay chân đều có đóng đinh, 

 

Nằm trên tấm thớt lõa hình trần phơi. 

Người giăng nằm giữa ngó trời, 

Kẻ  thời nằm sấp khắp nơi dàn rồi. 

Phút đâu một tiếng âm lôi, 

1900.-Nổ ra sấm sét đánh bồi trên thây. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

1855.- Mâu-ni (牟尼) :- (chữ Phạn là SAKYAMOUNI) tức Thích-Ca Mâu-Ni 

釋伽牟尼, thủy tổ của đạo Phật, sinh năm 558 BC. 

 

1883.- Cải đồ 改途:- đổi đường. Đây ý nói bỏ đạo cũ (tức đạo Thiên Chúa) theo đạo 

Nho. 

 

Trước sân lai láng máu đầy, 

Tan xương, nát thịt, cái bầy quân gian. 

Coi tên  đều  thuở Hán Đàng (Đường). 

Thập Thường Thị  với  hoạn quan bộn bề. 

1905.- Hành rồi rưới phép hoàn mê, 
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Hoàn hồn phách lại, đem về chỗ giam. 

Cũng vì một tấm lòng tham, 

Sâu dân mọt nước, đều làm chẳng công. 

Làm tôi mang chữ bất trung, 

1910.-Phép trong trời đất chẳng dung người nào. 

 

* 

* * 

 

Coi rồi cửa ấy tù lao, 

Coi qua cửa khác những nào tội nhân. 

Bia  đề hai chữ "Hỏa Quân" 

Ngục này trị kẻ vô luân, loạn thần. 

1915.- Mười cây đồng trụ  trước sân, 

 

Chế dầu lửa đốt rần rần như giông. 

Lửa xe đốt đỏ cột đồng, 

Dạ Xoa dắt tới đàn ông một đoàn. 

Tay cầm roi sắt đánh, phang, 

1920.-Khiến xông vào đó ôm ngang cột đồng. 

 

Thịt xương chói đỏ theo đồng, 

Khói bay tanh khét, như xông a ngùy. 

Coi vào trong thẻ án ghi, 

Họ tên lũ ấy một khi mới tường, 

1925.- Thảy đều mắc tội hòa gian, 

 

Vợ người đã lấy, lại toan giết chồng. 

 

* 

* * 

 

Coi rồi phía tả đàn ông, 

Ngó qua phía hữu, rất đông đàn bà. 

Trước sân bày vạc dầu ra, 

1930.-Dầu sôi sục sục, lửa xa hừng hừng. 

 

Một bầy phụ nữ truồng trần, 

Buộc vào nọc đứng loã thân chịu hình. 

Dạ Xoa cưa, kéo nên kinh, 

Cưa đầu tới đít, rã mình làm hai. 

1935.- Lòng hai người cũng chia hai, 

 

Bỏ vô dầu vạc , nấu hoài cho tiêu. 

Coi vào trong thẻ án nêu, 

Họ tên lũ ấy thảy đều dâm bôn. 

Thông gian mình nghĩ rằng :"  khôn, 

1940.-Ở đời chẳng sợ tiếng đồn ô danh. 
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Coi chồng như đứa vô tình, 

Ngày đêm những mảng rập rình cùng trai. 

Chê cười cũng trối thây ai, 

Kiếm lời che mắt, lắp tai thằng chồng. 

1945.- Dầu cho dại cũng là chồng, 

 

Lòng sao đành nghĩ  nó không biết gì? 

Rõ ràng chứng có tứ tri, 

Việc trong buồng kín, Âm Trì lại biên. 

Giết chồng có phép nước chuyên, 

1950.-Âm thầm có phép cửu tuyền cưa hai. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

1904.- Thập thường thị 十常侍:- 

 

十常侍指中國古代東漢(公元25年—220年)靈帝時操縱政權的張讓、趙忠、夏惲、

郭勝、孫璋、畢嵐、栗嵩、段珪、高望、張恭、韓悝、宋典等十二個宦官。他們

都任職中常侍。 

 

 Triều Đông Hán (25BC-220AC) thời vua Hán Linh Đế 漢靈帝（156年—189年）

trong triều có 12 hoạn quan gọi là "Lang trung thường thị 郎中常侍".  

 

Đó là :- Trương Nhượng 張讓、Triệu Trung 趙忠、Hạ Uẩn 夏惲 、Quách Thắng郭勝 

、Tôn Chương孫璋、Tất Lam 畢嵐、Lật Tung栗嵩 、Đoạn Khuê 段珪 、Cao Vọng 

高望、Trương Cung張恭、Hàn Khôi 韓悝、Tống Điển 宋典. 

 

 Các vị quan nầy kết bè, kéo cánh, lũng đoạn triều đình, oai quyền rất lớn. Sử gọi là 

"Thập thường 十常"   hay   "Thập thường thị 十常侍". 

 

1915.- Đồng trụ (銅柱) :- cột đồng. 

 

1922.- A-ngùy (ngụy) 阿魏:- (RESINA FERULAE) tên một vị thuốc, lấy từ rễ cây, khi 

đốt cháy có mùi hôi rất khó chịu. Các vị Pháp sư hay đốt để "trừ tà" cho con nít. 

 

  

1925.- Hòa gian 和奸 :- thông gian, trai gái, tư tình với nhau. 

 

1932.- Nọc :- cọc cây vạt nhọn một đầu đóng sâu xuống đất, ở đây là cọc dùng buộc tội 

nhân vào để tra khảo. 

 

1938.- Dâm bôn (淫奔) :- trai gái thông dâm với nhau, lấy nhau không chờ cưới hỏi. 

 

1947.- Tứ tri (四知) :- bốn người biết. Hậu Hán Thư 後漢書chép : Dương Chấn 楊振
làm Thái Thú Đông Lai, nhân qua huyện Xương Ấp. Quan huyện ở đây là Vương Mật 

王密, bọc 10 cân vàng mật dâng Dương Chấn. Dương Chấn không nhận. Mật nói : 

"Đang đêm không ai biết, quan lớn hãy nhận cho". Chấn nói :- "thiên tri, thần tri, ngô 
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tri, nhữ tri, hà vị vô tri =天知神知吾知汝知何謂無知 ? " (trời biết, thần biết, ta biết, 

anh biết, sao lại bảo là không ai biết ?)  

 

Ở đây ý nói việc ám muội dù kín đáo đến mấy cũng  có người biết. 

 

 

Cho hay những tội lấy trai, 

Thiên tru, địa lục, ai ai nên chừa. 

 

* 

* * 

 

Tạo Y thấy vậy chẳng ưa, 

Coi qua ngục khác, phép ngừa đứa gian, 

1955.- Bia  đề hai chữ "Kim Cang" (Cương). 

 

Ngục này để trị những đoàn bất nhân, 

Mấy thằmg trộm cướp sát nhân. 

Cối đồng chày giã, tấm thân nát nghiền. 

Làm con chẳng thảo, chẳng hiền, 

1960.-Mình treo cần sắt, cung liền bắn lên. 

 

Bắn cho văng thịt theo tên, 

Hỏi ơn cha mẹ đã đền đặng chưa? 

Mấy người ăn nói thiếu thừa, 

Bắt kìm kéo lưỡi ra đưa  khỏi hàm. 

1965.- Kể sao xiết tội gian tham, 

 

Dạ Xoa cứ phép đều đam hành hình. 

 

* 

* * 

 

Kim Cương  cửa chính  đã rành, 

Cửa mười cũng nối sẵn dành theo đây. 

Bia  đề "Minh Lãnh" ngục nầy, 

1970.-Để trị cái bầy bại lễ, loạn luân. 

 

Loài người ăn ở bất phân, 

Anh em lấy bậy, nhớp thân làm người. 

Trẻ già chẳng luận mấy mươi, 

Âm thầm chẳng biết hổ ngươi cùng trời. 

1975.- Mây mưa quen thói nhớp đời, 

 

Bà con nào kể, lẽ trời nào kiêng, 

Dạ Xoa theo án xử liền, 

Bắt đoàn trai gái cứ phiên  hành hình. 

Kẻ thời đội chậu máu tanh, 

1980.-Ngồi bàn chông sắt, nhóm đoanh ruồi lằng. 
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Kẻ thì bưng mẻ dòi ăn, 

Người bưng máu uống, chưn trăng, cổ xiềng, 

Giường đồng lạnh lẽo để liền, 

Bao nhiêu tội ấy thay phiên bắt nằm. 

1985.- Trên mình dội nước ướt dầm, 

 

Sương sa, tuyết ủ, ruột tằm héo don. 

Lạnh lùng xương thịt hao mòn, 

Để chi nhơ nhuốc nước non trên đời. 

 

* 

* * 

 

Trải qua xem thấy khắp nơi, 

1990.-Dương Từ, Hà Mậu buông lời hỏi han. 

 

Hỏi rằng : " Các tội ngục đàng, 

Hành rồi một thứ, lại hoàn nguyên  thi (thây). 

Chẳng hay hoàn lại làm chi? 

Hoặc là hết tội, đợi kỳ tha chăng? 

1995.- Tạo Y qủy sứ đáp rằng : 

 

"Âm hình há dễ một lần mà xong! 

Giết đi hoàn lại, lòng dòng, 

Ngục này hết phép, còn vòng ngục kia. 

Hành cho khắp các cửa bia, 

2000.-Đem về Tào Án, lại chia kiếp đày :- 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

 

1952.- Thiên tru địa lục (天誅地戮) :- trời giết, đất giết ( Thành ngữ *trời tru đất diệt) 

 

1970.- Bại lễ loạn luân (敗禮亂綸):- *Bại lễ : làm hư hỏng cà lễ nghĩa; *Loạn luân: làm 

rối loạn cả luân thường. 

 

1975.-Mây mưa :- (tức vân vũ=雲雨 ) chỉ việc trai gái ăn nằm với nhau 

 

典故：  

 

  語出宋玉《高唐賦序》：「昔者先王嘗游高唐，怠而晝寢，夢見一婦人，曰

：『妾巫山之女也。為高唐之客，聞君游高唐，願薦枕席。』王因幸之，去而辭

曰：『妾在巫山之陽，高丘之阻。旦為朝雲，暮為行雨。朝朝暮暮，陽台之下。

』」  

  後人以此附會。 

 

*Điển cố :- Từ "mây mưa" gốc trong bài tựa "Cao Đường Phú 高唐賦" của Tống Ngọc 

宋玉.  Vua Sở Tương Vương 楚將王cùng Tống Ngọc đến chơi ở Cao Đường, Ngọc kể 

chuyện : "Trước kia, Tiên Vương đến đây chơi, nằm mộng thấy cùng với một Thần Nữ 
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神女chung chăn gối. Hỏi, thì nàng tự xưng là ở núi Vu Sơn 巫山, buổi sáng làm mây, 

buổi chiều làm mưa." 

 

1980.- Nhóm đoanh ruồi lằng :- ruồi nhặng xúm xít bâu quanh. 

 

1982.- Vùa :- vật đựng giống cái bát, thường bằng đất nung hay bằng sọ dừa. Vùa 

hương, vùa dầu. 

 

1996.- Âm Hình (陰刑) :- hình phạt ở cõi âm ty. 

 

 

 

 

Đứa lên làm kiếp ăn mày, 

Thằng kia kiếp chó, con này kiếp heo. 

Dầu muôn kiếp ấy cũng  theo, 

Làm thân súc vật  chịu đau  dao người, 

* 

* * 

2005.- Tạo Y  nói chửa dứt lời, 

Thấy quân qủy tốt tới nơi nhộn nhàng. 

Dẫn đi một lũ bóng chàng, 

Áo quân rách nát, đều mang gông xiềng. 

Họ Hà buông tiếng hỏi liền : 

2010.-"Chẳng hay lũ ấy sổ biên tội gì?" 

 

Đáp rằng : " Tội chẳng nhẹ chi, 

Ở trên dương thế hay khi Thánh  thần. 

Miếu đường là chốn thanh tân, 

Trống xây, giọng lý, tiếng rân cầu mời. 

2015.- Bà Tiên , bà Thánh , đặt lời, 

Chàng Năm ,chàng Bảy, lên chơi gái hiền. 

Rập rình đàn, địch, trống, chiêng, 

Cơm tiền đã tốn, nhang đèn lại hao. 

Ai liền khấn vái, phước trao, 

2020.-Ai quên cúng quảy, họa vào khi không. 

 

Khuấy chơi  ợ  ngáp, lên đồng. 

Dối người giàu ngốc  rằng :"Ông quở chàng. 

Chè xôi gà vịt, đặt bàn, 

Cho ta dâng lễ, mới an cửa nhà". 

2025.- Tội kia khi hoặc người ta, 

 

Phong Lôi ngục nọ, đem ra hành hình. 

Họ Dương lại hỏi đinh ninh: 

"Bóng chàng dường ấy đã đành tội kia. 

Chẳng hay thầy thuốc tội chi, 

2030.-Kìa quân qủy tốt dẫn đi đông đầy ?" 

Đáp rằng : " Thầy thuốc chẳng hay, 
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Bịnh không biết mạch, để tay coi chừng. 

Lòng quen cưu thói bất nhân, 

 Nhà giàu thời hốt "bát trân", "thập toàn". 

2035.-Nhà nghèo thời bốc  thuốc ngang, 

Tử tô, kinh giới, ma hoàng, quế chi. 

Mười hai kinh mạch kể gì, 

Bốn mùa vận khí xây đi, mặc trời ! 

Đau trong tạng phủ , thây người ! 

2040.-Thấy tiền đem tới, miệng cười, lòng vui. 

 

Chín trăm phương thuốc xa xui, 

Đôi  ba mươi vị, phanh phui đủ làm. 

Một pho Thọ Thế lam nham. 

Coi đâu hốt đó, chẳng ham sách nào. 

2045.- Làm hoàn, làm tễ, hỗn hào, 

 

Thuốc sâu, cơm nguội,  trộn vào mật ong. 

Mạng người coi nhẹ bằng lông, 

Uống may: thời hết ; rủi: không chi thầy. 

Khoe mình dao thuốc liền ngày, 

2050.-Oan hồn theo khóc dầy dầy sau chơn. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

2007.- Bóng chàng :- những người làm nghề đồng bóng. 

 

2014.- Trống xây giọng lý :- tiếng trống nhịp theo tiếng hát giọng cao giọng thấp, lặp đi 

lặp lại. 

 

2034.- Bát trân, Thập toàn 八珍十全:-tên hai bài thuốc bổ trong Đông Y. 

 

2037.- Mười hai kinh mạch  十二經脈:- theo  Đông Y thì thân thể người ta gồm có 

mười hai kinh mạch :- 

 

12 KINH MẠCH : -  

 

十二經脈主要根據臟腑、手足、陰陽而定名，包括 手三陰經（手太陰肺經、手厥

陰心包經、手少陰心經）、手三陽經（手陽明大腸經、手少陽三焦經、手太陽小

腸經）、足三陽經（足陽明胃經、足少陽膽經、足太陽膀胱經）、足三陰經（足

太陰脾經、足厥陰肝經、足少陰腎經），是氣血運行的主要通道。 

 

A.- ÂM  : 

 

1.- Thủ Thái Âm Phế kinh. 手太陰肺經 

2.-Thủ Thiếu Âm Tâm kinh. 手少陰心經 

3.- Thủ Quyết Âm Tâm bào kinh. 手厥陰心包經. 

4.- Túc  Thái Âm Tì  kinh. 足太陰脾經 

5.-Túc Thiếu Âm Thận  kinh. 足少陰腎經 
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6.- Túc  Quyết Âm Can kinh. 足厥陰肝經 

 

B. DƯƠNG  :- 

 

7.- Thủ Dương minh Đại trường kinh.手陽明大腸經 

8.- Thủ Thái Dương Tiểu trường kinh. 手太陽小腸經 

9.-Thủ Thiếu Dương Tam tiêu kinh. 手少陽三焦經 

10.- Túc Dương minh Vị kinh.  足陽明胃經 

11.- Túc Thái Dương Bàng quang kinh. 足太陽膀胱經 

12.- Túc Thiếu Dương Đởm kinh. 足少陽膽經 

 

 

2038.- Bốn mùa vận khí xây đi :- quan niệm Đông Y cho rằng sự thay đổi thời tiết trong 

bốn mùa đều có ảnh hưởng đến thân thể con người, cho nên thầy thuốc khi xem mạch 

và chữa bệnh , phải chú ý đến những biên thiên của thời tiết. 

 

2039.- Tạng phủ (臟腑) :- tức lục phủ ngũ tạng, những bộ phận trong cơ thể con người. 

*Lục phủ (六腑) : vị胃, đởm膽, tam tiêu三焦, bàng quang膀胱, đại tràng大腸, tiểu 

tràng小腸. *Ngũ tạng (五臟) : tâm心, can肝, tỳ脾, phế肺, thận腎.   

 

*Thây người  :- mặc kệ, mặc xác người khác. 

 

2043.- Thọ Thế (壽世) :- (tức là Thọ Thế Bảo Nguyên壽世保元 tên một bộ sách thuốc 

trong Đông Y của Cung Đình Hiền.( 龔廷賢) 

 

 

 

Tưởng là trộm cướp bất nhơn, 

Ai hay thầy thuốc dữ hơn cọp đèo. 

Tội kia đã đáng đem treo, 

Kim Cương ngục nọ, xử theo án đồ. 

 

* 

* * 

 

2055.- Họ Dương lại thấy dẫn tù, 

 

Ổn Bà một lũ,  u xù đi ra. 

Lặng nghe kể tội Ổn  Bà, 

Qủy cầm thẻ án, trước đà rao rân. 

Rao rằng : " Làm mụ bất nhân, 

2060.-Khiến người sanh đẻ tấm thân mắc nàn. 

 

Vả trời phú tánh đã an, 

Có cho ai đẻ ngược ngang, bao giờ? 

Thai bào đã định ngày giờ, 

Mười trăng chưa đủ, phải chờ mới nên. 

2065.- Vợ người chuyển bụng đau rên, 
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Ổn  Bà chẳng hỏi, nhớ quên tháng ngày. 

Lên giường vội vã ra tay, 

Rằng : " Ta sửa bụng cho quày đầu ra. 

Vài giờ chưa thấy sổ ra, 

2070.-Thọc tay lỗ đẻ, sờ mà thăm coi. 

 

Thăm coi rồi chẳng thấy  mòi, 

Lại xui hốt thuốc giục đòi cho mau, 

Dối rằng : "Gần lú mào cau, 

Bảo người rán rặn, làm nau đẻ đùa". 

2075.- Hai tay bóp bụng đẩy xua, 

 

Thấy lâu rồi lại thò vô cửa mình. 

Chúc nguyền Bà Chúa Thai Sanh, 

Đức Thầy, Đức Mụ, thần linh giúp cùng, 

Làm tuồng chộn rộn sợ hung, 

2080.-Chủ nhà van vái tứ tung binh tàng. 

 

Khiến con trong bụng chẳng an, 

Ngặt mình nên phải tìm đàng chun ra. 

Chõi, quày, chưa kịp hạ sa, 

Mụ bà tay chực , rước ra vội vàng, 

2085.- Những tuồng  đi ngược đi ngang, 

 

Cũng vì tay mụ, lòng toan sanh cầm. 

Dân ngu đã mắc rầm rầm, 

Đến người khôn cũng tin lầm nhiều nơi. 

Vì ai khuấy rối lẽ trời 

2090.-Khiến bầy yểu trát  ra đời chẳng lâu? 

 

Người khôn cũng mắc rầm rầm nhiều nơi. 

Tội oan trẻ nhỏ ráo  đầu, 

Ổn Bà tội đáng  xuống cầu một cây. 

 

* 

* * 

 

Mậu rằng : " Như cớ sự nầy, 

Đẻ đừng kêu mụ, rước thầy nên chăng? 

2095.- Tạo Y quỉ sứ đáp rằng : 

 

"Coi trong sách thuốc có bằng luận minh. 

Nhiếp sanh lại với thâu sanh, 

Nhiếp, thâu, hai chữ, là danh mụ bà. 

Chờ con trong bụng sổ ra, 

2100.- Đỡ bồng, lau rửa, ấy là phần  va. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 
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2056.- Ổn bà (穩婆) :- bà mụ đở đẻ. 

 

2071.- Mòi :- tăm, vết của cá lội dưới nước. Nghĩa bóng :- triệu chứng, hiện tượng, cớ. 

 

2090.- Yểu trát (夭札) :- chết non. Chết yểu. 

 

2097.- Nhiếp sinh 攝生, thâu sinh 收生 :- tiếng thường dùng để gọi bà mụ đỡ. 

 

2100.- Va :- Xem c.t.  284. 

 

 

 

Xưa nay làm phận đàn bà, 

Tới ngày sanh đẻ, như hoa trên rừng. 

Bông hoa búp nở  có chừng, 

Đàn bà chửa nghén thời đừng sợ chi, 

2105.- Thú cầm là loại vô tri, 

 

Tới chừng chuyển bụng, mụ gì sửa cho? 

Làm người chẳng biết đắn đo, 

Cứ tin theo mụ, chuốc lo  cho mình, 

Gẫm câu : "Hóa hóa sinh sinh, 

2110.-Máy trời có sẵn trong mình người ta. 

 

No ngày, khẳm tháng đẻ ra, 

Mẹ con mạnh khoẻ, thầy bà làm chi? 

Miễn cho giữ nết đứng đi, 

Theo bề ăn ở, đừng khi Thánh  thần, 

2115.- Dầu cho đẻ mấy mươi lần, 

 

Dễ hơn súc vật muôn phần, nào lo?" 

 

* 

* * 

 

Đây đà dứt việc hỏi phô, 

Đem nhau từ chốn Phong Đô tách vời. 

Ra đi khỏi cửa thứ mười, 

2120.- Lại gặp một  người, quân dẫn đi xin. 

 

Họ Hà dừng bước đứng nhìn, 

Một người vóc tích thật in ông mình. 

Hà Năng chợt thấy hãi kinh, 

Hòa  mừng hòa  khóc thình lình nói ra: 

2125.- Hỏi rằng : " Hà Mậu cháu ta, 

 

(Lược  7 câu ) 

 

Ngày nay xuống chốn Diêm La việc gì ?" 
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Thưa rằng : "Tìm đạo Du-di, 

Xin cho rõ việc thị phi làm người". 

Năng rằng : "Chớ nói hổ ngươi, 

2130.- Một dòng kể đã năm đời tha bang. 

 

Tin lầm hai chữ thiên đàng, 

Bơ vơ đất mọi, lỡ làng công phu. 

 

(Hết đoạn lược) 

 

 Cho hay sự dĩ đáo đầu ; 

Chưa về cõi thọ ai hầu biết khôn. 

 

(Lược  10 câu ) 

 

2135.- Cao tằng tổ khảo các hồn, 

 

Bị con Thiên Cẩu đều chôn vào lòng. 

Nói ra nước mắt ròng ròng, 

Nay còn thân cháu hãy mong tìm gì ! 

Nước Tây ông đã trốn đi, 

2140.- Về đây lại mắc âm ty giam mình. 

 

Chẳng hay cớ sự trọng khinh, 

Một mình chịu khổ, sự tình xiết bao ! 

Đã không tiền gạo theo tao, 

Cũng không dòng họ người nào ở đây" 

 

 

 

(Hết đoạn lược) 

 

* 

* * 

 

2145.- Gặp nhau chưa hết tình bày, 

 

Tạo Y quỉ sứ kéo ngay ra về. 

Rằng : " Mười giờ hết phải về, 

Dùng dằng đây nữa khó bề hồi dương. 

Nói thôi trở gót vội vàng, 

2150.-Họ Hà, Ông, cháu, hai đàng phân ly. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

2109.- Hóa hóa, sinh sinh (化化生生) :- từ chữ "hóa sinh" trong Kinh Dịch. Ở đây chỉ 

sự sinh sản ra mãi mãi. 

 

2111.- Khẳm tháng:- đầy tháng. 
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2130.- Tha bang (他邦) :- bang khác, xứ sở khác. Ở đây chỉ  sự lưu lạc nơi đất khách. 

 

2131.- Thiên Đàng= Đường (天堂) :- theo quan niệm của đạo Thiên Chúa là thế giới 

đầy hạnh phúc, là nơi yên nghỉ của  linh hồn những người không có tội lỗi sau khi chết. 

 

2131.- Về cõi thọ:- về cõi chết. 

 

2135.- Cao, tằng, tổ, khảo (高曾祖考) :- tổ bốn đời, tổ ba đời, ông, cha đã mất. 

 

2148.- Hồi dương 回陽:- trở về dương gian, cõi trần. 

 

 Năng rằng : " Cháu hãy về đi! 

 

(Lược 5 câu ) 

 

 

Nói cùng các họ  một khi cho tường. 

Thôi thôi bỏ đạo Hoa Lan, 

Sau dầu khỏi chó Tây Dương ăn hồn. 

2155.- Khá mua vàng bạc đốt dồn, 

Cho ông ra khỏi cái phồn ăn xin". 

 

 

(Hết đoạn lược) 

 

Nói thôi hối cháu trở lên, 

Cám thương Hà Mậu chẳng quên mọi lời. 

 

* 

* * 

 

Thứ nầy tới thứ  trên đời, 

2160.-Dương Từ, Hà Mậu, về nơi Tiên  đài. 

 

Lão Nhan ở núi Thiên Thai, 

Ngồi chùa Linh Diệu, trọn  mai đợi chờ. 

 Đánh tay đã đủ mười giờ, 

Đốt phù làm phép, như xưa hoàn hồn. 

 

(Lược 6 câu ) 

 

2165.- Dương Từ, Hà Mâu hai hồn, 

 

Thinh không tỉnh dậy,lạy tôn sư rồi, 

Họ Hà thưa việc luân hồi, 

Rằng : "Nay mới rõ đạo tôi Tây tà, 

Ngàn năm trong cõi người ta, 
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2170.- Đã đành một nỗi ông cha lầm đàng" 

 

 

(Hết đoạn lược) 

 

 

Sư rằng : " Đã thấy rõ ràng. 

Ta phân gốc ngọn hai chàng đặng hay. 

 

(Lược  36 câu ) 

 

 

Dương di ở nước phía Tây, 

 

Ham đàng giàu có, chuộng bày khéo khôn. 

 

2175.- Dùng câu "cơ trá đa môn", 

 

Dầu muôn việc cũng máy khôn đua làm. 

 

Lòng trời ghét thói gian tham, 

 

Sai con Thiên Cẩu xuống phàm làm ương. 

 

Liền năm theo nước Tây dương, 

 

2180.- Ăn hồn cái lũ bội thường nghịch thiên. 

 

Lòng vua lo sợ khấn nguyền, 

 

Chiêm bao nằm thấy linh thiêng điềm thần. 

 

Rõ ràng một kẻ phụ nhân, 

 

Một người nam tử khỏa thân chịu hình. 

 

2185.- Nói ra mới biết tính danh : 

 

"Chúa Trời, Đức Mẹ"  tỏ tình khắp nơi. 

 

Nói rằng : "Chúa ở trên trời, 

 

Vì dân chịu tội, muôn đời nhờ an. 

 

Nương  theo điểm ấy bày đàng, 

 

2190.- Mới kêu rằng :"  đạo Hoa Lan phụng thờ. 

 

Từ theo đạo ấy đến giờ, 
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Họa con Thiên Cẩu cũng nhờ ít ăn. 

 

Một năm cho nạp một lần, 

 

Trăm năm khỏi thác, làm phần nhương tai. 

 

2195.- Vua Tây lo việc lâu dài, 

 

Hồn đâu cho đủ nạp hoài liền năm. 

 

Cùng nhau toan chước nhóm ngầm, 

 

Khiến người các nước đều lầm nghe va. 

 

Đặt lên các chức nhà cha, 

 

2200.- Cho đi dạy đạo gần xa phỉnh người. 

 

Bùa mê thuốc lú dối đời, 

 

Lòng người đều mắc vào nơi Tây tà. 

 

Sống thời kêu nó bằng cha, 

 

Thác thời lại bắt hồn ma đem về. 

 

2205.- Có hồn thuế nạp rất xuê, 

 

Nước Tây mới đặng khỏi bề tai ương. 

 

Chước khôn chẳng những một phương, 

 

Muốn gồm muôn nước theo đường làm tôi. 

 

DÂN NGƯỜI VỀ ĐẠO TÂY RỒI, 

 

2210.- NƯỚC NGƯỜI TÂY LẤY, MẤY HỒI NHỌC LO ! 

 

Khôn dầu tránh khỏi bẫy dò, 

 

Lại đem nha phiến bán cho hút ghiền. 

 

Nằm co, ôm ống nồi liền, 

 

Nào rồi toan chước đánh Phiên, dẹp loàn" 

 

(Hết đoạn lược) 

 

2215.- Họ Hà nghe nói rõ ràng,   

 



100 

 

 

CHÚ THÍCH :- 

 

2153.- Đạo Hoa-Lan :- Xem c.t.  11. 

 

2154.- Tây dương 西洋 :- bọn giặc từ biển phía Tây  tời, ở đây chỉ giặc Pháp. 

 

2167.- Luân hồi (輪迴) :- theo quan niệm của nhà Phật, sinh vật lần lượt chết đi rồi 

sống lại qua kiếp khác, xoay vần mãi mãi như bánh xe quay. 

 

2168.- Tây tà 西邪 :- đạo tà vạy không ngay thẳng của người Tây, ở đây chỉ đạo Thiên 

Chúa. 

 

2173.- Dương di 洋夷:- Xem c.t.  2154. 

 

2175.- Cơ trá đa mưu (基詐多謀):- cơ mưu, dối trá nhiều cách. 

 

2180.- Bội thường nghịch thiên (倍常逆天) :- làm trái đạo thường, ngược lẽ trời. 

 

2194.- Nhương tai (禳災) :- dẹp trừ tai họa. 

 

 

2211.- Bẫy, dò :- bẫy và dò, hai dụng cụ để bắt thú và chim. 

Chạnh thương đời trước, hai hàng luỵ rơi. 

 Họ Dương quì lạy buông lời, 

Hỏi rằng : " Đạo Phật ở đời tin chăng? 

Tôn sư chúm chím cười rằng : 

2220.-Thói đời những tưởng  đạo xằng đua bơi, 

 

Từ xưa Phật chửa  ra đời, 

Ba Vua, năm Đế, nối đời rất lâu. 

Từ ngày có Phật đến sau, 

Sáu Triều, Năm Quý  hại nhau bời bời. 

2225.-Nên hư , gương ở các đời, 

 

Soi vào thời thấy, phải lời bàn chi? 

 

* 

* *  

 

 Dương , Hà, hai gã liền quì, 

Hỏi rằng : " Nho  đạo dám bì Tiên  chăng? 

Tôn sư thong thả đáp rằng : 

2230.-"Đạo Tiên  cũng ở trong hằng đạo Nho . 

 

Đạo Tiên  theo việc nhàn du, 

Dạo chơi non nước, chẳng cầu công danh. 

Đạo Nho  lo việc kinh doanh, 

Giúp trong nhà nước cho minh cương thường 
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2235.-Tiên  xưa ở chốn thơ đường, 

 

Một câu Nho  giáo, lòng thường  chẳng quên, 

 Muốn theo Tiên  đạo cho bền, 

Phải tòng Nho  đạo mới nên phận mình, 

Hai người tua khá hồi trình, 

2240.-Đạo nào làm phải mặc tình chọn  theo". 

 

* 

* * 

 

Thưa rằng :   "Chút phận cheo leo, 

Non xanh, nước biếc, xin theo đạo thầy". 

Sư rằng :"  Một cõi Tiên  nầy, 

Trần duyên chưa dứt, ở đây khó bề. 

2245.-Sao sao cũng phải trở về, 

 

Sửa sang giúp nước, trọn bề sẽ hay". 

Hai người đồng tiếng thưa ngay, 

Rằng  : " Xin ở lại vài ngày cảnh Tiên" . 

Tôn sư hối Lý Tri Niên, 

2250.-Dạy đem hai gã dạo miền Thiên Thai. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

2222.- Ba Vua, Năm Đế :- Xem c.t.  310/1. 

 

2224.- Sáu Triều, Năm Quý :- từ chữ "lục triều 六朝"  và "ngũ quý五季". 

 

六朝稱六代。東晉、東吳、宋、齊、梁、陳六個朝代先後建都於建康（吳稱建業

，今江蘇南京），史稱六朝。 

*Lục Triều gồm : -Đông Ngô 東吳（229年-280年）, Đông Tấn 東晉（317年-420年

）, Tống 宋（420年-479年）, Tề 齊（479年-502年）, Lương 梁（502年-557年）, 

Trần 陳（557年-589年）. 

 

Sáu triều đại nầy trước sau đóng đô ở Kiến Nghiệp (nay là Nam Kinh tỉnh Giang Tô) 

 

*Ngũ Quý (hay Ngũ đại 五代)gồm :- Hậu Lương 後樑（907-923）, Hậu Đường 後唐

（923-936）, Hậu Tấn後晉（936-947）, Hậu Hán後漢（947-950）, Hậu Chu後周（

951-960）. Năm triều đại nầy đóng đô ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà. 

 

五代之外，南吳、南唐、前蜀、後蜀、南漢、閩、北漢等國也稱帝. 

Ngoài Ngũ đại, còn có các nước khác cũng xưng đế như :- Nam Ngô, Nam Đường,Tiền 

Thục, Hậu Thục, Nam Hán, Mân, Bắc Hán . 

 

Đây là thời các  chư  hầu ở Trung Quốc tranh giành, thôn tính nhau, vô cùng loạn lạc, 

chết chóc. 
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2234.- Cương thường 綱常 :- Xem c.t.  330/3. 

 

2239.- Tua :- nên, phải. 

 

*Hồi trình 回程 :- lên đường trở về. 

 

 

 

 

 

Trải qua mấy chốn lâu đài, 

Coi thơ Tiên  vịnh  tám bài  thú xưa. 

 

I.- Vịnh Sĩ Thú 

 

Lòng gồm kinh sử mấy mươi pho, 

Vàng ngọc nào hơn báu học trò ? 

Cây trái rừng Nho  ra sức hái, 

Lố gành biển Thánh  ráng công mò. 

Cẩm văn thêu dệt đời đời chuộng, 

Đạo vị trau giồi bữa bữa no. 

Gặp thuở mày xanh siêng đọc sách, 

Một nhà đều hưởng lộc trời cho. 

 

II.-Vịnh Nông Thú 

 

Trải khi nắng hạ, lúc mưa thu, 

Cày cấy ghe phen sức dãi dầu, 

Cúi ngửa Nương  theo vài đám ruộng, 

Làm ăn giữ vốn mấy con trâu. 

Theo nghề Hậu Tắc nhà không đói, 

Chuyên việc Bân Phong nước chẳng sầu. 

Nhờ gặp mùa màng trời đất thuận, 

Năm trăm giống thóc một tay thâu. 

 

 

III.-Vịnh Y thú 

 

Một túi linh đan chẳng ráo hơi, 

Trong tay thường cứu mạng người đời. 

Năm mùi tánh dược ngày xem xét, 

Trăm chứng thang danh bữa đổi dời. 

Bịnh tới, chẳng câu người đói khó , 

Mạch coi, liền ngán kẻ ăn chơi. 

Xưa rằng  quốc thủ khen lời  phải, 

Giúp sống dân ta trọn lẽ trời. 

 

IV.-Vịnh Bốc Thú 
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Trải đời thường chuộng báu thi qui, 

Phưởng phất mùi hương chúa Phục Hy. 

Tám quẻ mở ra đường bí yếu, 

Sáu hào xây để máy u vi. 

Cát, hung, muôn việc vài lời đoán, 

Thời vận ngàn năm một lẽ suy. 

Bày vẽ góc trời, hang đất đó, 

Nào  con mắt tục mấy người tri ? 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

*CT  8  bài thơ sau câu 2252 :-  

 

*1/-Bài Sĩ vịnh :-  

 

- Lố gành biển Thánh rán công dò :- *Lố:  chỗ nhô cao *Gành :vực sâu, nước xoáy 

mạnh*biển Thánh : chỉ đạo Nho rộng như biển. 

Cả câu ý nói sự kiên trì, chịu đựng gian khổ để học hỏi đạo Nho. 

-   Cẩm văn (錦文) :- văn gấm, ở đây chỉ lời văn đẹp như gấm. 

-   Mày xanh:- chỉ tuổi trẻ. 

-   Ghe phen :- Xem c.t.  371. 

 

*2/-Bài Nông vịnh :- 

 

-   Cúi ngữa :- Xem c.t.  795. 

 

* Hậu Tắc后稷 : Hậu Tắc là con Đế Cốc 帝嚳, mẹ là con gái họ Hữu Thai有邰, tên là 

Khương Nguyên姜原- vợ cả Đế Cốc. 

Truyền thuyết cho rằng Khương Nguyên vào rừng thấy vết chân người khổng lồ bèn 

dẫm vào rồi mang thai. Cho rằng đó là điềm không lành, khi sinh nở, Khương Nguyên 

bỏ đứa trẻ ra ngõ hẹp. Nhưng trâu ngựa đi qua đều tránh không dẫm vào đứa trẻ. 

Khương Nguyên bèn mang bỏ vào rừng, nhưng đúng lúc rừng lại đông người, nên bỏ 

vào lạch. Đứa trẻ được loài chim lấy cánh ủ cho. 

Khương Nguyên thấy lạ bèn mang con về nuôi và đặt tên là Khí 棄  (nghĩa là bỏ). 

 

Từ nhỏ, Khí đã tỏ ra là người có chí khí như người lớn. Ông thích trồng cây vừng, các 

loại đậu và đay. Lớn lên, Khí thích việc canh nông, xem xét các chất đất, tìm ngũ cốc五

穀 thích hợp với từng loại đất, vì vậy mọi người học theo ông. 

 

Vua Nghiêu 堯nghe tiếng ông tài giỏi, bèn cử ông làm Nông sư農師. Nhờ vậy trong 

nước được mùa. 

Đến thời vua Thuấn 舜, ông tiếp tục đảm nhiệm việc trồng lúa đậu. Ông được vua 

Thuấn đặt hiệu là Hậu Tắc后稷, phong cho đất Thai 台và ban cho họ Cơ姬, nên gọi tên 

là Cơ Khí 姬棄. 

 

Hậu Tắc sống qua đời vua Thuấn đến đời nhà Hạ thì qua đời. Tiếng tăm của ông được 

nhiều người biết đến. Con Hậu Tắc là Bất Khuất lên nối nghiệp. Dòng họ của ông 

truyền đến đời thứ 16 là Cơ Phát姬發 thì lật đổ nhà Thương 商朝 lập ra nhà Chu周朝. 
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Do đó, Hậu Tắc coi là thủy tổ nhà Chu. 

 

-   Bân phong :- *Bân 邠:- tên đất nay thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) . *Bân 

phong :- phần thơ Quốc phong trong Kinh Thi , ca tụng công nghiệp của Hậu Tắc. 

 

 

*3/-Bài Y vịnh :- 

 

-   Năm mùi tính dược ngày xem xét :- *Năm mùi ( ngũ vị 五味) : ngọt, chua, đắng, 

cay, mặn. *Tính dược 性藥 : tính chất của vị thuốc (nóng, lạnh, ấm, mát, vừa). Cả câu ý 

nói, ngày ngày nghiên cứu đặc điểm, tính chất các vị thuốc 

-   Trăm chứng thang danh bữa đổi dời :- *thang danh 湯名: tên thang thuốc. Cả câu ý 

nói tùy theo chứng bệnh mà thay đổi thang thuốc theo từng bữa.  

-   Quốc thủ 國首:- thầy thuốc giỏi nổi tiếng trong nước. 

 

*4/-Bài Bốc vịnh :- 

 

-   Bốc vịnh 卜詠:- bài thơ vịnh về nghề bói toán. 

 

-   Phục Hy 伏羲:- (còn gọi  Mật Hy 、Bào Hy 、Bao Hy 、Hy Hoàng  、Hoàng  Hy 

、Thái Hạo …又稱宓羲、庖犧、包犧、犧皇、皇羲、太昊等) 

 

Theo truyền thuyết Trung Hoa, ông sinh ra tại Thành Kỷ (成紀, nay có lẽ là Thiên 

Thủy, Cam Túc) sau dời tới Trần Thương (陳倉). Đóng đô tại đất Trần Uyển Khâu (nay 

là Hoài Dương, Hà Nam). 

Kinh Dịch được cho là do ông đọc Hà Đồ (bản đồ sông Hoàng Hà ???). Theo truyền 

thuyết, một cách sắp xếp của Bát quái (八卦) của Kinh Dịch đã hiện lên trước ông một 

cách thần bí. Cách sắp xếp này có trước biên soạn Kinh Dịch trong thời nhà Chu. Phục 

Hy được cho là đã phát hiện cấu trúc Bát quái từ các dấu trên lưng một con long mã (có 

sách viết là một con rùa) nổi tên từ dưới sông Lạc Hà, một sông nhánh của Hoàng Hà. 

Phát kiến này còn được cho là nguồn gốc của thư pháp. 

 

Phục Hy dạy dân nấu ăn, dùng lưới đánh cá, và săn bắn bằng vũ khí sắt. Ông thể chế 

hóa hôn nhân và thực hiện buổi tế trời đầu tiên. Một bia đá, niên đại khoảng năm 160, 

vẽ hình Phục Hy với Nữ Oa女媧- người vừa là vợ vừa là chị em gái của ông. 

 

Cùng với Thần Nông神農và Hoàng Đế黄帝, Phục Hy còn được cho là người phát minh 

ra đàn cổ cầm. 

 

-   Tám quẻ :- Càn (Kiền), Khảm, Cấn, Chấn, Tốn Ly, Khôn, Đoài ☰ ☵ ☶ ☳ ☴ ☲ ☷ 

☱ 

theo Kinh Dịch. 

 

-   Sáu hào xây để máy u  vi :-*hào爻 :- số vạch của một quẻ trong Kinh Dịch. *Sáu hào 

là sáu đường vạch cho một quẻ *Máy u vi幽微 :- bộ máy huyền vi玄微. *Cả câu :- theo 

phái Âm Dương Gia陰陽家 thì sáu hào (trong một quẻ) làm thành như một cái máy sâu 

kín, tinh vi, có thể dự đoán, tính toán được mọi việc ở đời. 
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-   Cát hung 吉兇:- Xem c.t.  225. 

 

 

V.-Vịnh Công Thú 

 

Hóa công máy móc ở đâu nà ? 

Trăm thợ nhân gian  nảy ngóc ra. 

Sáu phủ đua làm nghề khéo léo, 

Năm hành sắm đủ của xây xa. 

Màu tuồng đơn kép theo hình vật, 

Mối việc lâu mau mặc ý ta. 

Máy tạo trong tay nào có vụng, 

Chí lăm nên dựng nước cùng nhà. 

 

 

VI.-Vịnh Thương Thú 

 

Một câu thế lợi mở muôn nguồn, 

Giàu khó đua theo  việc bán buôn. 

Các chợ sanh tài trăm họ nhóm, 

Mấy ghe   thực hóa  bốn phương luồng. 

Trái cân Yến Tử không lơi dấu, 

Cuốn sách Đào Châu chẳng hết tuồng. 

Chờ giá một mai may gập vận, 

Ra vào biết mấy của ngàn muôn. 

 

VII.-Vịnh Ngư Thú 

 

Ai nói rằng   nghề hạ bạc hư ? 

Chớ chê chài lưới thói bần xừ, 

Biếng theo ông Lữ câu danh lợi, 

Siêng  tới thầy Viên bói thuỷ ngư. 

Gánh cá giang hồ trăm chợ đủ, 

Chiếc ghe phong nguyệt bốn mùa dư. 

Trọn nhờ lộc nước vui ngày tháng, 

Giềng mối trong tay giữ chặt khư. 

 

VIII.-Vịnh Tiều Thú 

 

Thánh  nhân còn hỏi kẻ sô nhiêu, 

Người chớ nên khinh thói lão tiều. 

Ngày tháng nghinh ngang vài gánh củi, 

Núi non dọn vén một tay rìu. 

Lộc rừng cũng đủ bề hôm sớm, 

Nghề rú nào lo vốn ít nhiều. 

Theo phận vui trời, cầm cán búa, 

Mặc đời Kiệt, Trụ, mặc đời Nghiêu. 
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Coi rồi tám thú thơ hay, 

Họ Hà ngẫm nghĩ bèn day hỏi liền. 

2255.-Hỏi rằng : " Đây vốn cảnh Tiên , 

 

 

*CHÚ  THÍCH :-  

 

*5/-Bài Công vịnh :-  

 

-   Công vịnh 工詠:- vịnh nghề thợ. 

 

-   Sáu phủ :- dịch chữ "Lục phủ = 六府" là sáu nơi tàng trử của cải : thủy水, hỏa火, 

mộc木, kim 金, thổ 土và cốc谷. Sách Lễ Điển thì ghi sáu phủ là sáu chức : thổ 土, mộc

木, thủy水, thảo 草, khí 器và hóa 貨Quan官. (khí器 là đồ dùng; hóa貨 là của cải) 

 

-   "Năm hành sắm đủ của xây xa" :- *Năm hành (ngũ hành) : thủy水, hỏa火, mộc木, 

kim 金, thổ 土 

 

-   *Xây xa :- đầy đủ. Cả câu ý nói : chứa cất rất đầy đủ ngũ hành. 

-   Máy tạo :- chỉ trời. Người xưa coi trời như một cái máy tinh vi có thể xoay chuyển 

hoặc tạo nên thế giới, vạn vật. 

-   Lăm :- rắp, toan. 

 

6/- Bài Thương vịnh :- 

 

-   Sinh tài 生財:- làm nẩy nở ra của cải. Cả câu ý nói : thiên hạ nhóm họp ở chợ để 

buôn bán kiếm lời. 

-   "Mấy ghe thực hóa , bốn phương luồng" :- *Thực hóa 殖貨là hàng hóa sinh lợi . Ở 

đây ý nói người buôn bán chở hàng đi luồn sâu khắp mọi nơi. 

 

-   "Trái cân Yến Tử" :-  *Yến Tử 晏子(?-500BC) , tức Yến Anh 晏嬰 (Án Anh), tự 

Bình Trọng 平仲, người nước Tề thời Xuân Thu Chiến Quốc, làm quan nổi tiếng thanh 

liêm, đi sứ đối đáp giỏi, chư hầu đều trọng.  

 

-   晏嬰（？-前500年），字仲，諡平，習慣上多稱平仲，又稱晏子。齊國萊地夷

維人（今山東萊州市平裡店）。春秋後期政治家、思想家、外交家。 

 

-   Sách "Đông Chu Liệt Quốc = 東周列國" ghi :- Yến Anh đi sứ nước Sở, người Sở 

chê ông nhỏ con, ông đáp : "quả cân dầu nhỏ nhưng có thể cân được ngàn cân, cái bánh 

lái dẫu dài, bao giờ cũng ngâm dưới nước, Trương Địch người cao lớn mà bị giết ở Lỗ, 

Nam Cung Trường Vạn người khỏe địch muôn người mà bị giết ở Tống, thế thì cái cao 

lớn, khỏe mạnh chưa hẵn hơn người". ( Đông Chu Liệt Quốc Hồi 69 p. 748). 

 

-   對曰：「吾聞秤錘雖小，能壓千斤；舟漿空長，終為水役。僑如身長而戮於魯

，南宮萬絕力而戮於宋，足下身長力大，得無近之？嬰自知無能，但有問則對，

又何敢自逞其口舌耶？」(第六十九回        楚靈王挾詐滅陳蔡 晏平仲巧辯服荊蠻

) 
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出使諸國 

 

有一次，晏嬰出使楚國。楚人因他身材矮小，看不起他，就在大門旁另開一道小

門，請他從小門進去。晏嬰不肯進去，說：「使狗國者，從狗門入，今臣使楚，

不當從此門入。」接待的官員聽了，只好請他從大門進去。晏嬰見到楚靈王。楚

王問：「齊無人耶？使子為使？」晏嬰答道：「齊之臨淄三百閭，張袂成陰，揮

汗成雨，比肩繼踵而在，何為無人？」楚王又問：「然則何為使子？」 晏嬰回答

：「齊命使，各有所主。其賢者使使賢主；不肖者使使不肖主，嬰最不肖，故宜

使楚矣。」 

 

-   Tham khảo thêm :- Yến Tử tức Yến Anh, làm quan đại phu  nước Tề. Tề Cảnh Công 

ban nghìn vàng, Yến Anh từ chối. Câu nầy ý nói, thấy của không ham muốn. 

 

-   "Cuốn sách Đào Chu" :- *Đào Chu (陶朱公): hiệu của Phạm Lãi 范蠡. Sau khi giúp 

vua Việt Câu Tiễn 越王句踐; khôi phục đất nước, Phạm Lãi rong thuyền chơi ở Ngũ 

Hồ, rồi đến ở đất Đào, tự hiệu là Đào Chu Công陶朱公. Nhờ tài kinh doanh, buôn bán, 

cho vay lãi, ông trở nên giàu có. Tương truyền ông có viết cuốn "Đào Công trí phú陶朱

致富" và được người đời tôn xưng là "Văn Tài Thần 文財神". 

 

*7/-Bài Ngư vịnh :-  

 

-   "Nghề hạ bạc 下泊" :- nghề chài lưới ở sông nước. 

-   "Thói bần xừ" :- nghèo khổ, rách rưới, khó coi (từ địa phương). 

 

-   "Ông Lữ (Lã) :- tức Lữ Vọng  呂望, tên hiệu của Khương Thượng姜尚, tự Tử Nha子

牙. Tổ tiên ông có công, được phong ở nước Lữ nên lấy làm họ Lữ. Là người tài năng 

lỗi lạc, nhưng chưa gặp thời, năm 70 tuổi, Lữ Vọng còn ngồi câu cá ở phía Bắc sông Vị. 

Chu Văn Vương周文王 đi qua, hỏi chuyện rất hợp ý, bèn rước ông về, phong làm thầy. 

Ông đã giúp Văn Vương và con là Võ Thành Vương武成王 diệt vua Trụ, lập nên cơ 

nghiệp nhà Chu (800 năm). 

-   "Thầy Viên" :- tức Viên Thủ Thành , một người thầy bói giỏi, thời nhà Đường 

(Trung Quốc) . 

 

*8/-Bài Tiều vịnh :- 

 

-   "Sô nhiêu" :- *Sô (芻) : người cắt cỏ, cỏ khô; *Nhiêu (蕘) : người hái củi. Ở đây có ý 

chỉ người làm công việc tầm thường thấp kém. 

-   "Nghề rú" :- *Rú :- rừng có cây rậm; *Nghề rú :- nghề thợ rừng. 

-   "Theo phận vui trời" :- *Vui trời :- từ câu "lạc thiên tri mệnh 樂天知命" (vui với đạo 

trời mà biết phận mình). Ở đây ý nói tự an vui với mọi hoàn cảnh, thì dù nghèo cũng 

không thấy khổ. 

 

-   "Kiệt, Trụ" :- *Kiệt 桀 : vua nhà Hạ; *Trụ紂: vua nhà Thương; là hai vua vô đạo, 

hoang dâm nhất của lịch sử vua chúa Trung Hoa. 

 

*Kiệt :- Vua Kiệt  桀(trị vì: 1818 TCN – 1767 TCN) hay Hạ Kiệt (夏桀) là vua cuối 

cùng nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc. 
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Hạ Kiệt là con của Hạ Phát, vốn có tên là Lý Quý (履癸). Vì Lý Quý là người tàn ác 

nên bị gọi là Kiệt, nghĩa là kẻ độc ác ưa giết chóc. 

Lý Quý được sử sách ghi lại là ông vua hoang dâm và tàn bạo, thích gây việc chiến 

tranh. 

Lý Quý mang quân đi đánh nước Hữu Thi, nước Hữu Thi không chống nổi bèn dâng 

mỹ nữ là nàng Muội Hỷ và xin Lý Quý lui quân. Lý Quý được nàng Muội Hỷ bèn tha 

cho nước Hữu Thi. 

Lý Quý sủng ái nàng Muội Hỷ, tăng cường bóc lột nhân dân để hưởng lạc. Sự tàn bạo 

của ông khiến nhiều bộ tộc nổi dậy chống lại. 

Trúc thư kỉ niên của nước Ngụy thời Chiến Quốc bổ sung thêm thông tin về sự diệt 

vong của nhà Hạ: Lý Quý vẫn tiếp tục việc chinh phạt, mang quân đi đánh đất Manh 

Sơn. Manh Sơn bèn theo nước Hữu Thi, dâng 2 người con gái đẹp là Uyển và Viêm để 

xin Hạ lui quân. Lý Quý cũng bằng lòng lui quân về và rất sủng ái hai người con gái đất 

Manh Sơn, lạnh nhạt với nàng Muội Hỷ. 

 

Trong khi đó Thành Thang nước Thương ngày càng lớn mạnh. Thương Thang sai Y 

Doãn đến kinh đô nhà Hạ trá hàng. Muội Hỷ bị Lý Quý lạnh nhạt đâm ra oán vọng. Y 

Doãn đã lợi dụng sự oán vọng của Muội Hỷ đã liên hệ với nàng để nắm được nhiều tin 

tức về nội tình triều đình nhà Hạ. Sau khi nắm được nội tình nhà Hạ, Y Doãn trở về với 

Thành Thang. 

 

Trong khi Lý Quý say đắm tửu sắc thì Thương Thang tìm cách liên minh với các bộ tộc 

để tạo vây cánh và mang quân đánh diệt các nước chư hầu thân với Hạ như Cát, Bình 

Chướng Vi, Côn Ngô. 

 

Theo kế sách của Y Doãn, Thương Thang khiêu chiến với nhà Hạ, bỏ không nộp cống 

cho Hạ Kiệt. Lý Quý nổi giận điều động binh mã 9 bộ tộc phía đông trước sau đánh vào 

bộ lạc Thương. Thang sai người đến nộp cống. Thấy Thang thuần phục, ông lại bằng 

lòng cho lui quân. 

 

Thang tranh thủ thời gian tìm cách liên minh và chia rẽ 9 bộ tộc giúp quân cho Hạ Kiệt. 

Sang năm sau, Thang lại bỏ cống nạp. Lý Quý lại tổ chức hội các bộ lạc phụ thuộc ở 

Hữu Nhung đánh Thương, nhưng lần này các bộ lạc không nghe theo. Bộ lạc Mân phản 

đối việc đánh Thương của Lý Quý. Ông nổi giận bèn mang quân đánh Mân trước. Nhân 

dân phải phục dịch cho cuộc chiến nặng nề càng oán hận ông hơn. 

 

Thấy ông bị sa lầy vào cuộc chiến với tộc Mân, Thang quyết định ra quân diệt Hạ. Năm 

1767 TCN, Thương Thang đánh thắng Lý Quý trong trận quyết định ở Minh Điều (鸣

条). Hạ Kiệt thua trận, bị mất ngôi và bị đày ra Nam Sào (南巢). Ông nói với thủ hạ: " 

Ta hối hận không giết Thang ở Hạ Đài nên mới ra nông nỗi này " 

Nhà Hạ mất. Hạ Kiệt ở ngôi 52 năm, bị đày ra Nam Sào 3 năm thì qua đời tại núi Đình 

Sơn năm 1764 TCN không rõ bao nhiêu tuổi. Thành Thang lập ra nhà Thương. 

 

*Trụ :- Đế Tân (帝辛), Trụ (紂), Trụ Tân (紂辛) hay Trụ Vương (紂王) - cũng có thể 

thêm "Thương" (商) ở trước các tên gọi này - là vị vua cuối cùng đời nhà Thương của 

lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ 1154 TCN - 1123 TCN hoặc 1075 TCN - 1046 TCN. 

 

Trụ Vương là con của Đế Ất, tên gọi là Ân Thọ, nổi tiếng là một ông vua dâm đãng. 
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Ông mê Đát Kỷ đến quên việc triều chính. Ông và Đát Kỷ là một cặp được nhắc đến 

trong lịch sử Trung Quốc với sự phẫn nộ của nhiều người. Tuy vậy, Trụ Vương có sức 

khỏe hơn người và là một vị vua văn võ song toàn, vì sự tàn bạo đã dẫn đến mất nước 

về tay nhà Chu. 

 

 

 

 

 

Cớ sao chuộng thú ở miền phàm dân?" 

 Niên rằng : " Một gốc sinh dân, 

Người Tiên  không khác người  trần bao xa. 

Từ trong tám thú trở ra, 

2260.- Việc đời rỗi rảnh ấy là Thần Tiên". 

 

* 

* * 

 

 Hai người theo Lý Tri Niên 

Ở  nơi Vân động kết nguyền đồng tâm, 

Ngày ngày thong thả ca ngâm, 

Cùng nhau vui thú Quỳnh Lâm, Dao Trì. 

 

* 

* * 

 

2265.-Lối nầy tới lối Châu Kỳ, 

 

Chạnh lòng nhớ bạn cố tri họ Hà, 

 Liền năm liền tháng tới nhà, 

Hỏi thăm tin tức, lâu đà thon von. 

Liễu Nương  ở với hai con, 

2270.-Mượn người tìm khắp nước non mọi đàng. 

 

Long Môn từ vắng mặt chàng, 

Tình nhà man mác, lòng nàng héo don. 

Lìa nhau đã tám năm tròn, 

Trông chồng đã mỏi, thấy con thêm sầu, 

2275.-Tuổi già mà lại hay đau, 

 

Tấc  hơi khó nỗi cầm  lâu chờ chồng, 

 Châu Kỳ thang thuốc giúp công, 

Số trời khôn cải, hết lòng thời thôi. 

 

* 

* * 

 

Liễu Nương  từ thuở thác rồi, 

2280.-Hai con tám tuổi, mồ côi nhà nghèo. 
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Cậu, cô, ép uổng khiến theo, 

Đọc kinh, xem lễ, giữ lèo lái xưa. 

Tuyết, Băng, lòng vốn chẳng ưa, 

Chị em giữ phận đẩy đưa nghe người, 

2285.-Nói rằng : " Theo đạo năm đời, 

 

Trong khi nào thấy có lời chi hay. 

Cha già đi mất lâu nay, 

 

(Lược  ba câu) 

 

Đức Bà, đức Chúa thấy bày vẽ chi ? 

Đọc kinh xem lễ làm gì? 

2290.-Ơn cha chẳng đoái, còn ghi đạo nào? 

 

(Hết đoạn lược) 

 

* 

* * 

 

Cậu, cô, ghét tiếng cầu cao, 

Bỏ điều đói rách, lẽ nào trối thây! 

Chị em hẩm hút qua ngày, 

Trời sanh trời dưỡng, xày xày cũng xong. 

2295.-Châu Kỳ thấy cũng động lòng, 

 

Liền cho tiền gạo để phòng nuôi nhau. 

 Chị em bàn luận cùng nhau, 

Việc cha thuở trước, họ Châu nói liền. 

Rằng : " Cha theo Lý Tri Niên, 

2300.-Đem đi hỏi  đạo cùng Tiên  non Tùng. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

2253.- "Tám thú" (hay tám bài thú) ở đây chỉ tám bài thơ vịnh về các nghề : Sĩ 士, 

Nông 農, Y 醫, Bốc  卜(bói), Công 工(thợ), Thương商 (mua bán). Ngư 漁, Tiều 樵. 

 

2264.- "Quỳnh lâm, Dao (Diêu) trì" :- *Quỳnh lâm (瓊林) :- rừng quỳnh, tên cái vườn 

phía Tây phủ Khai Phong, nơi vua nhà Tống thường đãi yến các vị Tiến Sĩ tân khoa. 

*Dao (Diêu) trì (瑤池) :- ao ngọc, nằm bên cung điện của Tây Vương Mẫu trong dãy 

núi Côn Lôn. Quỳnh lâm Dao trì :- văn học cổ thường dùng để chỉ nơi cảnh trí đẹp, cõi 

tiên. 

 

2268.- Thon von  :- Xem c.t.  767. 

2276.- Tấc hơi :- hơi thở, sự sống do câu " Tam thốn khí tồn thiên ban dụng, Nhất đán 

vô thường vạn sự hưu 三寸氣存千班用, 一旦無常萬事休" (ba tấc hơi  mà còn thì 

mình còn dùng làm ngàn chuyện. Một sớm không thường thì muôn việc phải thôi nghỉ). 

2278.- Khôn cải :- khó đổi. 
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Vả đây lên chốn non Tùng, 

Đường đi rằng cách, ngó mong cũng gần. 

Muốn cho đặng chữ "hiếu thân", 

Phải đi lên đó một lần sẽ hay. 

2305.-Tìm cha, trước  phải hỏi thầy. 

 

Mất còn cho biết, lòng nầy mới an, 

 

* 

* * 

 

Chị em cơm nước sửa sang, 

Nhằm chừng Tùng Lãnh băng ngàn phăng phăng. 

Cám thương Xuân Tuyết, Thu Băng, 

2310.-Tuổi còn thơ ấu, nhọc nhằn xiết bao! 

 

Tìm cha lên chốn non cao, 

Kể nào thú dữ, lẽ nào ai hay. 

Chị em đi quá nửa ngày, 

Hỏi thăm chẳng đặng, trở quày lộn ra. 

2315.-Hai bên cây đá giao hoà, 

 

Trong non nào có cửa nhà ai  đâu. 

 Đường chim dấu thỏ, lộn nhau, 

Chị em ngơ ngẩn khôn cầu đường ra. 

Non đoài bóng ác hầu tà, 

2320.-Cùng nhau lần bước đi qua Thạch bàn. 

 

Thạch bàn lại có khe ngang, 

Mở cơm ăn uống, rồi toan hỏi người. 

Dưới chân đau mỏi khôn dời, 

Cùng nhau lẩn quẩn, vừa trời hoàng hôn. 

2325.-Khóc than tiếng dậy như cồn, 

 

Kêu rằng : " Cha hỡi! Linh hồn ở đâu? 

 Chứa chan muôn thảm ngàn sầu, 

Hai con sống thác, ai hầu biết cho? 

Dắt nhau lên đá nằm co, 

2330.-Khóc rồi lại ngủ, biết lo phương gì. 

 

* 

* * 

 

Non cao cây cối rậm rì, 

Nằm queo lại ngủ, gặp kỳ đêm đông. 

Thương thay! Sương tuyết lạnh lùng, 
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Năm canh đá gối, sương mùng, xiết bao! 

2335.-Bóng trăng vừa thấy lên cao, 

 

Một bầy thỏ bạch nhảy vào mừng vui. 

 Nằm khoanh trên đá nối đuôi, 

Bao nhiêu sương tuyết, lông chùi sạch trơn. 

Nằm chung hơi ấm như đờn, 

2340.-Chị em giấc ngủ nhờ ơn đặng bền. 

 

Vầng đông  vừa lố bóng lên, 

Giựt mình chợt thấy, thỏ bên nhảy liền. 

Ngày sau việc ấy sách biên: 

"Tướng tinh mộng nguyệt" rõ duyên họ  Hà. 

2345.-Mặt trời đến lúc rạng  ra, 

 

Chị em lòng đói, xót xa phận mình. 

 Chim đâu bay tới thình lình, 

Xanh mào, đỏ mỏ chưn hình thoa  son. 

Đậu trên đầu đá hai con, 

2350.-Trái đào, mỏ gắp quăng lòn xuống cho. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

2319.- Bóng ác :- Xem c.t.  556. 

2320.- Thạch bàn :- Xem c.t.  66. 

2334.- Đá nệm, cây mùng :- lấy đá làm nệm, lấy cây làm mùng; chỉ sự nằm sương , gối 

đất. 

2339.- Hơi ấm như đờn (đàn) :- ấm như tiếng đàn, bản đàn. 

 

2344.- "Tướng tinh mộng nguyệt" :-  

 

*Tướng tinh (相星) :- quan niệm về khoa tướng số xưa thì tính khí con người ta ứng 

chiếu với 28 vì sao (nhị thập bát tú 二十八宿) tương ứng với 28 con vật.  

 

Đông phương Thanh long (青龍): Giác (角) • Cang (亢) • Đê (氐) • Phòng (房) • Tâm (

心) • Vĩ (尾) • Cơ (箕) 

  

Nam phương Chu tước (朱雀): Tỉnh (井) • Quỷ (鬼) • Liễu (柳) • Tinh (星) • Trương (

張) • Dực (翼) • Chẩn (軫) 

 

Tây phương Bạch hổ (白虎): Khuê (奎) • Lâu (婁) • Vị (胃) • Mão (昴) • Tất (畢) • 

Chủy/Tuy (觜) • Sâm (參) 

 

Bắc phương Huyền vũ (玄武): Đẩu (斗) • Ngưu (牛) • Nữ (女) • Hư (虛) • Nguy (危) • 

Thất (室) • Bích (壁) 

 

*Mộng nguyệt (夢月) :- sách Hán Thư : Ngô phu nhân, vợ Tôn Kiên có thai, mơ thấy 
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mặt trăng sa vào lòng, về sau sinh ra Tôn Sách. Cả câu chỉ điềm sinh ra con quí. 

 

 

 

Chị em cầm ngửi thơm tho, 

Nhờ ăn đào ấy, đặng no tấm lòng. 

Chưa hay đi đặng cùng không, 

Đoạn sau mới biết cùng, thông, mọi đường. 

 

* 

* * 

 

2355.-Thứ này tới chuyện Tấn vương, 

 

Sửa sang nhà nước, bốn phương vững vàng. 

Buổi chầu đủ mặt bá quan, 

Hai bên văn võ đều  bàn việc dân. 

Có quan Bảo giá họ Tần, 

2360.-Quì dâng lời sớ ở phần Dự châu. 

 

Tấn vương xem sớ ngoài tâu, 

Mới hay một trấn Dự châu mất mùa. 

Phán rằng : " Nghiêu, Thuấn, làm vua, 

Chín năm nước lụt, mà mùa chẳng hư. 

2365.- Bởi  lòng lo sợ có dư, 

 

Phải toan chữ "đức" đặng trừ chữ "tai". 

Ngày nay châu Dự cõi ngoài, 

Muôn dân đói khó, nào ai đỡ đầu  ? 

Tần Khanh trước bệ liền tâu: 

2370.-Xin đi kinh lược Dự châu một lần. 

 

Trước là chẩn thải muôn dân, 

Sau răn quan lại, khỏi phần nhũng  tham. 

Tấn vương y tấu cho làm, 

Phê rằng :  "Thay trẫm, đông nam tuần hành". 

 

* 

* * 

 

2375.-Tần Khanh phụng chỉ triều đình, 

 

Lui chầu  sắm sửa, dàn binh mã rồi, 

 Về dinh tạm nghỉ một hồi, 

Phu nhân liền đặt lễ bồi xin đưa. 

Thưa rằng : " Cám nỗi dây dưa, 

2380.-Đoái câu "lân chỉ", nhà chưa phỉ nguyền. 

 

Nay ông vưng lịnh tuần biên, 

Ra ơn, làm phước, cầu duyên nối mình. 
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Hoặc may trời thấy thương tình, 

Sớm cho hai chữ "minh linh" nối dòng. 

2385.-Miễn là nối nghiệp cho ông, 

 

Tôi, phần liễu yếu dám trông lẽ gì! 

 

* 

* * 

 

 Tần Khanh từ giã ra đi, 

Rần rần xe ngựa một khi đăng trình. 

Ngửa xem cờ, trống nghiêm minh: 

2390.-Trải qua các trấn, sanh linh đều mừng. 

 

Đua nhau rượu thịt đem dưng, 

Đốt hương, đội trạng, tưng bừng xã thôn. 

 

* 

* * 

 

Mười ngày tới huyện Long Môn, 

Xảy vừa gặp lúc hoàng hôn bóng vầy. 

2395.- Huyện đường xin rước vào đây, 

 

Đóng quân tạm nghỉ sáng ngày sẽ đi. 

Đêm đông tiếng trống trì trì 

Bóng trăng thấp thoáng trúc ly soi vào 

Tần Khanh nằm thấy chiêm bao, 

2400.-Hai con thỏ bạch nhảy vào trong tay. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

2354.- "Cùng thông " :- *Cùng 窮: khốn khổ, cùng quẫn; *Thông 通: thông suốt. *Cùng 

thông : chỉ có lúc cực khổ, có lúc sung sướng. 

 

2359.- Quan bảo giá (bảo giá quan = 保駕官):- quan lo việc hộ vệ xe nhà vua. 

 

2360.- Dự Châu 豫州:- một trong chín châu của Trung Quốc  ngày xưa, thuộc tỉnh Hà 

Nam bây giờ. 

-Châu Dự, nay thuộc vào cõi đất phía tây tỉnh Hà Nam, tỉnh Sơn Đông, và phía bắc Hồ 

Bắc nước Tàu, vì thế nên mới gọi tỉnh Hà Nam là tỉnh "Dự = 豫". 

 

2363.- Nghiêu Thuấn 堯舜:- Xem c.t.  374/3. 

2370.- Kinh lược 經略 :- đi xem xét, trù tính để sắp đặt việc cai trị. 

2371.- Chẩn thải賑貸:- cứu giúp và cho mượn (vay) lúc dân bị tai họa, mất mùa. 

 

2379.- Dây dưa :- do chữ "qua điệt 瓜瓞  " ở  kinh Thi, trong thiên "Miên 綿" có nói 

dây dưa trước nhỏ sau lớn mọc lan ra mãi không dứt. Ở đây ý nói con cháu, dòng  dõi 
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phát triển ngày một đông. 

 

2380.- Lân chỉ 麟趾 :- ngón chân con lân. Theo quan niệm xưa, kỳ lân là con vật nhân 

hậu, không giẫm lên loài vật nhỏ và cỏ non. Kinh Thi, thiên "Lân chỉ" : khen ngợi con 

cháu Chu Văn Vương hiền đức. Về sau, người ta dùng Lân Chỉ hay "gót lân" để chỉ con 

nhà dòng dõi. (Xem thêm 155). 

 

2381.- Hành biên 行邊:- tuần hành nơi biên giới. 

 

2384.- Minh linh螟蛉:- một thứ sâu, lớn lên hóa bướm. Người xưa cho rằng con tò vò 

bắt con sâu (minh linh) bỏ vào trong tổ là nuôi "con của con minh linh" làm con mình, 

nên về sau, chữ "minh linh" dùng để chỉ con nuôi. Kinh Thi : "Minh linh hữu tử, quả 

lỏa phụ chi =螟蛉有子,蜾蠃附之" (minh linh có con, tò vò nuôi dưỡng). Thực ra, khoa 

học ngày nay đã chứng minh là con sâu (minh linh) chính là một thứ thức ăn để nuôi 

con của tò vò khi nở ra còn ở trong tổ. 

 

2398.- Trước ly (竹籬) :- (trúc ly) hàng rào trúc. 

 

 

 

Giựt mình bèn thức dậy ngay, 

Ngồi bàn chưa rõ điềm nầy cát, hung. 

Phút đâu trời đã hừng đông, 

Đòi quan Tri Huyện, hỏi trong dân tình. 

2405.-Chỗ nào oan khúc cho minh, 

 

Chỗ nào non nước anh linh cho tường, 

 Huyện quan bày vẽ mọi đường, 

Rằng : " Non Tùng có nhiều phương, thú cầm. 

Nhớ trong điềm mộng trầm ngâm, 

2410.-Dạy rằng quan huyện sửa phần việc săn. 

 

Đem đi lên chốn sơn lăng, 

Xem chơi non núi sơn lăng giải buồn. 

Truyền quân vác lưới, chiêu muông, 

Nhắm chừng Tùng Lãnh, đi ruồng vào săn. 

2415.-Non xanh cây mọc giăng giăng, 

 

Hươu nai nối dấu, đá ngăn chật đàng. 

Trải qua vừa tới Thạch bàn, 

Hai con thỏ bạch bên đàng nhảy đi, 

Tần Khanh nhìn thấy lòng nghi, 

2420.-Truyền quân bủa dấu, lưới vi bốn  bề. 

 

Tìm theo tới chốn Hoàng Khê, 

Thấy hai gái nhỏ nằm kề,  ngủ trưa. 

Quân hầu chưa kịp lời thưa, 

Tần Khanh bước tới, thấy vừa lòng thương. 
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2425.-Nói rằng : " Điềm mộng mơ màng, 

 

Thật trời cho lão gặp đàng minh linh. 

 Giã ơn non nước thần linh, 

Chưa săn đặng thú, đã đành gặp con". 

Bèn kêu thức dậy hỏi đon, 

2430.- "Việc chi dám tới núi non chốn này?" 

 

Tuyết, Băng thức dậy mới hay, 

Cúi đầu bèn lạy, tỏ bày đầu đuôi. 

Thưa rằng :"Lỡ bước khôn  lui, 

Đói lòng nhờ có chim nuôi ba ngày". 

2435.-Tần Khanh nghe nói mừng thay, 

 

Con ai khéo đẻ, mặt mày tốt tươi. 

 Lịnh truyền bãi việc săn chơi, 

Đem hai gái ấy về nơi huyện đường. 

 

* 

* * 

 

Tần Khanh ngồi giữa huyện đường, 

2440.-Đòi ra han hỏi họ đương việc nhà. 

 

Hỏi rằng :" Hai trẻ tìm cha, 

Bày đường vẽ ngõ, ai mà chỉ  đi ?" 

Thưa rằng : "Có  kẻ danh y, 

Bạn cùng thân phụ, Châu Kỳ là tên". 

2445.-Tần Khanh đòi họ Châu liền, 

 

Cùng là cô bác ở bên họ Hà. 

 Tần Khanh hỏi việc họ Hà, 

Châu Kỳ gốc ngọn thưa qua rõ ràng. 

Tần Khanh mới tỏ lòng vàng, 

2450.-Khen rằng : " Bỏ đạo Hoa Lan phải rồi. 

 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

2411.- Sơn lăng (山陵) :- phần mộ của các bậc đế vương. 

 

2413.- Chiêu muông :- gọi chó săn, ra hiệu cho chó săn. 

 

2420.- Bủa dấu :- giăng, vây theo dấu vết. 

 

2440.- Họ đương :- họ hàng. 
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Cho hay gà, hạc, khác loài, 

Cây hèn, lá báu biết người  mấy ai? 

Bà con nội ngoại hòa hai, 

 Chớ rằng ta dạy trái tai khác lời ! 

2455.-Tuyết, Băng là gái của trời, 

 

Ta xin nuôi lấy, cải đời cho ta" 

 Châu Kỳ cúi lạy trở ra, 

Họ Hà nghe nói, trẻ già đều ưng. 

 

* 

* * 

 

Tuyết, Băng, thay áo, đổi quần. 

2460.-Phận làm dưỡng nữ, lễ dâng lạy rồi. 

 

Tần Khanh sai kẻ tống hồi, 

Phu nhân mừng đặng con nuôi trong nhà, 

Ấp yêu như ngọc, như ngà, 

Dạy bề đức hạnh, nết na thêm nhuần, 

2465.-Xuê xang cốt cách mười phần, 

 

Họ Hà cải lại họ Tần, rất vinh. 

 Tuyết, Băng nay đã yên mình, 

Ở nơi công phủ, theo tình phu nhân. 

Tần Khanh xe ngựa rần rần, 

2470.-Từ nơi huyện ấy, tới phần Dự châu. 

 

Các quan Mục, Thú đến hầu, 

Tờ chương, tờ biểu, quỳ tâu nhộn nhàng. 

Tần Khanh khiến mở kho tàng, 

Đặng cho lúa gạo, cứu hoang muôn nhà. 

2475.-Nhớ ơn chẩn thải làm ra, 

 

Một châu trăm họ, trẻ, già, đều vui. 

 

* 

* * 

 

 Sửa sang sáu tháng yên rồi, 

Giã từ châu Dự, phản hồi Tấn Kinh. 

Tần Khanh bái yết triều đình, 

2480.-Tấn Vương phán hỏi dân tình khắp nơi. 

 

Phán rằng : " Ta nối ngôi trời, 

Gẫm mình ít đức, trị đời chẳng an. 

Dự Châu trời xuống tai nàn. 

Cứu dân một cõi, nhờ chàng Tần Khanh. 

2485.- Công cao quyền trọng, đã đành. 
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Chức quan Tổng Trấn , nay dành  phong ngươi. 

 Hà Đông là cõi tốt tươi, 

Bảy châu, chín quận, nhiều người ăn chơi. 

Nầy ngươi thay mặt, đổi lời, 

2490.- Ra ngồi trấn ấy, trị đời chăn dân. 

 

* 

* * 

 

Tấn vương lòng rất ân cần, 

Yến diên thết đãi, quân thần đưa nhau, 

Tần Khanh trước  bệ cúi đầu, 

Tạ ơn , lãnh chỉ, lui chầu sửa sang. 

2495.-Về dinh sắm sửa hành trang, 

 

Đều đem gia thuộc  lên đàng Hà đông. 

 

* 

* * 

 

 Mười ngày  đi tới  Hà Đông, 

Các quan Tri Phủ , hội đồng tiếp nghinh. 

Rước ông Tổng Trấn vào thành, 

2500.-Muôn dân nườm nượp đua  tranh lễ mừng. 

 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

2456.- Cải đời cho ta :- thay đổi đời cho ta. Người xưa hiếm con, thường nuôi con nuôi 

để thay đổi "cái không may" của mình. Ở đây, Tần Khanh chưa có con nối dõi, nên tin 

rằng nuôi con nuôi sẽ thay đổi số phận của mình, về sau sẽ có con. 

 

2460.- Dưỡng tử (養子) :- con nuôi. 

 

2465.- Xuê xang cốt cách mười phần :- Dáng vẻ xinh đẹp vẹn toàn. 

 

2471.- Mục, Thú 牧戍 :- hai chức quan cai trị ở cấp Châu, Quận ngày xưa. 

 

2474.- Cứu hoang 救巟 :- cứu đói. 

 

 

 

Long Môn huyện ấy ở gần, 

Nam Khương huyện cũng về phần  Hà Đông. 

Tần Khanh trấn nhậm đã xong, 

Chánh lành  bủa khắp, ngoài trong vững vàng. 

2505.-Mấy câu gia huấn rõ ràng  , 
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Nuôi hai con gái , dung nhan khác thường. 

 Phu nhân lòng rất yêu đương, 

Lại cho học chữ đặng  tường xưa nay. 

Tuyết, Băng hai gái xinh thay! 

2510.-Mùi thơm  kinh sử liền ngày giồi ra. 

 

Tiếng hay, lâu cũng đồn xa, 

Chúng đều khen ngợi họ Hà phước to, 

Tuy là hoa có thơm tho, 

Vườn xuân còn đóng, chưa lò gió đông. 

 

* 

* * 

 

2515.- Nói rồi việc ở cửa công, 

 

Đây bèn kể chuyện vợ chồng họ Dương. 

 Họ  Dương  từ thuở ly hương, 

Một mình Đỗ Thị náu Nương  quê nhà. 

Nuôi hai con thuở lên ba, 

2520.-Đến khi năm tuổi, trong nhà nghèo thêm. 

 

Đỗ Nương  canh cửi nghề êm. 

Bữa đi dệt mướn còn hiềm thiếu ăn. 

Dương Trân, Dương Bửu hai thằng, 

Tuổi còn thơ ấu, nhọc nhằn xiết bao. 

2525.- Bà con  bên nội  lãng xao, 

 

Quan tiền, thưng gạo, người nào giúp đâu ? 

 Anh em nay vũng, mai bàu, 

Hái rau ,bắt ốc, nuôi nhau năm dài. 

Đỗ Nương  có một em trai, 

2530.-Tên là Đỗ Khoái, tuổi ngoài năm mươi. 

 

Cũng trang tiểu phú trong đời, 

Nhà nuôi lục súc chuộng lời, bán buôn, 

Một ngày  rảnh việc ngồi buồn, 

Chạnh lòng nhớ chị, bỗng tuôn lệ dầm 

2535.- Nói rằng :   "Nghĩ lại tủi thầm, 

 

Chị ta nào khác đàn cầm đứt dây. 

Cám thương hai cháu thơ ngây, 

Trong nhà bần bạc buổi nầy nhờ ai? 

Anh đà theo Phật Như Lai, 

2540.-Gia đinh ấm, lạnh, đoái hoài chi đâu !". 

 

Nói thôi chẳng xiết dạ sầu, 

Đi qua nhà chị ngõ hầu viếng thăm. 

Đỗ Nương  mừng thấy em thăm. 

Mừng rồi lại khóc đầm đầm lệ sa. 
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2545.- Nói rằng : "Đoái tấm thân ta, 

 

Ruộng hoang, vườn rậm, cửa nhà quạnh hiu. 

 Ruột gan khô héo mấy chiều, 

Nỗi duyên, nỗi phận, gẫm  nhiều bề đau, 

Vợ chồng tưởng  kết tóc  nhau, 

2550.-Trăm năm một gối, nghèo giàu trọn theo. 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

2532.- Lục súc 六畜 :- sáu loài vật nuôi trong nhà gồm : trâu (bò)牛, ngựa馬, dê 羊, 

chó 犬, gà 雞, lợn 豕 (heo). 

 

2538.- Bần bạc 貧薄:- Xem c.t.  196. 

 

2549.- Kết tóc :- do chữ "kết phát = 結髮". Theo tục lệ xưa, lúc thành hôn, hôm hợp 

cẩn, người ta "kết tóc" cho đôi vợ chồng. Ở đây chỉ vợ chồng kết duyên với nhau. 

 

 

Hay đâu tủi phận bọt bèo, 

Lại mang lấy tiếng ở đèo vọng phu. 

Quản bao một chiếc bách châu,(chu) 

Linh đinh giữa vực, mặc dầu gió mưa. 

2555.-Cám thương hai trẻ dây dưa, 

 

Tháng ngày ngơ ngẩn, vóc chưa nên người. 

Cứ quen theo thói ăn chơi, 

Những điều khôn dại ở đời cậy ai ?" 

 

* 

* * 

 

Nghe thôi Đỗ Khoái than dài, 

2560.-Nói rằng : " Chị chớ trông hoài uổng công. 

 

Chị thời mang tiếng có chồng, 

Gặp khi mưa nắng cậy cùng người ta. 

Cháu thời mang tiếng có cha, 

Hôm mai lơ láo như gà mồ côi. 

2565.-Oan gia, anh trốn nợ rồi, 

 

Chị già, cháu dại, còn ngồi trông chi? 

 Ở đây ít kẻ yêu vì, 

Hãy theo bên ngoại đỡ khi nghiêng nghèo". 

 

* 

* * 
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Đỗ Nương  lo việc nghiêng nghèo, 

2570.- Nghe lời Đỗ Khoái, về theo ở  nhờ. 

 

Hai thằng Trân, Bửu còn khờ, 

Ăn rồi, tìm chốn bụi bờ đi chơi. 

Ở vừa đặng nửa tháng  trời, 

Đỗ Nương  thấy vậy, buông lời mắng  ra. 

2575.- Bảo rằng : "Coi việc  trong nhà, 

 

Heo, dê, ngỗng, vịt thả ra đông bầy. 

Hai con đã ở theo đây, 

Oi giùm cho cậu, hơn vầy chơi không". 

 Khoái rằng : " Chị đã có lòng, 

2580.-Dạy con biết việc để phòng đỡ thân. 

 

Xưa nay người ở trong trần, 

Nhỏ phần việc nhẹ, lớn phần việc to. 

Làm ăn lớn nhỏ đều lo, 

Trước ra sức nhọc, sau no bụng mình. 

 

* 

* * 

 

2585.-Đỗ Nương  phận khó đã đành, 

 

Hai con no đói, rách lành có em. 

Một bề ăn ở đặng êm, 

Trong nhà dê, ngỗng, càng thêm đẻ lời. 

 Anh em Trân, Bửu hết chơi, 

2590.-Em thời chăn ngỗng, anh thời chăn dê. 

 

Sớm đi thời tối lại về, 

Bầy nào theo nấy,chưa  hề lộn nhau.           

Đỗ Nương  ngó thấy thêm sầu, 

Chạnh lòng nhớ bạn, dòng châu đượm nhuần. 

2595.-Than rằng : " Chàng hỡi Dương quân! 

 

Muốn tu còn nối gót lân làm gì? 

Dầu cho nên Phật từ bi, 

Nỡ nào ngồi ngó hài nhi nỗi nầy! 

 Phải chi con có cha đây, 

2600.-Sắm cho ăn học, theo thầy văn chương !". 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

2553.- Bá chu 柏舟(bách chu) :- chiếc thuyền đóng bằng gỗ bách. Thơ Bá Chu ở phần 

Dung Phong trong Kinh Thi ví người đàn bà góa chồng như chiếc thuyền gỗ bách chơi 

vơi trên dòng sông. Thơ Bá Chu ở phần Bội Phong trong Kinh Thi nói về người đàn bà 
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bị chồng bỏ rơi. 

 

2565.- Oan gia 冤家 : mối oan trái lâu đời gây cho một gia đình. 

 

2596.- Nối gót lân :- Xem c.t.  155. 

 

 

 

Người nhà nghe nói liền thương, 

Thưa cùng Đỗ Khoái đặng tường cơ quan. 

Khoái rằng : " Chị chớ thở than, 

Lòng em cũng đã thầm toan việc đời. 

2605.-Ngỗng, dê, đặng mấy đồng  lời? 

 

Một cây hoa bút ở đời vinh hơn. 

Chí nguyền nuôi cháu làm ơn, 

Giúp nên cho chị, chẳng sờn lòng đâu, 

 Cháu nay mới sáu tuổi đầu, 

2610.-Chờ lên tám tuổi sẽ âu học hành. 

 

Từ đây hai gã tiểu sanh, 

Nuôi bầy  dê, ngỗng, đã đành phận  chăn, 

Ngày lo  tìm chỗ cho ăn, 

Rủ con nít lại nhiều thằng, xúm chơi. 

2615.- Đan  Khê  cảnh tốt trong đời, 

 

Ở  non nước có  nhiều nơi linh thần, 

Thuở xưa lập miễu Hà Phần, 

Thờ ông giáo thọ ở gần  Đan Khê. 

 Trời chiều hai đứa chăn  về, 

2620.-Nghe ai đọc sách, tiếng kề miếu môn. 

 

Hai thằng tuy nhỏ mà khôn. 

Tìm vào trong miễu thấy tôn sư ngồi. 

Vội vàng quì gối lạy rồi, 

Thưa rằng : " Xin dạy hai tôi học hành". 

2625.-Tôn Thần khi ấy hiện hình, 

 

Trao cho quyển sách Văn Minh mở lòng 

Dạy rằng : "Hai đứa coi chung, 

Việc trong kim cổ sẵn dùng nhiều nơi, 

Thánh  xưa hiền trước để lời, 

2630.-Phò vua, giúp nước, sửa đời, dạy dân. 

 

Học cho biết lẽ vi thần, 

Biết niềm vi  tử, giữ phần hiếu trung. 

Trước sau  tua khá thìn lòng, 

Chớ tham của hoạnh, đừng mong thói tà. 

2635.-Nhiều người học đạo Nho  ta, 
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Tiếng đồn hay chữ, vậy mà làm nhăng. 

Bởi vì chẳng xét lòng hằng, 

Bỏ quên gốc cội, theo phăn ngọn ngành, 

Giàu nghèo có số trời sanh, 

2640.-Trau mình ngay  thẳng làm lành mới nên. 

 

Hai con chử dạ cho bền, 

Một câu "minh đức" chớ quên thơ nầy. 

 

XXI.- Minh Đức Thi: 

 

Trên là quan trưởng dưới là dân, 

Hư tấm lòng rồi, khổ tấm thân. 

Đi học phải toan ngăn gốc dục, 

Đặng thời  khá kíp mở nguồn ân, 

Bốn mùa lạnh ấm  đều theo số, 

Trăm họ nghèo giàu  đã có phần. 

Xin giữ lòng hằng cho vẹn vẻ, 

Một câu "Họa, Phúc"  , để trời cân. 

 

 Dương Trân, Dương Bửu từ đây, 

Chịu thầy cho sách, liền xây trở về. 

2645.-Bữa đi chăn ngỗng chăn dê, 

 

Sách đem theo học, chẳng hề chơi hoang. 

Thường ra trũng cát  bên đàng, 

Bẻ cây tập viết giống dàng  chữ xưa. 

Ngày liền vào miễu hỏi thưa, 

2650.-Mấy câu chữ mắc, lý chưa đặng rành. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

2606.- Hoa bút :- tức "bút sinh hoa = 筆生花" . Tương truyền, Lý Bạch, lúc trẻ chiêm 

bao thấy đầu cây bút của mình trổ hoa. Về sau, ông trở thành một thi hào lớn của Trung 

Quốc. Hoa bút chỉ tài văn thơ. 

2618.- Giáo thọ (thụ) 教授  :- thầy dạy học. 

2631.- Vi thần 為臣 :- làm kẻ bề tôi. 

2632.- Vi tử 為子:- làm con. 

2634.- Của hoạnh :- tức "hoạnh tài 橫財 ", của được bằng cách không chính đáng như 

của đánh bạc, ăn trộm hay hối lộ. 

2642.- Minh đức明德 :- cái đức sáng, chữ trong sách Đại Học dạy người ta phải tu thân 

làm sáng đức của mình. 

 

*CT Thơ sau câu 2642/7 :- *Vẹn vẻ :- trọn vẹn,vẹn toàn, hoàn toàn tốt đẹp. 

 

2648.- Giống dàng (dường) :- giống như, dường như. 

2650.- Mấy câu sách mắc :- mấy câu khó hiểu trong sách. 



124 

 

 

 

 

 

 

Học hành mình biết cho mình, 

Mẹ nhà cùng cậu sự tình nào hay. 

 

* 

* * 

 

Xày đà  hơn một năm chầy, 

Tôn sư đến ấy hết bày vẽ chi. 

2655.-Lần hồi ngày tháng qua đi, 

 

Vừa nên tám tuổi, gặp kỳ Trùng Dương. 

Người xưa gặp tiết Trùng Dương, 

Đều lên chơi núi, lánh đường họa tai. 

Có thày dạy học cao tài, 

2660.-Tên là Trình Kiệt ở ngoài Hạc Lâu. 

 

Làm người ở ẩn khôn cầu, 

Gió trăng vui thú, công hầu mặc ai. 

Thường đi non nước chơi hoài, 

Uống ba chén rượu, ngâm vài câu thi. 

 

XXII.- Ngâm rằng :- 

 

Cảnh xuân trả, mượn,  mấy mươi điều. 

Gấm nhiễu văn người phải rán thêu. 

Trông  tháng ngày Châu, tin phụng vắng, 

Buồn non nước Tống, tiếng quyên kêu. 

Nhà Nho  leo lét, công đèn sách, 

Cửa  Thánh  lờ đờ, phận bọt rêu. 

Ôm đạo một lòng, trời đất thấy, 

Luống vì bầy trẻ dựng làm nêu. 

 

 

2665.-Than rằng : " Sanh chẳng gặp thì, 

 

Phải cam ở dưới cán kỳ tư văn. 

Một lòng giữ mối đạo hằng. 

Trau lời thế giáo, cằm dằn nhân luân. 

Phút đâu gặp bữa thanh thần, 

2670.-Thật ngày trùng cửu, là phần Quý  Thu. 

 

Đem bầy trò nhỏ ngao du, 

Tới non Cẩm Thạch, ở đầu   Đan Khê. 

Nghĩ xem phong cảnh ra đề, 
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Thấy hai ông lão ngồi kề trên non. 

2675.- Lại xem bên mé  suối Son, 

 

Thấy bầy hươu chạy như tuồng binh đi. 

Ra hai câu đối nên kỳ, 

Các trò ngơ ngáo, đáp chi xong lời. 

Dòm nhau tự nghĩ đối chơi, 

2680.-Phút đâu Trân, Bửu, tới nơi xem tường. 

 

Trân rằng : " Câu đối cũng thường, 

Tôi xin đáp lại coi dường sức nao". 

 

XXIII.- Tôn Sư Xuất Đối Đề: 

 

[ Chữ "mạo ", chữ "điệt ", hai ông Lão  tử ngồi trên.] 

 

*Dương Trân Đáp Đối Đề: 

 

[Đàn "sắt ", đàn "cầm ", bốn kẻ Vương tôn đứng trước] 

 

Dương Trân đối một câu rồi, 

Lại thêm Dương Bửu đối bồi một câu. 

 

XXIV.- Tôn Sư Xuất Đối Đề: 

 

["Hùng hổ tỳ hưu ", nhà tướng sao kêu   muôn đội.] 

 

*Dương Bửu Đáp Đối Đề: 

 

["Long lân qui phụng " , nước vua sao  gọi bốn linh.] 

 

2685.- Thầy Trình xem thấy  nên kinh, 

Khen cho hai gã tiểu sinh thần đồng. 

Thầy bèn gạn hỏi thủy chung, 

Liền theo hai gã thẳng xông về nhà. 

 

* 

* * 

 

Anh em Trân, Bửu về nhà, 

2690.-Thưa cùng cậu, mẹ, đều ra mừng thầy, 

 

 Cùng nhau chuyện vãn tỏ bày, 

Rượu cơm thiết đãi, trọn ngày vầy vui. 

Người trong làng xóm tới lui, 

Mới hay họ Đỗ có nuôi thần đồng, 

2695.-Thầy rằng : " Nay dám bày lòng, 

 

Xin nuôi hai trẻ theo dòng Nho  gia, 

Hạc lầu về ở cùng ta, 
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Học cho biết đạo ngỏ ra giúp đời". 

Đỗ Nương , Đỗ Khoái vâng lời, 

2700.-Đành cho hai trẻ theo nơi Hạc lầu. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

2656.- Trùng dương  重陽:- hay "trùng cửu 重九" ngày mùng chín tháng chín âm lịch. 

2662.- Công hầu :- hai tước đầu trong năm tước của  triều đình (công, hầu, bá, tử, nam

五爵 

 = 公﹑侯﹑伯﹑子﹑男。). 

 

 

*Thơ sau câu 2664/3:-  

 

 

*Trông tháng ngày Chu, tin phụng vắng :- *ngày Chu :- ngày tháng thanh bình của thời 

Chu Vũ Vương; *Phụng 鳳:- (phượng) chim phụng hoàng 鳳凰, khi xuất hiện thường 

mang theo điềm lành. 

 

*Buồn non nước Tống, tiếng quyên kêu :- 

 

 *Buồn non nước Tống :- nước Tống thời Cung Đế 恭帝, bị Mông Cổ  tiêu diệt; 

 

Năm 1276 triều đình Nam Tống bỏ chạy bằng thuyền tới Quảng Đông (廣東) trước sự 

xâm lược của Mông Cổ, để Tống Cung Đế (宋恭帝) lại phía sau. Vai trò lãnh đạo 

kháng chiến được trao cho hai hoàng tử trẻ, là em của Cung Đế. Người lớn tuổi hơn, 

Triệu Thị (趙昰), mới 9 tuổi, và được phong làm hoàng đế Đoan Tông (端宗); vào năm 

1277, triều đình lại bỏ chạy tới Ngân Khoáng Loan (銀礦灣 hay Mai Oa, 梅窩) ở Đại 

Tự Sơn (大嶼山) và sau này ở khu vực hiện nay là Cửu Long, Hồng Kông (xem thêm 

Tống Vương Đài). Người anh lớn ốm chết, người em là Vệ Vương Triệu Bính (趙昺), 

mới 7 tuổi, lên kế vị. Ngày 19 tháng 3, 1279 quân đội Tống bị đánh bại trong trận chiến 

cuối cùng, Nhai Sơn hải chiến (崖山海戰), chống lại người Mông Cổ ở đồng bằng sông 

Châu Giang (珠江三角洲). Một vị đại thần là Lục Tú Phu đã ôm vị hoàng đế nhảy 

xuống biển tự vẫn. (Xem: Tống Vương Đài). người sau đời đời nhớ ơn 

 

 *Quyên 鵑:- tức chim đỗ quyên杜鵑 鳥, còn gọi là "từ quy" hay "đỗ vũ 杜宇".  

 

Đỗ Quyên là một loại chim còn gọi là Tử Quy hay nôm na là chim Cuốc. Đầu mỏ chim 

hơi cong,miệng to,đuôi dài,lông lưng màu tro,bụng trắng có một đường đen thẳng 

ngang.Thường lủi trong bụi rậm,dưới ao sâu hoặc hồ rộng.Cuối Xuân sang Hè thì bắt 

đầu kêu vào đêm trăng mờ tịch mịch ở nông thôn.Giọng kêu buồn thảm,gợi lòng khách 

lữ thứ nhớ nhà ,nhớ quê hương.Truyền thuyết,Thục Đế孰帝,vua nước Thục tên Đỗ Vũ

杜宇 (hiệu là Vọng Đế 望帝) thông dâm với vợ của bầy tôi là Biết Linh 鱉靈.Tức giận 

,Biết Linh dấy loạn ,đem quân đánh phá kinh thành ,Thục Đế thất bại,mất ngôi chạy 

trốn vô rừng.Nhục nhã,buồn tủi,nhớ ngai vàng,nhớ nước,Thục Đế chết hóa thành chim 

Đỗ Quyên ngày đêm kêu “cuốc,cuốc” hay “quốc,quốc”. Quốc,quốc do mượn âm 

"cuốc,cuốc". 
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Chim cuốc 

 

Cả câu ý nói : buồn cảnh đất nước bị họa xâm lăng. 

 

2666.- Tư văn 資文:- chỉ nhà Nho. *Cầm cờ tư văn :- ở đây chỉ người dạy học trò (theo 

đạo Nho). 

2668.- Thế giáo世教 :- Lời dạy đời nầy qua đời khác, ở đây chỉ đạo Nho. 

2669.- Thanh thần 清晨 :- trời vừa sáng, chỉ ban mai. 

2670.- Quý thu 季秋 :- cuối thu. 

 

*CT  câu đối sau câu 2682:-  

 

* [ Chữ "mạo =耄", chữ "điệt = 耋".=, hai ông lão = 老 tử ngồi trên.] 

 

*Ghi chú:- Chữ mạo =耄" và  chữ "điệt = 耋 đều có chữ Lão老  ở trên. 

 

*Dương Trân Đáp Đối Đề: 

 

[Đàn "sắt = 瑟", đàn "cầm = 琴", bốn kẻ vương王 tôn đứng trước] 

 

*Ghi chú:- Chữ sắt = 瑟" và chữ  "cầm = 琴 mỗi chữ có hai chữ Vương王 

 

Đây là hai câu đối dựa theo lối "chiết tự" (chơi chữ của chữ Hán. 

 

["Hùng hổ tỳ hưu = 熊虎貔貅", nhà tướng sao kêu   muôn đội.] 

 

*Dương Bửu Đáp Đối Đề: 

 

["Long lân qui phụng 龍麟龜鳳" , nước vua sao  gọi bốn linh.] 

 

*Hùng :- con gấu; *Hổ :- con cọp; *Tỳ và Hưu là hai loại thú dữ. Ở đây chỉ các tướng 

dũng mãnh. 

*Long龍 :- con rồng,*Lân麟 :- con kỳ lân; *Qui 龜:- con rùa; *Phụng鳳 :- chim phụng. 

Bốn con vật quí, thiêng (tứ linh). 

 

 

 Hạc lầu là chốn Nho  lưu, 

Ra công mài ngọc, trọn  cầu vẻ văn. 

Anh em Trân, Bửu hai thằng, 

Nay đà khỏi việc nhọc nhằn ngỗng, dê. 

 

2705.-Theo thầy Trình Kiệt ra về, 

Đua nhau gắng sức học nghề văn chương, 

Hôm mai ở chốn thơ đường, 

Bao nhiêu sĩ tử đều nhường ngôi trên. 

Nói ra thơ phú liền nên, 
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2710.- Sách coi qua mắt, chẳng quên câu nào. 

 

Cho hay tuổi nhỏ tài cao, 

Thông minh hẳn có trời trao tánh tình, 

Đến khi đọc sách Thi Kinh, 

"Lục Nga" thơ ấy động tình xiết bao ! 

2715.-Gẫm trong chín chữ cù lao, 

 

Cảm  ơn cha mẹ,  no nao đặng đền. 

Chạnh lòng buông tiếng khóc lên. 

Giòng châu lai láng thấm trên sách dày. 

 

* 

* * 

 

Anh em lạy  tạ ơn thầy, 

2720.-Trở về viếng mẹ,  chầy ngày cách xa. 

 

Nương  rằng : " Mừng thấy con ta, 

Bấy lâu thương nhớ, mình già thêm suy, 

Kể từ hai trẻ ra đi, 

Ba năm học đạo, biết gì cùng không? 

2725.-Mẹ đà mòn mỏi lòng trông, 

 

Nương  lều, dựa cửa, bỏ công tháng ngày". 

Thưa rằng : " Đạo Thánh  kể bày : 

Làm con thảo thuận, tiếng hay xa đồn. 

Thường xem trong sách Thánh  môn, 

2730.-Hai mươi bốn thảo, mới tròn người hay. 

 

 Ngưỡng trông trời rộng đất dày, 

Ơn cha, nghĩa mẹ, sánh tày lưỡng nghi. 

Ấu thơ còn chửa biết gì, 

Lớn khôn lòng rất yêu vì hai thân, 

2735.-Ngày xưa trong miễu Hà Phần, 

 

Hai con hỏi việc phụ thân đã rồi. 

Hiềm vì non nước xa xôi, 

Phận nhà khó đói , ngùi ngùi khôn đi. 

Bây giờ nhờ có cậu đây, 

2740.- Con xin lên chốn am mây hỏi tìm". 

 

 Đỗ Nương  nghe mấy lời êm, 

Mày châu, mặt ủ, lại thêm buồn lòng. 

Than rằng : "Mình những luống trông, 

Thấy con  lại chẳng thấy chồng ở đâu ! 

2745.-Am mây  tách đã  xa  lâu, 

 

Mất còn hai lẽ, ai hầu thông tin! 

Hai con dạ thảo  lăm đền, 
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Biết bao giờ đặng mặt nhìn thấy cha ?" 

Nói thôi nước mắt nhỏ sa, 

2750.-Anh em Trân, Bửu, đều hoà khóc than! 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

2701.- Nho lưu儒流 :- phái nhà Nho. 

 

2713.- Thi Kinh 詩經:- ( tức kinh Thi) tên một bộ sách ghi những câu ca dao, bài hát cổ 

ở Trung Quốc. Gồm 3000 thiên, sau Khổng Tử sanh định lại còn 305 thiên, chia làm 

bốn thể :- quốc phong 國風, tiểu nhã小雅, đại nhã大雅và tụng頌. 

 

2714.- Lục Nga蓼莪:- Thiên Lục Nga thuộc phần Tiểu Nhã小雅 trong Kinh Thi , gồm 

6 chương nói về công ơn cha mẹ và phận làm con. 

 

《詩經•小雅•蓼莪》：「蓼蓼者莪，匪莪伊蒿，哀哀父母，生我劬勞。」 

 

《Thi Kinh •Tiểu Nhã •Lục Nga 》：「lục lục giả nga , phỉ nga y hao  , ai ai phụ mẫu , 

sinh ngã cù lao .」(dài lớn là cỏ nga, cũng gọi là cỏ hao, thương thay cha mẹ, nuôi ta 

biết bao)  

 

2715.- Chín chữ cù lao (劬勞九字) :-chín chữ gồm :-  

 

1.- SINH 生(đẻ)  2.- CÚC 鞠  (nuôi) 3.- PHỦ 拊(vỗ về) 4.- SÚC 蓄(nuôi dưỡng) 5.- 

TRƯỞNG 長(nuôi cho lớn)  6.- DỤC  育(ấp ủ) 7.- CỐ 顧 (ngoái lại)   8.- PHỤC 復 (trở 

lại)    9.- PHÚC 腹 (ẳm vào lòng). 

 

*Chín chữ cù lao chỉ công lao cực khổ của cha mẹ nuôi dạy con cái. 

 

2730.- Hai mươi bốn thảo :- hai mươi bốn gương hiếu thảo trong sách "Nhị thập từ hiếu 

=二十四孝 " của Quách Cư Kính 郭居敬, đời Nguyên soạn. 

 

*Hai mươi bốn gương :- 

 

1.   Ngu Thuấn (虞舜): hiếu cảm động trời 

2.   Lưu Hằng (劉恆, tức Hán Văn Đế): người con nếm thuốc 

3.   Tăng Sâm (曾參): mẹ cắn ngón tay, tim con đau xót 

4.   Mẫn Tổn (閔損): nghe lời mẹ với quần áo đơn giản 

5.   Trọng Do (仲由): vác gạo nuôi cha mẹ 

6.   Đổng Vĩnh (董永): bán thân chôn cha 

7.   Đàm Tử (郯子): cho cha mẹ bú sữa hươu 

8.   Giang Cách (江革): làm thuê nuôi mẹ 

9.   Lục Tích (陸績): giấu quýt cho mẹ 

10.   Đường phu nhân: (唐夫人) cho mẹ chồng bú sữa 

11.   Ngô Mãnh (吳猛): cho muỗi hút máu 
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12.   Vương Tường (王祥): nằm trên băng chờ cá chép 

13.   Quách Cự (郭巨): chôn con cho mẹ 

14.   Dương Hương (楊香): giết hổ cứu cha 

15.   Châu Thọ Xương (朱壽昌): bỏ chức quan tìm mẹ 

16.   Dữu Kiềm Lâu (庾黔婁): nếm phân lo âu 

17.   Lão Lai tử (老萊子): đùa giỡn làm vui cha mẹ 

18.   Thái Thuận (蔡順): nhặt dâu cho mẹ 

19.   Hoàng Hương (黃香): quạt gối ấm chăn 

20.   Khương Thi (姜詩): suối chảy cá nhảy 

21.   Vương Bầu (王裒): nghe sấm, khóc mộ 

22.   Đinh Lan (丁蘭): khắc gỗ thờ cha mẹ 

23.   Mạnh Tông (孟宗): khóc đến khi măng mọc 

24.   Hoàng Đình Kiên (黃庭堅): rửa sạch cái bô đi tiểu của mẹ 

 

2732.- Hai nghi :- dịch chữ "lưỡng nghi =兩儀 " gồm âm và dương, chỉ đất và trời. 

 

 

 

 

 

Thưa rằng : " Mẹ hãy tạm an, 

Hai con mai sẽ lên đàng am mây". 

Đỗ Nương  lòng cũng ưng vầy, 

Sắm ăn cho trẻ, phen nầy tầm cha. 

 

* 

* * 

 

2755.- Vân Am  đường sá đi  xa, 

Cảnh chùa  xài xạc, có  ba Sãi mầm. 

Anh em Trân, Bửu tới tầm, 

Hỏi thăm tên họ, Sãi mầm nói  ngay : 

Nói rằng : "Hơn tám năm nay, 

2760.- Thiện Trai thầy ấy chơi mây không  về. 

 

 Thuở đi có chuỗi bồ đề 

Lâu nay chẳng biết cầm về tay ai". 

Hỏi rằng : " Hòa Thượng là ai?" 

Đáp rằng : " Cũng đã chơi ngoài phương Tây". 

2765.-Hỏi rằng : "Thầy Cả ở đây…?" 

 

Đáp rằng : " Vốn thật Sãi nầy chớ ai 

Bây là con nít nhà ai, 

Khéo đem chuyện cũ hỏi hoài chẳng thôi  ?". 

Chùa nầy không chuối không xôi, 

2770.-Không nhang dầu cúng, nào rồi nói chi!" 
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 Anh em khôn xiết sầu bi, 

Dạo coi bàn Phật một khi khuây lòng. 

Thấy chùa thờ bức tượng Ông, 

Nhện giăng, bụi đóng, kệ không hương đèn. 

2775.-Anh em thấy tượng liền khen, 

 

Khen rồi lại cảm, hiệp bèn làm thơ, 

Cùng nhau xướng hoạ một giờ, 

Tặng ông Quan Đế bài   thơ ngâm rằng : 

 

XXV.- Ngâm rằng : 

 

Tấm lòng ngay chúa thấu trời cao, 

Năm ải khôn ngừa một lưỡi đao. 

Núi Đất ba lời gìn nghĩa Hán, 

Sông Vàng hai trận trả ơn Tào. 

Quyển kinh bát loạn tay không mỏi, 

Ngọn đuốc phò nguy gió chẳng xao. 

Phải thuở Kinh châu ngồi giữ chặt, 

Nguỵ, Ngô hai nước há nài sao? 

 

Ngâm rồi bèn lấy cục than, 

2780.- Viết vào tấm vách rõ ràng tám câu. 

 

 Anh em trước án khấu đầu, 

Lạy ông Quan Hầu, lui gót trở ra. 

Đem nhau vội vã về nhà, 

Thưa với mẹ già, đặng tỏ nguồn cơn 

2785.-Nương rằng : " Tấc dạ keo sơn, 

 

Thấy con lại nhớ công ơn của chồng. 

Tưởng là tách dặm non sông, 

Vân Am  hôm sớm ra công tu hành. 

Hay đâu còn nỗi lưu linh. 

2790.-Trời dài đất rộng, một mình bơ vơ. 

 

 Xiết bao khe suối, bụi bờ, 

Nắm xương già rụi, biết nhờ ai chôn ?" 

Khóc rồi dùng lễ tang môn, 

Mẹ con chịu phục, thờ hồn họ Dương. 

 

* 

* * 

 

2795.- Lần hồi ở chốn quê hương, 

 

Anh em Trân, Bửu theo phương học hành. 

Tiếng hay đâu cũng biết danh, 

Tuổi vừa hai tám, tài danh khác thường. 

Xảy nghe trên huyện Nam Khương, 
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2800.-Tờ đòi sĩ tử tựu trường hạch thi. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

*CT   bài thơ sau câu 2778 :-  

 

*Năm ải khôn ngừa một lưỡi đao :- Năm cửa ải của Tào Tháo khó ngăn nổi một lưỡi 

đao  mở đường của Quan Vũ để đi tìm Lưu Bị. 

 

*Núi Đất ba lời :- ba điều giao ước ở núi Đất (Thổ Sơn 土山). Bị Tào Tháo vây ở núi 

Đất, Quan Vũ đưa ra ba điều giao ước để đầu hàng :-  

 

1/- Đầu vua Hán chứ không đầu Tào Tháo.  

2/- Hai chị dâu (vợ của Lưu Bị) phải được cấp dưỡng theo bổng lộc của Lưu Bị, tuyệt 

đối người ngoài không được đến cửa.  

3/-Hễ nghe Lưu Bị ở đâu thì được phép đi theo. 

 

*Sông vàng hai trận:- chỉ việc Quan Vân Trường hai lần xuất trận chém Nhan Lương và 

Văn Xú ở sông Hoàng Hà (sông vàng) để tạ ơn Tào Tháo trước khi về với Lưu Bị. 

 

*Kinh bát loạn :- chỉ Kinh Xuân Thu (Xem c.t.  420/3). 

 

*Ngọn đuốc phò nguy :- *Phò nguy (扶危): giúp đỡ khi nguy khốn. Quan Vũ bị thất thủ 

ở Hạ Bì, phải đầu hàng Tào Tháo. Trên đường về Hứa Đô, khi tạm nghỉ nơi quán dịch, 

Tào Tháo cố ý sắp đặt cho Quan Vũ và hai chị dâu ở chung một phòng. Đêm đó, Quan 

Vũ cầm đuốc đứng ngoài cửa canh cho hai chị ngủ đến sáng. Cả câu ý ca ngợi lòng dạ 

nhất mực thẳng ngay của Quan Vũ. 

 

*Kinh Châu (京州) :- nơi Quan Vũ trấn giữ, bị Tôn Quyền dùng mưu đánh úp và ông bị 

chết ở đây. 

*Ngụy, Ngô 魏 吳 :- hai trong ba nước thời Tam Quốc 三國( Thục Hán, Tào Ngụy, 

Tôn Ngô). (蜀漢 曹魏 孫吳 ) 

 

 

2794.- Chịu phục :- chịu tang. 

 

 Bao nhiêu chúng bạn đều đi, 

Anh em giành thứ nhất, nhì đậu cao. 

Về nhà sắm sửa níp, bao, 

Lên Hà Đông trấn đặng vào thu vi. 

2805.-Hai chàng cất gánh ra đi, 

 

Nửa đường xảy gặp trò thi trở về. 

Nói rằng : " Có bảng treo đề, 

Rao cho sĩ tử trở về khoa sau 
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Ngày nay có giặc Tây Châu, 

2810.-Lịnh sai quan Trấn, lo âu dẹp loàn. 

 

 Học trò ai nấy đều than: 

Ba năm một hội, lỡ làng công phu ! 

 

* 

* * 

 

Xây về đương lúc sơ thu, 

Đi đường thấy cảnh dạ sầu nào nguôi! 

2815.-Khắp nơi bờ cõi ngậm ngùi, 

 

Gió tây thổi dập,  mấy mùi thơm  hoa. 

Lá cây vàng rụng giơ chà, 

Chim kêu réo rắt, người xa thêm sầu, 

Hai chàng nghĩ việc trước sau, 

2820.-Về đường phân nói cùng nhau mấy lời. 

 

 Trân rằng : " Hổ đứng dưới trời, 

Phận làm nhân tử ở đời chẳng may. 

Cha thời sống thác nào hay, 

Mẹ thời già yếu, liền ngày ngồi trông. 

2825.-Tưởng là đèn sách nên công, 

 

Sớm cho gặp hội mây rồng hiển vang. 

Hay đâu gặp buổi ly loàn, 

Lỡ bề báo hiếu, lỡ đàng lập thân. 

Luận theo trong cõi phong trần, 

2830.-Ngọc lành chờ giá, đợi phần ai mua? 

 

 Sau dầu đặng lộc nhà vua, 

Xuân huyên chếch mác, se sua ai nhờ ?" 

Bửu rằng : " Danh lợi phỉnh phờ, 

Ví như bánh vẽ, khó mơ no  lòng . 

2835.-Trời tây khó nỗi day đòng 

 

Ngày xuân nhặt thúc như vòng thoi mau. 

Thương thay mẹ đã bạc đầu! 

Chưa hay bóng xế nhành dâu buổi nào! 

Không nhà, không cửa, nài sao ? 

2840.- Chịu ơn nghĩa cậu biết bao đền rồi. 

 

 Tình người ở bạc như vôi, 

Mấy ai biết đạo tài bồi lấy nhau. 

Ta dầu tốt báu như châu, 

Về nơi đáy biển, ai hầu biết cho ?" 

 

* 

* * 
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2845.-Anh em tỏ tấm lòng lo, 

 

Xảy đà gần đến bến đò sông Tương. 

Thấy toà cổ miếu bên đường, 

Cây cao, bóng mát, vách tường phấn tô. 

Cùng nhau tránh nắng bước vô, 

2850.-Trước sân thấy có một hồ hoa sen. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

2803.- Níp bao :- rương, tráp đựng sách và bao đựng đồ vật. 

2804.- Thu vi 秋闈:- khoa thi mở vào mùa Thu (thi Hương) . 

2826.- Hội mây rồng 龍雲會 :- chữ trong Kinh Dịch : "Vân tòng long, phong tòng hổ = 

雲從龍風從虎" (mây theo rồng, gió theo hổ); ý nói vua thánh gặp tôi hiền, hoặc nói khi 

đỗ đạt, lập được công danh. 

2829.- Cõi phong trần :- *Phong風  :- gió; *Trần 塵: bụi . Ở đây chỉ cuộc đời bụi bặm. 

 

2830.- Ngọc lành chờ giá :- ngọc tốt chờ được giá cao mới bán. Thiên "Tử Hãn" sách 

"Luận Ngữ" : Tử Cống nói với Khổng Tử "có viên ngọc tốt ở đây, để vào hộp, tráp mà 

cất đi hay chờ giá xứng đáng mà bán ?". Khổng Tử đáp "Ta bán chứ !  Ta bán chứ ! Ta 

chờ giá cao đấy !". Ở đây ý nói kẻ sĩ có tài  chờ vua giỏi biết đúng giá trị của mình, mới 

chịu ra làm quan. 

 

2832.- *Xuân huyên chếch  mác , se sua ai nhờ" :- * Xuân huyên 椿萱 : cây Xuân và cỏ 

Huyên , chỉ cha mẹ;  

 

*Chếch mác (hay chếch mếch) nói về cái thế nghiêng lệch; *Se sua : chưng diện khoe 

đẹp. Cả câu ý nói, cha mẹ đã không còn đầy đủ, thì dù mình có chưng diện, khoe đẹp, 

cha mẹ còn ai được nhờ ? 

 

2835.- Day đòng :- Xem c.t.  404. 

2836.- Nhặt thúc :- gấp ngặt, dồn dập. 

2838.- Bóng xế nhành dâu :- ánh nắng chiếu chiếu trên cành dâu, ý nói cảnh về già của 

cha mẹ. 

2842.- Tài bồi (栽培) :- vun trồng, nghĩa bóng là nuôi dạy, gây dựng thành tài 

 

 

 Một hồ sen nở loã  bèn, 

Đóa đua nở nhụy, đóa chen ngậm cười. 

Trân rằng : " Cảnh khéo trêu ngươi, 

Gẫm hoa sen nọ giống người tài hoa. 

2855.-Ta nghe sen trổ bông ra, 

 

Sớm thời  mùa hạ , muộn  là mùa thu, 

Hỡi ôi! Sớm chẳng gặp chầu 

Muộn dầu trổ tốt, ai hầu khen chi ?" 



135 

 

Hai chàng làm một bài  thi, 

2860.-Vịnh hoa sen muộn, ngụ suy việc mình, 

 

XXVI.- Vịnh Thu Liên: 

 

Sen hỡi là sen! Tiếng chẳng hèn 

Thấy sen lỡ vận,  tiếc cho sen ! 

Ngậm cười trước hạ: thơm nhiều  thưởng, 

Đua nở mùa thu: tốt mấy khen? 

Gương mặt bất phàm đâu  đặng biết, 

Bèo tai vô dụng gọi là  quen. 

Phải cho sanh gặp nơi Tiên  cảnh, 

Lá lọng cao che khắp các bèn. 

 

Anh em họa xướng thơ rồi, 

Mực đề  vào vách tô vôi rõ ràng. 

Sau thơ, lạc khoản hai hàng, 

Một hàng niên quán, một hàng tánh danh. 

2865.- Đem nhau trở lại gia đình, 

 

Nhờ cậu nuôi mình, chờ hội khoa sau. 

 

* 

* * 

 

Lối nầy tới chuyện Tây châu, 

Có người Vương Báo lòng âu phản thần. 

Riêng cầu cùng  nước Nữ Chân, 

2870.- Đem quân mọi rợ đánh phần Hà Đông. 

 

 

Tần Khanh làm chức Nguyên nhung. 

Ra ngăn Vương Báo ấy  cùng Nữ Chân. 

Giặc hung, oai thế lẫy lừng, 

Nguyên nhung đánh dẹp đã gần hai năm, 

2875.-Quét rồi ong, kiến chỗ nằm, 

 

Tây châu một cõi êm đầm như xưa, 

Ải lang vắng khói ban trưa, 

Nguyên nhung binh mã về  vừa gần châu. 

Quân đi tới rừng Tương Châu, 

2880.-Tới toà cổ miếu gặp chầu mưa giông. 

 

Đóng quân vào nghỉ miếu trung, 

Chờ trời tạnh ráo, sẽ mong kéo về. 

 

* 

* * 

 

Tần Khanh ngồi ngó tư bề, 
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Thấy trên vách phấn có đề "Thơ Sen". 

2885.- Xem qua thơ ấy liền khen, 

 

Khiến đem bút mực, đọc bèn sao qua. 

Nói rằng : " Trời đất khiến ta, 

Gặp trang tài sĩ, sớm hoà nghĩa thân. 

Nhớ nay Băng, Tuyết thanh xuân, 

2890.-Tuổi đà hai bảy, vừa chừng đào yêu. 

 

1445.- Đà nên lót  bắc  Thước Kiều, 

Dựng bình  xạ tước, sớm chiêu anh tài. 

Sao cho xứng gái, xứng trai, 

Chữ tài, chữ sắc, sánh hai đôi lành. 

 

* 

* * 

 

2895.-  Mưa rồi, lịnh dạy kéo binh, 

 

Xếp thơ  để tráp , về thành Hà đông. 

Đãi đằng tướng sĩ đã xong, 

Về dinh lại thấy mừng trong việc nhà. 

Tây Châu từ thuở kéo ra, 

2900.-Phu nhân có nghén đặng ba tháng rồi. 

 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

 

2851.- Sen nở rã bèn :- hoa sen nở, cánh đã rả. 

2857.- Chầu :- dịp, cơ hội , lúc. 

2868.- Phản thần (反臣) :- Xem c.t.  1840. 

 

2869.- Nữ Chân 女真:- tên một chủng tộc. Nữ Chân chia làm hai : Sinh Nữ Chân生女

真và Thục Nữ Chân熟女真. Sinh Nữ Chân nay ở vùng tỉnh Cát Lâm, phía đông nam 

Tùng Hoa Giang---Thục Nữ Chân ở tỉnh Hắc Long Giang, phía tây bắc Tùng Hoa 

Giang. Thời Tống Huy Tông, Nữ Chân tự lập dựng thành nước KIM, diệt nước Liêu, 

đánh nhà Tống, về sau bị Mông Cổ diệt. 

 

2871.- Nguyên nhung(元戎) :- tướng đứng đầu coi giữ việc quân. 

2877.- Ải Lang vắng khói ban trưa :- ở đây chỉ sự yên ổn, không có giặc giã. (Xem 

c.t.  764). 

2890.- Đào yêu (桃夭) :- cây đào tơ xinh tươi, kinh Thi, thiên "Đào Yêu" nói người con 

gái về nhà chồng lúc đào non, lá xanh mướt. *Vừa chừng đào yêu :- vừa tuổi lấy chồng. 

 

2891.- Thước kiều (鵲橋) :- (hay Ô kiều =烏橋 ) cầu Ô Thước. Sách "Phong  tục ký 風

俗記" chép : ngày mùng bảy tháng bảy, Chức Nữ sang sông Ngân Hà gặp Ngưu Lang, 

có bầy quạ đội cầu. *Thước (鵲) nguyên là chim khách, nhưng tục vẫn truyền là quạ. 
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2892.- Dựng bình xạ tước射雀 :- dựng bình phong, bắn con chim công, chỉ việc kén vợ. 

Đậu Nghị 竇融có người con gái yêu, muốn kén rể, bèn vẽ hai con công (khổng tước =

孔雀) vào bức bình phong, rồi bảo rằng; Ai bắn trúng mắt công, thì gả con gái cho. 

Nhiều người đến thử tài đều bắn trượt, duy có Lý Uyên 李淵 [566-635] (sau nầy là 

Đường Cao Tổ ) bắn trúng, cưới được con gái Đậu Nghị. 

 

 

 

Nay về con đã biết ngồi, 

Thật trời xuống  phước nối ngôi  họ Tần. 

Tần Khanh đặng nối gót lân, 

Tấm lòng yêu mến phu nhân khôn cùng. 

2905.-Bèn đem chuyện ở miếu thần, 

 

Cùng "Thơ Sen" nọ,  tỏ cùng  Phu nhân, 

Nói rằng : " Hai gái đang xuân , 

Đã thông chữ nghĩa, lại thuần nết na. 

Ngày  nay  muốn tính việc nhà, 

2910.- Kén người văn vật, mới là xứng đôi. 

 

Bấy lâu giặc giã chưa rồi, 

Những lo sĩ tử bỏ ngôi học trường 

 Ai dè bên huyện Nam Khương, 

Có hai chàng ấy họ Dương tài tình. 

2915.- Muốn cho nên việc con mình, 

 

Phải đòi quan  Huyện, hỏi minh mới tường". 

 

* 

* * 

 

May đâu có huyện Nam Khương, 

Tên Trần Đoan tới, dâng chương mừng hầu. 

Mừng cho chín huyện, bảy châu, 

2920.-Ở an lạc nghiệp, ngợi  câu thăng bình. 

 

Tần Khanh ngồi chốn hậu dinh, 

Đòi vào han hỏi sự tình họ Dương. 

Trần Đoan thưa chuyện họ Dương, 

Mẹ con, nhà cửa, tỏ tường đầu đuôi. 

2925.- Tần Khanh nghe rất mừng vui, 

 

Cười rằng : " Máy tạo khéo xui hiệp hòa. 

Họ Dương sánh với họ Hà, 

Song sanh điềm ấy, đôi đà xứng hai. 

Nấy cho quan Huyện làm mai, 

2930.-Xe dây Nguyệt Lão, kháng  hài lương duyên". 

 

* 
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* * 

 

Trần Đoan vâng lịnh về liền, 

Tới nha phút thấy, tờ liền theo sau, 

 Rằng : " Nay yên giặc Tây châu, 

Tấn vương dụ xuống  mở chầu ân khoa. 

2935.-Huyện quan viết bảng treo ra, 

 

Rao cho sĩ tử gần xa đặng tường. 

Anh em Trân, Bửu hai chàng, 

Đem nhau tới chốn huyện đàng ứng thi. 

Anh em cùng đậu nhất nhì, 

2940.-Trở về sắm sửa cùng đi tựu trường. 

 

Trần Đoan ngồi chốn hậu đường, 

Đòi lại hai chàng, nói chuyện cầu hôn. 

 Dạy về thưa với gia tôn, 

Đều dùng sáu lễ nghinh hôn một lần. 

2945.-Trước lo kết nghĩa Châu Trần, 

 

Sau nhờ một nỗi lập thân khoa này, 

Hai chàng ngẫm nghĩ một giây, 

Thưa rằng : " Công học bấy chầy ra chi! 

Ân vua đã mở khoa thi, 

2950.-Xin  cho thử sức một kỳ sẽ hay. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

2930.- Xe dây Nguyệt Lão :- tác thành cho đôi trai gái nên vợ chồng. Theo "Tục U quái 

lục 續幽怪錄" : Vi Cố 韋固đời Đường nằm mộng gặp một ông già ngồi dưới trăng 

(Nguyệt Hạ lão nhân =月下老人 ) xem sổ sách, bên cạnh có một túi đựng chỉ đỏ. Vi Cố 

hỏi. Ông già đáp đó là những dây chỉ  dùng để buộc chân những đôi trai gái thành vợ 

chồng. 

 

*Kháng hài (伉諧) :- *Kháng 伉 : phối hợp thành đôi lứa; *Hài 諧 : thỏa, vừa ý. 

*Kháng hài lương duyên伉諧良緣: hòa hợp mối duyên lành. 

 

2934.- Ân khoa (恩科) :- *Ân恩 : ơn; *Khoa科 : kỳ thi. *Ân khoa: khoa thi mở nhân 

dịp triều đình có vui mừng lớn, như lên ngôi vua, lễ thượng thọ v.v… 

 

2943.- Gia tôn (家尊) :- bậc tôn trưởng trong nhà. 

 

2945.- Kết nghĩa Châu Trần :- *Châu, Trần 朱陳 : tên hai họ đời xưa ở Trung Quốc, 

nhiều đời kết hôn với nhau. *Kết nghĩa Châu Trần : kết hôn đôi lứa, thông gia với nhau. 

 

 

 

 



139 

 

May mà cánh nhạn cao bay, 

Trấn quan khỏi tiếng bằng nay tư tình. 

 Chẳng may bảng hổ vô danh, 

Huyện quan cũng khỏi Nho  sanh chê cười. 

2955.-Trần Đoan nghe thấm mấy lời, 

 

Dạy về lo liệu tới nơi thi  trường, 

Hai chàng về lạy gia nương , 

Cùng nhau bàn bạc mọi đường gần xa. 

Nương rằng : " Chút phận không nhà, 

2960.-Mặc con toan liệu, mẹ già cũng ưng. 

 

Chớ lo dây đỏ vấn chưn, 

Lo công nghiệp buổi thanh xuân cho tròn. 

 Sau dầu danh tạc bia son, 

Trời dành trong sách có con gái hiền". 

2965.-Hai chàng thâm tạ nhà huyên, 

 

Mang đồ tứ bửu , lên miền Hà Đông. 

 

* 

* * 

 

Mười ngày lên tới Hà Đông, 

Tìm nơi lánh ở, mình không dạo đường, 

Cùng nhau vô đủ ba trường, 

2970.-Còn chờ treo bảng, chưa tường đỗ không. 

 

Trần Đoàn lãnh việc mai dong, 

Phải đi lên trấn, theo cùng họ Dương. 

 Mắc di chuyển vãn dọc đường, 

Tới nơi  chúng sĩ vào trường mới xong. 

2975.-Hỏi tìm khắp hết tây đông, 

 

Anh em Trân,  Bửu, đều không gặp rồi. 

Bảy ngày kiếm ngược, kiếm xuôi, 

Tới lui hai lẽ, thẳng dùi khôn toan. 

Muốn về ra mắt Trấn quan, 

2980.-Sợ e người hỏi hai chàng huyện ta. 

 

May vừa cửa bảng xướng ra : 

Dương Trân tên họ, Thủ khoa chánh vì. 

 Cử nhân, Dương Bửu thứ nhì, 

Ba ngàn sĩ tử một khi khen giồi. 

 

* 

* * 

 

2985.-Yến diên, áo mão, ban rồi, 
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Trần Đoan đón cửa thỉnh xuôi  hai chàng, 

Đem ngay vào chốn công đàng, 

Lễ dâng bốn lạy, rỡ ràng nam nhi, 

Tần Khanh khiến  lấy quyển thi, 

2990.-Dâng lên trước bệ, một khi khen liền. 

 

Dạy rằng : " Hai gã thiếu niên, 

Chữ danh đã toại, chữ duyên thêm nồng. 

Bạc, vàng  ta cũng chẳng dùng, 

Muốn cho ngọc nhuận, sánh cùng băng thanh. 

2995.- Đẹp đôi có chữ  " thiên thành", 

 

Chờ khi tháng tốt, ngày lành sẽ toan". 

Nói rồi vào chốn hậu đàng, 

Khiến đem hai chàng, ra mắt phu nhân. 

 

* 

* * 

 

Phu nhân xem thấy rất mừng, 

3000.-Rằng : " Ơn trời khéo nhắm chừng định đôi. 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

2951.- Tháp nhạn :- tức nhạn tháp = 雁塔, tên một cái tháp do sư Huyền Trang đời 

Đường lập. Ở gần tháp có dựng bia khắc tên các Tiến sĩ thời bấy giờ. *Tháp nhạn dùng 

để chỉ sự đỗ đạt, công danh. 

 

2953.- Hổ bảng (虎榜) :-bảng ghi tên người thi đỗ Tiến sĩ. 

 

2961.- Dây đỏ vấn chân:- do chữ "xích thằng hệ túc = 赤繩繫足"; sợi chỉ đỏ của 

Nguyệt Lão dùng để buộc chân đôi trai gái thành vợ thành chồng (xem thêm 2930) . 

 

2964.- Trong sách có con gái hiền:- "Liêu trai chí dị 聊齋志異" : Lang Ngọc Trụ (郎玉

柱) là một thư sinh rất mê sách. Cha anh có viết một bài "Khuyến dụ 勸諭"  dán ở chỗ 

ngồi có câu "… thư trung hữu nữ nhan như ngọc = 書中有女顏如玉 " (trong sách có 

người con gái mặt đẹp như ngọc). Ngọc Trụ thường ngâm đọc. Một đêm, đang mãi mê 

đọc bộ "Hán Thư" , chợt thấy hình mỹ nhân nhỏ nhắn nằm ép trong sách. Mỹ nhân từ từ 

bước ra khỏi sách và lớn dần bằng người thật, rồi tự xưng họ Nhan, tên Như Ngọc, vốn 

biết Ngọc Trụ lâu… Về sau, hai bên kết thành vợ chồng. 

 

*Lại có sách "Thuyết văn giải tự 說文解字" thì cho rằng câu trên là trong bài "Khuyến 

học thiên 勵學篇" của vua Tống Chân Tông (997-1022) " Thú thê mạc hận vô lương 

duyên, Thư trung hữu nữ nhan như ngọc =娶妻莫恨無良媒 書中自有顏如玉" (Cưới 

vợ đừng sợ không gặp chỗ tốt, Trong sách sẵn có gái đẹp như nọc) 

 

*Ghi chú thêm :- *Liêu trai chí dị ( 聊齋志異), với ý nghĩa là những chuyện quái dị 

chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời nhà Thanh 

(cuối thế kỷ 17) của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi là một 
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kì thư và được đánh giá là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại. Dựa trên cơ sở 

tập Liêu Trai chí dị - Hội hiệu hội chú hội bình do Trung Hoa thư cục Thượng Hải biên 

tập và ấn hành năm 1962 gồm 12 quyển, 496 bài và 8 đoạn phụ lục, các dịch giả như 

Nguyễn Huệ Chi, Cao Xuân Huy, Phạm Tú Châu, Đỗ Ngọc Toại, Nguyễn Đức Lân, 

Trần Thị Băng Thanh v.v. đã dịch nhiều truyện sang tiếng Việt và lưu truyền rộng rãi 

tại Việt Nam. 

 

2965.- Nhà huyên :- dịch chữ "huyên đường =萱堂.  " , chỉ người mẹ. Người xưa cho 

rằng ăn cỏ huyên thì khỏi buồn cho nên trồng cỏ huyên ở chái nhà phía bắc nơi mẹ ở.[ 

"yên đắc huyên thảo, ngôn thụ chi bối" 焉得諼草言樹之背 (Thi Kinh 詩經) sao được 

cỏ huyên, trồng ở sau nhà.] 

 

2966.- Tứ bảo (bửu) :- tức "văn phòng tứ bảo= 文房四寶" , bốn vật quí trong văn 

phòng gồm : giấy, bút, mực và nghiên. 

2971.- Mai dong :- người làm mối trong việc hôn nhân. 

2978.- Thẳng dùi : (hay dùi thẳng dùn thẳng) là do dự không quyết (từ cổ). 

 

2994.- Ngọc nhuận băng thanh :- *Ngọc nhuận 玉潤:ngọc lành không có vết; *Băng 

thanh 冰清: trong như băng giá. Cả câu ý nói trai tài gái sắc sánh duyên với nhau. 

 

2995.- Thiên thành (天成) :- trời định cho thành vợ thành chồng. 

 

 

 

 

 

Hai tài, hai sắc xứng đôi, 

Một nhà  loan  phụng, sánh đôi vui vầy. 

 Sai người rước mẹ qua đây , 

Chủ hôn cho trẻ kết dây sắt cầm". 

3005.-Dương Trân, Dương Bửu đồng tâm. 

 

Thưa rằng :"Còn nợ thanh khâm chưa rồi. 

Trên đà thương cảm hai tôi, 

Xin cho thỏa dạ rạng giồi công danh. 

Đại khoa trước đặng nên mình 

3010.- Tiểu khoa, sau lại mặn tình trăm năm". 

 

Công rằng : " Lời nói ý nhằm, 

Việc nhà nào muộn, mấy năm mà phiền. 

Thi Hương sớm đã gặp duyên, 

Chờ cho thi Hội phỉ nguyền mới nên. 

3015.-Nay đà làm lễ hỏi tên 

 

Keo sơn chử dạ cho bền ngày sau. 

Hai con qua chốn thơ lầu, 

Ở chơi vài bữa sẽ âu về làng". 

Tần Khanh lại khiến Trần Đoan 
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3020.-Khá tua bậu bạn hai chàng rể chơi. 

 

Trần Đoan trước án vâng lời, 

Phải theo Trân, Bửu, ở nơi thơ lầu. 

 

* 

* * 

 

 Tuyết, Băng hai gái riêng sầu, 

Ngồi nơi hoa viện lo âu việc mình. 

3025.-Tuyết, Băng cám chữ minh linh, 

 

Vò vò nuôi nhện, công trình biết bao. 

Riêng than chút phận má đào, 

Gặp xuân chưa biết ngày nào đền ân. 

Băng rằng : "Ngay việc hòa thân, 

3030.- Gẫm trong mình lại muôn phần xót xa. 

 

Có cha mẹ, mới có ta, 

Có ta, mới có cửa nhà giàu sang. 

Mẹ kia đã xuống suối vàng, 

Cha xưa non nước khôn toan mất còn. 

3035.-Hai bên nội ngoại bà con, 

 

Đều người về đạo, chẳng  lòn cửa quan. 

Từ ta nương  dựa cửa quan, 

Nào ai lui tới, hỏi han thăm tình. 

Dầu không gặp nghĩa minh linh, 

3040.- Cội cây nguồn nước ở mình còn chi ! 

 

Mai sau đặng chữ vu qui, 

Đã đành phận gái phải đi theo chồng. 

 Trăm năm sống thác nhờ chồng, 

Một môn dòng họ đều không nhìn rồi. 

3045.-May còn chút tiếng con nuôi, 

 

Ví như trà dở ướp mùi thơm  hoa. 

Nay nghe hai gã tân khoa, 

Cha đi tu mất, mẹ già khó khăn. 

Vốn không nhà cửa nghiệp hằng, 

3050.- Nhờ theo họ ngoại ở ăn học hành". 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

3002.- Loan phụng (鸞鳳) :-  chim loan và chim phụng là  loại chim quí. Chim phụng 

và chim loan hay sánh đôi với nhau. Văn học cổ thường dùng để chỉ vợ chồng đẹp đôi. 

 

3004.- Sắt , cầm (瑟琴) :- đàn sắt và đàn cầm, hai loại nhạc cụ thường dùng để hòa âm. 

Kinh Thi : "yểu điệu thục nữ, cầm sắt vĩ chi = 夭調淑女琴瑟緯之" (người thục nữ yểu 
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điệu, làm bạn sắt cầm) chỉ cảnh vợ chồng hòa hợp. 

 

3006.- Thanh khâm :- *Thanh青 : xanh; *Khâm 襟: cổ áo. Ngày xưa học trò thường 

mặc áo sắc xanh, cho nên gọi là thanh  khâm. *Nợ thanh khâm : ý nói nợ sách đèn mà 

người đi học phải lo đền đáp.   

 

3009.- Đại khoa :- tức "đại đăng khoa 大登科" chỉ việc thi đỗ. 

 

3010.- Tiểu khoa:- tức "tiểu đăng khoa 小登科" chỉ việc cưới vợ. 

 

3025.- Minh linh螟蛉 :- Xem c.t.  2384. 

 

3027.- Má đào :- do chữ "đào kiểm = 桃臉", chỉ người con gái đẹp. 

 

3041.- Vu quy (于歸) :- con gái về nhà chồng. 

 

Tuyết  rằng :"Trời đất thình lình, 

Khéo xe duyên phận cho mình quá ngang! 

 Cha xưa về đạo Hoa Lan, 

Chẳng ưa đạo Phật, không màng đạo Nho. 

3055.-Cha nuôi nay chuộng đạo Nho , 

 

Gả chồng cũng lựa học trò bậc cao. 

Cho hay duyên nợ buổi nào, 

Con Trời, con Phật, đều vào theo nhu (Nho ) 

Băng rằng : " Ta học đạo Nhu, 

3060.-Đến nay mới biết công phu Thánh  hiền. 

 

Sửa sang năm  mối, ba giềng, 

Dạy người thiên hạ vẹn tuyền tánh xưa, 

 Đặt làm sáu bản đờn xưa, 

Có thi vận để tiếng đưa tơ đồng, 

3065.-Ta nay rảnh việc nữ công, 

 

Hòa đờn một tiệc giãi lòng buồn ngâm". 

Chị đờn sắt ,em đờn cầm, 

Tay đờn, miệng đọc, thâm trầm nghe hay. 

 

XXVII.- Xuân Tuyết Đàn Ngâm: 

 

Trời che, đất chở, nghĩa cao dày, 

Cha mẹ sanh con cũng ví  tày. 

Vậy có người xưa lo báo bổ, 

Hai mươi bốn thảo dấu còn nay. 

 

XXVIII.- Thu Băng Đàn Ngâm: 
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Cha phải  đạo cha, con phải  con, 

Rằng   lành, rằng   thảo, tiếng hay còn. 

Cây kiều, cây tử, đời thường ví, 

Chẳng trái lòng nhau,  mới đặng tròn. 

 

XXIX.- Xuân Tuyết Đàn Ngâm: 

 

Vua phải  đạo vua, tôi phải  tôi, 

Sửa sang giềng mối , mới nên ngôi 

Minh lương hai chữ vầy trên dưới, 

Nước trị nhà an, bốn biển vui. 

 

XXX.- Thu Băng Đàn Ngâm: 

 

Vợ phải  đạo vợ, chồng phải  chồng, 

Vợ chồng là đạo, đất trời thông. 

Khó nghèo đều chịu, giàu đều hưởng, 

Kết tóc trăm năm trọn một lòng. 

 

XXXI.- Xuân Tuyết Đàn Ngâm: 

 

Anh phải đạo anh, em phải  em, 

Huân trì hai ống, tiếng nghe êm 

Sanh đồng một cội, là xương thịt, 

Sống thác nương  nhau ở dịu mềm. 

 

XXXII.- Thu Băng Đàn Ngâm: 

 

Làm người bậu bạn muốn nên danh, 

Lời thẳng khuyên nhau ở lấy lành, 

Giao mặt xưa rằng  vàng ngọc báu, 

Giúp tình nhân nghĩa mới thêm xinh. 

 

* 

* * 

Anh em Trân, Bửu, ngồi buồn, 

3070.- Dạo qua hoa viện, đi luồng xem chơi. 

 

Anh em vừa bước tới nơi, 

Phút nghe trong viện có lời đờn ngâm. 

Vần theo dây sắt, dây cầm, 

Tiếng đờn điệp với tiếng ngâm một bài. 

3075.- Hai chàng rình đứng  vách ngoài. 

 

Rõ ràng nghe đặng sáu bài đờn  xưa. 

Trời thu đương lúc nắng trưa, 

Chị em ngồi nực, vừa ưa buông đờn. 

Hai chàng ngoài vách mau chơn, 

3080.-Bước vào trong viện, xem tường  những ai. 
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Hay đâu giáp  mặt gái trai, 

Mày qua mắt lại, hoà hai ngỡ ngàng. 

Tuyết, Băng mắc cỡ vội vàng, 

Cúi đầu che quạt, hậu đàng chạy vô. 

3085.- Hai con thị nữ hầu cô, 

 

Cất đờn, bưng tráp , nói phô đều cười. 

Bửu, Trân, thấy cũng nực cười, 

Mau ra khỏi viện, tìm người  hỏi qua. 

Cho hay mối Tạo vấn qua, 

3090.- Coi hoa cây, lại thấy ra hoa người. 

 

* 

* * 

 

Trần Đoan bạn với hai người, 

Thư lầu đã ở đặng  mươi ngày rồi, 

Thưa cùng quan Trấn phản hồi, 

Tần Công  liền dụng lễ bồi đưa ra, 

3095.-Ban cho năm vóc sô, sa. 

 

Một cân sâm, quế khỏe già hộ thân. 

Lại cho vàng bạc hai cân, 

Riêng đưa chàng rể sắm phần  đi xa. 

Hai chàng từ tạ nhạc gia, 

3100.- Theo quan Huyện Tể trở ra đi về.    

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

3053.- Đạo Hoa Lan :- Xem c.t.  11. 

3061.- Năm mối ba giềng :- Xem c.t.  310/3. 

3064.- Tơ đồng :- dây bằng tơ, đàn bằng gỗ "ngô đồng 梧桐" *Tiếng tơ đồng : tiếng 

dàn. 

 

*CT bài đàn sau câu 3068 :-  

*Hai mươi bốn thảo :- Xem c.t.  2730. 

 

*Cây kiều, cây tử :- *Kiều橋 : tên một loại cây cao, cành mọc ngưỡng lên; *Tử梓 : loại 

cây thấp, cành cụp xuống. *Kiều tượng trưng cho "đạo làm cha". *Tử tượng trưng cho 

"đạo làm con". Ở đây chỉ đạo cha con. 

 

3095.- Ban cho năm vóc sô, sa :- *Vóc :- 1/ là loại bằng tơ, có hoa nổi (gấm, vóc) 2/- là 

xấp hàng vừa đủ may một bộ quần áo. *Sô:- loại vải dệt thưa, mình cát. *Sa :- loại hàng 

tơ dệt thưa và mỏng. *Vóc ở đây chỉ nghĩa thứ hai. 

 

3099.- Nhạc gia (岳家) :- cha vợ. 

3100.- Huyện Tể (縣宰) :- chức quan cầm đầu một huyện. 
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Mười ngày về tới Đan Khê, 

Người làng đón rước bộn bề lễ nghi. 

Tiếng hay, đâu cũng yêu vì, 

Hai thầy cử nhỏ đậu thi mới về. 

3105.- Ai dè chăn ngỗng, chăn dê, 

 

Vận trời ngó lại, ra bề người sang. 

Bà con họ nội xa đàng, 

Võng dù xin rước về làng thuở xưa. 

Đỗ Nương , Đỗ Khoái đãi, đưa, 

3110.- Tiệc bồi năm bữa, mới vừa rảnh rang. 

 

* 

* * 

 

Dương Trân, Dương bửu, hai chàng, 

Thưa cùng cậu, mẹ, hiệp bàn việc hôn. 

Nương rằng : " Nhờ của công môn, 

Ban cho vật quí, mình khôn chối từ. 

3115.- Chưa hay hai gái phương tư, 

 

Đứng trang đào liễu, đua cười mấy xuân ?" 

Hai chàng đem việc họ Tần 

Đờn nơi hoa viện đều phân tỏ tường, 

Nương rằng : " Nhờ phước tổ đường. 

3120.-Cho con gặp thuở khoa trường nên danh. 

 

Nhờ trời trước đặng chữ vinh, 

Sau rồi sẽ liệu gia tình mới xong. 

Hai con theo chốn thơ phòng, 

Ôn nhuần kinh sử, lo vòng thi xuân". 

 

* 

* * 

 

3125.- Lần hồi hầu đến tháng xuân, 

Đem nhau cất gánh, trông chừng Tràng An. 

Hai tuần đi tới kinh bang, 

Vào trường thi Hội, bảng vàng đỗ cao. 

Trước đền đặng đứng  đầu ngao, 

3130.-Dương Trân Bảng Nhỡn, Bửu vào Thám Hoa. 

 

Tuy không dành Trạng nguyên khoa, 

Cung thiềm, tháp nhạn cũng là Á khôi. 

Hốt hoa, bào gấm lãnh rồi, 

Quỳnh lâm mở tiệc, chúa tôi phỉ lòng. 

3135.- Tờ truyền tới trấn Hà Đông, 

 

Tần Khanh văn tín,  vợ chồng đều vui. 
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Sai người lập tức đi rồi, 

Tới Nam Khương huyện dọn ngôi công đàng. 

Cứ theo Trà Thạch gốc  làng, 

3140.-Cất làm nhà cửa nghiêm trang một tòa. 

 

Dấy  lên  rường cột nguy nga, 

Nam Khương một huyện, ít nhà dám phen. 

Cho hay son đỏ, mực đen, 

Mực son khuyên điểm, dầu hèn cũng sang. 

3145.- Dựng rồi nơi chỗ sẵn sàng, 

 

Xảy vừa tới lúc hai chàng vinh qui. 

 

* 

* * 

 

 Bảng vàng , cờ đỏ,  dàn đi, 

Che tàn, ngồi kiệu,  oai nghi chói lòa 

Lại thêm áo mão giồi ra, 

3150.-Lịnh ban gấm nhiễu ngọc ngà thiếu chi. 

 

*CHÚ THÍCH :- 

 

3115.- Phương tư (芳資) :- tư chất đẹp đẽ. 

3116.- Trang đào liễu (桃柳):- người con gái đẹp. 

3124.- Thi Xuân :- (hay Xuân thí = ) khoa thi Hội, thi Đình, mở vào mùa Xuân. 

3126.- Trường An (長安) :- Kinh đô của Trung Quốc bắt đầu từ đời Hán, đặt ở huyện 

Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Về sau, dùng từ Trường An để gọi chung kinh đô của một 

nước. 

 

3129.- Đầu ngao :- *Ngao (鼇) :- loại rùa to ở biển. *Đầu ngao :- đầu của con rùa to. 

Ngày xưa, người ta gọi người đỗ Trạng Nguyên là "độc chiếm ngao đầu  =獨占 鼇頭" . 

Theo lệ khoa cử xưa, sau lễ xướng danh, những người đỗ cao được vào điện, Trạng 

Nguyên được mời đứng vào đúng chỗ có khắc hình rồng và ngao. Về sau, "đầu ngao" 

được dùng để chỉ người đỗ cao nhất. 

 

3130.- Bảng Nhãn (榜眼) :- người đỗ thứ hai trong khoa thi Đình. (Trạng Nguyên, 

Bảng Nhãn, Thám Hoa) . 

*Thám Hoa  (琛花) :- người đỗ thứ ba trong khoa thi Đình, sau Trạng Nguyên, Bảng 

Nhãn. 

 

3131.- *Trạng Nguyên (狀元) :- người đỗ đầu trong khoa thi Đình. 

 

3132.- Cung thiềm, tháp nhạn, cũng là Á-khôi :- *Á-khôi (亞魁):- người đỗ thứ nhì 

trong một khoa thi. Hai câu 3131-3132, ý nói anh em Dương Trân, Dương Bửu tuy 

không đỗ đầu, nhưng cũng đỗ thứ nhì, ba. 

 

3134.- Quỳnh Lâm tiệc mở :- vườn Quỳnh Lâm 琼林, nơi vua đãi yến các vị tân khoa 

Tiến Sĩ ( xem thêm c.t. 2264). 
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3141.- Lương đống (梁棟) :- rường và nóc nhà. *Lương đống nguy nga :- chỉ nhà cửa 

cao đẹp. 

 

3142.- Dám phen:- dám sánh, chẳng bì được, dễ gì bì được. 

3146.- Vinh Quy (榮歸) :- vẻ vang trở về làng. Thời khoa cử xưa, ai đậu Tiến Sĩ thì 

được vua ban cờ, biển để về quê nhà. 

 

 

 

 

Khắp nơi châu huyện đều vì, 

Thổi kèn, gióng trống, ra đi rước mừng. 

Cho hay đỏ tía sắc xuân, 

Để dành trong sách giồi thân học trò. 

3155.-Thật nhờ họ Đỗ ơn to, 

 

Đến nay  mới đặng trời cho sang giàu. 

Đan Khê đùm đậu bấy lâu, 

Đền ơn nhờ cậu, trước sau phỉ tình. 

Hạc Lầu là chỗ dương danh, 

3160.-Anh em trả nghĩa sư sanh cũng tròn. 

 

Nay đà đẹp mặt mẹ con, 

Ở nơi Trà Thạch ăn ngon, mặc lành. 

 Nhờ vua hai chữ hiển vinh, 

Một môn dòng họ, có tình tới lui. 

 

* 

* * 

 

3165.-Anh em Trân, Bửu chẳng vui, 

 

Nhớ cha đi mất, ngùi ngùi thở than. 

 Dọn ra trước chốn tiền đàng, 

Đặt làm hương án, một bàn vọng thiên. 

Họ tên bài  vị rõ biên, 

3170.-Ăn chay, nằm đấ,t chúc nguyền vong linh. 

 

Theo Nho  dùng lễ tam sanh, 

Đọc bài   văn tế phỉ tình cha con.    

                    

XXXIII.- Văn Tế Rằng :-    

 

         

Hỡi ôi! 

 

1.- Trăng xế bóng xuân; 

Mây giăng lầu Hạc. 

2.- Thấy chữ "bình lôi" thơ cũ, chi xiết não nùng; 
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Nghĩ câu ""phong mộc" ngày xưa, càng thêm bát ngát. 

Nhớ linh xưa ! 

3.- Kinh sử đều thông, 

Vận thời chẳng đạt. 

4.- Công  danh  hai chữ, mơ màng bên gối hoàng lương; 

Sự nghiệp một câu, lấp lóang trong gương bạch phát. 

5.- Khắp chùa miễu cây hương cầu nối giống, nghĩa cha con thời đã đặng tuyền; 

Trùm núi sông lời nói để ghi lòng, tình chồng vợ ai ngờ  ở bạc! 

6.- Xảy ưu  cặp một gậy thiền, 

Bỗng chốc  rẽ hai gương nhạc, 

7.- Xiết bao đường sá xa xôi, 

Thêm nỗi cửa nhà man mác! 

8.- Đau đớn thay! một cụm tàn huyên, 

Ủ ê bấy! hai cành hoa ngạc. 

9.- Ngoài bảy chục xuân thu, còn mấy nữa: vó câu qua cửa, khôn tỏ nỗi  gần xa, 

Trong ba ngàn thế giới, biết bao nhiêu dấu thỏ lên đèo, khó tìm  nơi sống thác. 

Vả lại, 

10.- Tu gặp chùa nghèo; 

Chơi  nhằm cảnh khác. 

11.- Hôm mai chuông mõ, xưa am mây  trót đã nhọc nhằn; 

Ngày tháng tương dưa, nay rừng bụi  phận đành  mặn lạt. 

12.- Làng Trà Thạch, đá buông lời nói khống, biết đâu tìm dấu Như Lai; 

Đất  Đan Khê, hoa rơi nước mắt thầm, khó nỗi hỏi tin Bồ Tát. 

13.- Phải gặp thuở qua miền Đông độ, rước cha trở lại, trong nhà cũng có Thích Ca, 

Phải biết ai tới cõi tây phương,  xin cha trở về, ở nước há không Di Lặc ? 

14.- Hỗ  là cậy, mất cha nào cậy, muốn hỏi han mà cửa Phật vắng hiu; 

Ai  là thương, thấy mẹ thêm thương, luống trông nhớ, mà tuổi trời nặng vác. 

Ôi! 

15.- Sang giàu một thuở , mây nổi hoa tàn; 

Bè bạn  trăm năm, nước xao  bèo dạt! 

16.- Đã biết: cha nghề nào, con nghề nấy, mới phải nhân tình; 

Há hay : cha đường nọ, con đường nầy, cũng vì thiên các... 

17.- Vái Phật mở câu giới cấm, rày cô nhi mấy tiệc cỗ bàn, 

Nhờ vua đặng chữ hiễn vang, nguyện  hiển khảo dùng mâm vàng bạc. 

Hỡi ôi ! Thương thay ! Có linh xin hưởng ! 

 

 

Đọc rồi văn tế linh cha, 

Một môn già trẻ, đều hoà khóc than. 

3175.-Vô ra dù, võng, nhộn nhàng, 

 

Đãi đằng trên dưới,  cỗ bàn no say. 

 Tiệc mừng vừa trọn  mười ngày, 

Tần Khanh sai kẻ lễ bày hạ diên. 

Mừng cho hai rể đăng tiên  

3180.-Ngàn năm tiếng rạng, danh biên thẻ ngà. 

 

Hai chàng Bảng Nhãn, Thám Hoa, 

Khiến người lên tạ nhạc gia ơn rồi. 

Lương duyên hai chữ thêm giồi, 
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Trần Đoan vừa tới lo bồi việc hôn. 

3185.-Đỗ Nương  vưng lịnh công môn, 

 

Chờ ngày giờ tốt, nghinh hôn đem về. 

 Sắm trang sáu lễ  đương xuê, 

Họ hàng mời nhóm, toan bề phụng chiêm. 

 

* 

* * 

 

Hay đâu trăng tỏ mây êm, 

3190.-Hằng  Nga núp bóng cung Thiềm chưa lâu. 

 

Đôi  lành, chén ngọc chưa trao, 

Dương Trân nhuốm bịnh liền đau thương hàn. 

Trong nhà lo việc thuốc thang, 

Rước thầy hay trị, ngày càng ốm hư. 

3195.-Tần Khanh  có dạ ưu tư, 

 

Ra tờ khắp chốn, cầu sư tới liền. 

 

* 

* * 

 

Lối này tới lối người Tiên , 

Lên chùa Linh Diệu ở miền Thiên thai. 

Dương Từ, Hà Mậu hoà hai, 

3200.-Bấy lâu ở chốn Quỳnh đài dạo chơi. 

 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

 

3153.- Đỏ, tía :- từ chữ "Chu 朱  , Tử  紫", chỉ sắc áo chầu của các quan to màu đỏ, màu 

tía. Cả hai câu 3153-3154 ý nói : Sự vinh quang của  người học trò đã có sẵn, từ những 

kiến thức trong sách, chỉ cần họ cố công trau giồi là được. 

3160.- Sư  sanh 師生 (sinh) :- thầy và trò. 

3168.- Bàn vọng thiên 望天:- bàn cúng đặt ngoài trời ở trước nhà. 

3171.- Tam sinh (三牲) :- ba vật hy sinh để cúng tế gồm có :- trâu (bò) 牛, lợn豕 và dê 

羊. 

 

*CT văn tế sau câu 3172 :-  

 

*Lầu hạc :- *Hạc鶴 : loài chim tương truyền sống đến nghìn năm, nên người ta thường 

dùng chữ "tuổi hạc" để chỉ "sự sống lâu". 

Câu "Trăng xế nhà xuân, mây giăng lầu hạc" ý nói niềm thương tiếc người cha đã mất. 

 

*Bình lôi (瓶 罍):- bình và chén. Thiên Lục Nga trong Kinh Thi có câu "Bình chi khánh 
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hĩ, duy lôi chi sỉ = 瓶之罄矣惟罍恥" nghĩa là, cái bình mà cạn là nỗi nhục của cái chén. 

Ở đây ý nói cha mẹ và con cái nhờ cậy lẫn nhau, san qua sẻ lại cho nhau, có trách 

nhiệm cùng nhau. 

 

*Phong mộc (hay phong thụ) :- "Thụ dục tĩnh nhi phong bất chỉ, tử dục dưỡng nhi thân 

bất đãi = 樹欲靜而風不止子欲養而親不逮"(cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con 

muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn). Ở đây ý nói người con than tiếc cha mẹ đã 

mất, không kịp phụng dưỡng. 

 

*Hoàng lương :- Xem c.t.  178. 

 

*Gương bạch phát :- soi gương thấy tóc bạc. Bài thơ "Tương tiến tửu 將薦酒" của Lý 

Bạch có câu : "Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ty, mộ 

như tuyết 

 = 君不見高堂明鏡悲白髮,朝如青絲,暮如雪" (Anh chẳng thấy nơi nhà cao, soi gương 

buồn thấy tóc mình đã bạc, sớm như tơ xanh, chiều thành tuyết). Cả câu ý nói công 

danh sự nghiệp ở đời chỉ là chuyện phút chốc. 

 

*Khắp chùa miễu, cây hương cầu nối giống" :- ý nói đi khắp các chùa miễu đốt hương 

để cầu mong có con nối dõi. 

*Gậy thiền :- cây gậy của nhà sư, thiền trượng (禪杖) 

*Tàn huyên :- chỉ mẹ già (xem thêm c.t 2965). 

 

*Hai cành hoa ngạc :- *Ngạc 萼 : phần xanh lục bọc ở ngoài búp hoa (đài hoa). Thiên 

"Đường Đệ" phần "Tiểu Nhã" trong Kinh Thi có câu : "Đường đệ chi hoa, ngạc bất vĩ 

vĩ = 棠棣之花 萼不韡韡 ? " (hoa cây đường đệ, trông bề ngoài không chói lọi hay sao 

?). Ở đây, ca tụng tình anh em. 

 

*Vó câu qua cửa :- từ câu "bạch câu quá khích = 白駒過隙" (ngựa trắng chạy qua khe 

cửa), ý nói thời gian qua rất nhanh. 

 

*Đá buông lời nói khống :- đá cũng phải lên tiếng khống cáo nỗi nhọc nhằn cùng cực 

của nhân dân, Sách "Tả Truyện左傳" : năm Chiêu Công thứ 8, "đá" lên tiếng nói với 

Ngụy Du nước Tấn. Ngụy Du đem chuyện ấy kể lại với Tấn Hầu. Tấn Hầu bèn hỏi Sư 

Khoáng : "Đá sao lại nói được ?" . Sư Khoáng đáp :- "Làm việc không hợp thời, oán 

hận động lòng dân, thì vật không nói được như đá cũng phải lên tiếng". 

 

Tả truyện ( 左傳) hay Tả thị Xuân Thu《左氏春秋》gọi đủ là "Xuân Thu Tả Thị 

Truyện" 春秋左氏傳là tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử phản ánh giai 

đoạn từ năm 722 TCN đến năm 468 TCN. 

 

*Đông độ (tức Đông thổ = 東土) :- cõi đất phương Đông, chỉ Trung Quốc, vùng chịu 

ảnh hưởng Phật Giáo (*Chữ Thổ 土 đọc hai âm : hoặc Độ hoặc Thổ). Trong văn 

chương Phật Giáo, "Đông Độ" được dùng để đối với "Tây Phương". 

*Hỗ là cậy :- Thiên Lục Nga trong Kinh Thi có câu : "Vô phụ hà hỗ ? = 無父何怙" 

(không có cha thì nhờ cậy vào đâu ?) . Cả câu là lời than của người mồ côi cha. 

*Hiển khảo (顯考) :- cha đã mất. 
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3178.- Hạ diên (賀筵) :- tiệc mừng. 

3179.- Đăng tiên (登仙) :- lên cõi tiên, ở đây ngụ ý thi đỗ. 

3187.- Sáu lễ :- sáu lễ trong hôn nhân xưa (hôn sự lục lễ = 惛事六禮), gồm:-  

 

1/- Nạp thái 納采 :- đưa lễ vật dạm hỏi. 

 

2/-Vấn danh問名 :- hỏi tên tuổi. 

 

3/-Nạp cát 納吉 :- báo hai tuổi của trai gái có hợp nhau  không. 

 

4/- Nạp trưng 納徵 :- trao sính lễ. 

 

5/- Thỉnh kỳ 請期 :- hẹn ngày cưới. 

 

6/- Thân nghênh 親迎 :- (hoặc Nghênh thân 迎親 ) rước dâu.. 

 

六禮 

 

「六禮」是結婚過程的六個禮法，分別指： 

 

•   納采：當兒女婚嫁時，由男家家長請媒人向物色好的女家提親。男家在納采時

，需將大約達三十種有像徵吉祥意義的禮物送給女家；女家亦在此時向媒人打聽

男家的情況。 

•   問名：即在女方家長接納提親後，女家將女兒的年庚八字帶返男家，以使男女

門當戶對和後卜吉凶。 

•   納吉（又稱過文定）：當接收庚帖後，便會將庚帖置於神前或祖先案上請示吉

凶，以肯定雙方年庚八字沒有相沖相剋。當得知雙方並沒有相沖相剋之徵象後，

婚事已初步議定。 

•   納徵（又稱過大禮）：即男家把聘書和禮書送到女家。在大婚前一個月至兩週

，男家會請兩位或四位女性親戚（須是全福之人）約同媒人，帶備聘金、禮金及

聘禮到女方家中；此時，女家需回禮。 

•   請期（又稱乞日）：即男家擇定合婚的良辰吉日，並徵求女家的同意。 

•   親迎（或迎親）：在結婚吉日，穿著禮服的新郎會偕同媒人、親友親自往女家

迎娶新娘。新郎在到女家前需到女家的祖廟行拜見禮，之後才用花轎將新娘接到

男家。在男家完成拜天、地、祖先的儀式後，便送入洞房。 

 

3188.- Phụng chiêm (奉詹) :- kính dâng lễ lên tổ tiên 

 

3194.- Hư :- suy; *Ốm hư :- ốm yếu, suy mòn. 

 

 

Theo Tiên  hơn nửa tháng trời, 

Tấm lòng rửa sạch, việc đời lãng xao. 

Lão Nhan coi số Thiên tào, 

Đòi hai người vào, nói chuyện trần duyên. 

3205.-Rằng : " Hai họ có căn nguyên, 
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Trời đà trước định, kết nguyền thân gia. 

 Rày nên sum hiệp một nhà, 

Con trai, con gái, thảy đà thành thân". 

Họ Hà nghe lạ hỏi lần, 

3210.-Rằng :"Tôi đi khỏi mới gần nửa trăng. 

 

Trong nhà hai gái còn măng, 

Tuổi trời chưa mấy, sao rằng   thành thân ?". 

Đáp rằng :  " Trên dưới có phần, 

Non Tiên  một bữa, cõi trần một năm. 

3215.-Toán theo Giáp Tý thời nhằm, 

 

Tuyết, Băng nay đã mười lăm tuổi rồi. 

Đạo trời đã biết thời thôi, 

Hai người khá kíp phản hồi cố hương." 

Lão Nhan làm phép thâu đường, 

3220.-Cho hai hoàn thuốc cứu chàng Dương Trân. 

 

"….Hai người về chốn hồng trần, 

Giàu sang chung hưởng, nhờ phần lộc con, 

Lộc con là lộc trời còn, 

Nhân luân hai chữ vuông tròn mới an." 

 

* 

* * 

 

3225.-Hai người từ biệt Lão Nhan, 

 

Ra nơi Vân động, theo đàng ngày xưa. 

 Tri Niên họ Lý theo đưa, 

Dùng dằng cửa động, còn chưa chỉ đường. 

Rót ra hai chén quỳnh tương, 

3230.-Rằng :" Xin gượng uống về đường cho an. 

 

Từ đây xuống chốn nhân gian, 

Non Tiên  xa cách, khó màng  trở lên." 

Gặp nhau biết lấy chi đền, 

Chút duyên bèo nước, nào quên tình nầy. 

3235.-Ngàn năm trăng  gió ở đây, 

 

Riêng thương chiếc  nhạn rẽ bầy kêu xa. 

Vội vàng chẳng  kịp hái hoa, 

Dương quan bẻ liễu,  gọi là đưa nhau, 

Đưa nhau, của báu màng đâu, 

3240.- Chi bằng mùi đạo tám câu năm vần. 

 

Ta nay  bắt chước tao nhân, 

Ngâm thơ đưa bạn dương trần ngày nay. 

 

XXXIV.- Thơ Đưa Hà Mậu 
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Long Môn quê cũ lại bôn ba, 

Non nước bâng khuâng cám họ Hà. 

Nước Thánh  năm đời lòa mắt tục, 

Rượu Tiên  một thuở rửa lòng tà. 

Đào nguyên khó hẹn tin bèo nhóm, 

Vân động riêng buồn tiếng nhạn xa. 

Khôn, dại, sự đời ngươi đã thấy, 

Nên mình, rồi phải dắt  người ta. 

 

 

XXXV.- Thơ Đưa Dương Từ  

 

Thiên thai xa cách cõi Nam Khương, 

Hoa cỏ ngùi ngùi cám họ Dương, 

Chùa Phật khôn cầm cây  lão mại, 

Động Tiên  xin chuốc chén quỳnh tương. 

Chút tình trăng  gió riêng cưu bạn, 

Mấy dặm quan sơn vội tách đường. 

Lưu, Nguyễn  dấu xưa ai cũng biết, 

Ngươi về, nhà, nước, hiếm người thương. 

 

 

Dương Từ, Hà Mậu nghe thơ, 

Than rằng : " Nào biết bao giờ gặp nhau ? 

3245.-Cuộc đời là cuộc bể dâu, 

 

Nước về sông dưới, khôn cầu nguồn xưa !" 

 Nói thôi nước mắt như mưa, 

Tri Niên chỉ nẻo quê xưa đành rành, 

 

* 

* * 

 

Thâu đàng nhờ có phép linh 

3250.- Một người một ngõ, hồi trình chẳngxa 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

3219.- Phép thâu đường :- pháp thuật rút ngắn đường đi. 

3229.- Quỳnh tương (瓊漿) :- (hay Ngọc tương 玉漿) thứ nước Tiên uống. 

3234.- Duyên bèo nước :-  tử chữ "bình thủy tương phùng =萍水相逢 " ; duyên gặp 

nhau bất ngờ; nơi đất khách gặp nhau. 

 

3238.- Dương quan bẻ liễu :- *Dương quan : tên một cửa ải thuộc tỉnh Cam Túc phía 

Bắc Trung Quốc . Thơ Vương Duy  có câu :- "Tây xuất Dương quan vô cố nhân = 西出

楊關無故人" (đi ra phía Tây khỏi ải Dương quan, không còn bạn cũ nữa) . Ý nói cảnh 

chia ly, tiễn biệt. *Bẻ liễu : do chữ "chiết liễu=折柳 ". Xưa kia ở Trung Quốc khi bạn 



155 

 

bè tiễn đưa nhau, thường đến cầu Bá ở phía Đông Trường An bẻ một cành liễu tặng 

nhau. Cả câu ý nói cảnh chia ly tiễn biệt. 

 

3240.- Tám câu năm vần :- bài thơ Đường luật "thất ngôn bát cú" gồm có 8 câu và 5 

vần. Vần gieo ở các câu : 1,2,4,6,8. 

 

*CT bài thơ sau câu 3242 :-  

 

*Đào Nguyên (桃源) :- nguồn hoa đào. Bài "Đào hoa nguyên ký桃花源記" của Đào 

Tiềm 桃潛chép : Đời Tấn 晉, tại huyện Vũ Lăng có ông chài lạc vào nguồn hoa đào, 

gặp những người lánh nạn nhà Tần đã sống ở đây mấy đời và ở đó rất sung sướng, hạnh 

phúc. Ông về thuật chuyện với mọi người, nhưng sau trở lại, không tìm được chốn cũ. 

Người ta ngờ ông chài đã lạc vào cảnh Tiên. 

*Đào nguyên khó hẹn, tin bèo nhóm :- nói cảnh tiên khó hẹn ngày gặp gỡ bất ngờ của 

những người phiêu bạt. 

 

*Gầy lão mại (老邁) :- cây gậy của người già yếu. *Khôn cầm gầy lão mại : ở đây ý nói 

không giữ nổi Dương Từ ở lại. 

 

*Lưu Nguyễn (劉阮) :-  tức Lưu Thần và Nguyễn Triệu du Thiên Thai 劉晨阮肇遊天

台 

 

. Theo "Sưu Thần Ký 搜神記" hai người vào núi Thiên Thai 天台hái thuốc, bị lạc 

đường , gặp hai nàng tiên rồi kết duyên với nhau. Ở Thiên Thai được nửa năm, hai 

chàng nhớ nhà về thăm, thì con cháu đã đến đời thứ bảy. 

 

*Hiếm :- tức hiếm gì, là nhiều lắm, không thiếu gì. *Người về, nhà nước hiếm người 

thương :- người về, nhà nước không thiếu gì người thương mến. 

*Biển dâu :- biển và ruộng dâu, do chữ "Thương hải biến vi tang điền 蒼海變為桑田= 

" (biển xanh hóa thành ruộng dâu) chỉ việc đời biến đổi. 

 

 

 

 

Dương Từ về đến quê nhà, 

Đoái nhìn cảnh vật thấy ra lạ lùng. 

Ngẩn ngơ đứng trước bình phong, 

Minh nghi chưa dám vào trong công đường. 

3255.-May đâu lại gặp Đỗ Nương , 

 

Dạo chơi ra cửa nhìn tường phu quân. 

 Hai hàng nước mắt rưng rưng, 

Nửa thương việc trước, nửa mừng ngày nay. 

Dương Từ lấy thuốc Tiên  rày, 

3260.-Cho Dương Trân uống, kịp ngày lành mau. 

 

Cha con chồng vợ gặp nhau, 

Hỏi phô, chuyện vãn, trước sau tỏ tình. 
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Gần xa đều tới thăm mình, 

Coi đi tu đã nên hình Phật chi ? 

3265.-Mười lăm năm bỏ nhà đi, 

 

Nợ oan gia lại kéo ghì về đây. 

 Nương rằng :" Từ ấy những nay, 

Nghĩ trong phận thiếp liền ngày lụy tuôn. 

Xiết bao gió chớp, mưa luồng, 

3270.- Chất sầu làm gối, nấu buồn làm cơm. 

 

May nhờ hai trẻ danh thơm, 

Bề nhà cửa mới đặng nờm nở ra, 

Phải con cạo trọc theo cha, 

Ôi thôi ! Thân mẹ cũng ra ăn mày ! 

3275.-Cho hay một trả, một vay, 

 

Am mây đã trốn , lại  đày đi xa, 

Đói thời phổ khuyến người ta, 

Tương chua, cơm hẩm, gọi là ăn chay, 

Coi chim quành quạch thời hay, 

3280.-Theo cây trái chín, ăn chay già  đời. 

 

Bay đâu cho khỏi dưới trời, 

Tiếng kêu quành quạch già đời ra chi !" 

Trân rằng : " Vận có thạnh suy, 

Người đời sao khỏi hiệp ly lẽ thường. 

3285.-Bằng nay sum hiệp nhất đường, 

 

Hai con dâng lễ thọ trường cho vui." 

Họ Dương, họ Đỗ đều vui, 

Trong nhà quan khách tới lui bộn bề. 

 

* * * 

 Đoạn này Hà Mậu ra về, 

3390.- Long Môn đất ấy, thật quê xưa rồi. 

 

Trạc nhìn nhà cửa hỡi ôi ! 

Ngói chài, nóc sập, vách vôi gạch nhào. 

Ổ vò, lưới nhện lao xao, 

Trước sân cỏ loạn, hàng  rào ngả xiêu. 

3295.-Vợ con  vắng vẻ  quạnh hiu, 

 

Bếp còn ốc đẻ, thềm nhiều dế ngâm, 

Họ Hà thấy vậy động tâm. 

Hai hàng nước mắt, lệ dầm chéo khăn. 

Chưa hay duyên cớ sao rằng , 

3300.-Tới nhà em gái hỏi phăn sự tình. 

 

*CHÚ THÍCH :- 
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3277.- Phổ khuyến (普勸) :- đi xin của bố thí rộng khắp. 

 

3292.- Ngói chài :- ngói bị tuột trụt xuống. 

 

 

Mới hay là  sự bất bình, 

Liễu Thư trước đã bỏ mình về quê. 

Tuyết, Băng, hai gái đương xuê, 

Ở cùng quan Trấn, bỏ nghề Da- tô. 

3305.-Mậu rằng :" Hai trẻ cải đồ, 

 

Thật trời xui khiến còn mồ mả sau. 

Cám thương họ Liễu thác mau, 

Vợ chồng chẳng kịp  gặp  nhau buổi nầy, 

Phải chi đặng sống lại đây, 

 

(lược 1 câu) 

 

3310.- Theo ta tránh khỏi chó Tây ăn hồn"  

 

 Bà con dòng họ một phồn, 

Nghe lời nói lạ, tới dồn hỏi xăng. 

Mậu  liền nói việc Hà Năng, 

Cho con cháu biết, kẻo rằng   đạo hay. 

3315.-Đốt nhiều vàng bạc thời may, 

 

Vái ông khỏi mắc ăn mày âm cung, 

Ai ai nghe cũng não nùng, 

Đều lau nước mắt, khôn cùng thở than. 

 

* * *    

 

Tiếng đồn xa khắp các làng, 

3320.- Châu Kỳ tới viếng, hỏi han việc đời. 

 

Họ Hà phân nói khắp nơi, 

Việc trong trời đất, chín trời tỏ tang. 

Lại phô một chuyện Châu Phan, 

Nhắn về đốt sách Hoa Lan lầm đời. 

3325.-Kỳ rằng : " Muốn tỏ đạo trời, 

 

Mười lăm năm trọn, nối hơi trông chờ, 

Đã đành dấu trước bơ vơ, 

Đuốc xao vì gió, trăng lờ bởi mây. 

Vì ai ra cớ sự nầy, 

(Lược 1 câu)   
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3330.- Còn mang thập ác một cây cầu gì ! 

 

Đội ơn anh có công đi, 

Phải chăng  đã thấy, còn nghi lẽ nào. 

Ví như một tấc a- giao, 

Mấy nguồn nước đục, lóng vào cũng  trong. 

3335.- Mậu rằng : "Nói lại động lòng, 

 

(Lược 1 câu)   

 

 Một môn tả đạo cũng dòng dõi nhăng.   

            

Nay đà cứ gốc mà phăn, 

Theo đường nhân nghĩa, gì bằng đạo Nho . 

Trời sanh có một đạo Nho , 

3340.-Ngàn nghề, muôn nghiệp cũng  lò ấy ra. 

 

Cứ theo đơm quải ông bà, 

Quỉ thần chẳng giận, mồ ma không hờn. 

Nay đà rõ đặng nguồn cơn, 

Dạy đời con cháu đội ơn Thánh  Hiền." 

3345.-Từ đây hai họ lời truyền : 

 

Bao nhiêu tả đạo đều nguyền đốt kinh. 

 

* * *      

             

Phút đâu quan Trấn hay tình, 

Đòi Hà Mậu tới, hỏi minh mọi lời. 

Tuyết, Băng, hai gái nhờ trời, 

3350.-Cha con vầy hiệp, một  nơi vuông tròn. 

 

 

(còn tiếp)  

nhuocthuy: 

(tiếp theo) 

 

Cho hay người cách nước non, 

Thác thời mất dấu, sống còn gặp nhau. 

Tần Khanh gạn hỏi đuôi đầu, 

Họ Hà thưa việc trước sau tỏ tường. 

3355.- Liền sai quan huyện Nam Khương, 

 

Dạy Trần Đoan rước họ Dương đem về. 

Yến diên thết đãi phủ phê, 

Cùng nhau bàn luận các bề phải chăng. 

Việc trong trời đất, mấy tầng, 

3360.- Thấy đâu nói đó, nào hằng sót quên. 
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Dương Từ, Hà Mậu hai tên, 

Tần Khanh dâng sớ tâu lên cửu trùng. 

Tấn vương xem sớ lạ lùng, 

Chỉ đòi nội vụ thảy đồng lai kinh. 

3365.-Tần Khanh vâng chỉ lai kinh, 

 

Cha con hai họ thảy mình đều đi. 

Tấn vương ngự trước  đan trì, 

Cho vào ra mắt một khi xem tường. 

Tả biên quì tấu họ Dương, 

3370.-Anh em Trân, Bửu hai chàng tân khoa. 

 

Hữu biên qùi tấu họ Hà, 

Chị em Băng, Tuyết nết na dịu dàng. 

Tấn vương phán trước ngai vàng: 

"Dương Từ, Hà Mậu  hai chàng có công. 

3375.-Chín Trời, mười Đất, đi thông, 

 

Tìm ra mối đạo, trong lòng mới an. 

Bấy lâu chuộng thói dị đoan, 

Đến nay mới biết lầm đàng đi xa. 

Có lòng theo chánh, bỏ tà, 

3380.- Trời liền cho phước, sanh ra con hiền. 

 

Thêm giồi hai chữ lương duyên, 

Song sanh đôi tốt, phỉ nguyền giàu sang, 

Việc này giao lại Trấn quan, 

Chủ hôn hai họ, kết đàng sui gia. 

3385.-  Người  hiền là báu nước nhà, 

 

Đáng biên vào sử, để ra khuyên đời. 

Tấn vương dụ xuống khắp nơi, 

Cấm theo đạo Phật, đạo Trời  chẳng nên. 

Dụ rằng : "Đất dưới, trời trên, 

3390.- Giữa là kẻ thế, bốn bên Mọi, Lào. 

 

Xưa nay chẳng đặng hỗn hào, 

Cõi ai nấy ở, loài nào nấy theo. 

Coi câu : "Lưỡng quốc tương triều", 

Đường đi cách trở, hãy nhiều non sông. 

3395.- Cớ sao mình ở nước Trung, 

 

Lòng theo nước ngoại, còn mong đạo  gì ? 

Ông bà mồ mả bỏ đi, 

Gốc mình chẳng kỉnh, kính gì gốc ai ? 

Cửa nhà, làng xóm gác  ngoài, 

3400.- Phận gần chẳng đoái, đoái hoài phận xa. 

 

 

*CHÚ  THÍCH :- 
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3362.- Cửu trùng (九重) :- *Cửu 九: chín; *Trùng 重 : lớp; nơi vua ở, có chín lớp cửa 

mới vào đến nơi được. Ở đây chỉ vua. 

 

3367.- Đan trì (丹墀) :- *Đan 丹: đỏ; *Trì 墀: thềm; thềm các cung điện vua thường 

sơn màu đỏ. 

 

3377.- Dị đoan 異端:- Xem c.t.  3. 

 

3393.- Lưỡng quốc tương triều (兩國相朝) :- hai nước gặp nhau, giao hảo với nhau. 

 

 

(còn tiếp)  

nhuocthuy: 

(tiếp và hết) 

 

(Lược 8 câu)   

  

Quan dân đều nói tiếng ta, 

Chẳng hơn chim, chuột tới nhà líu lo. 

Đàn bà giữ tiết thơm tho, 

Chẳng hơn dê, chó chung lò tanh hôi. 

3405.- Người khôn thấy cũng biết rồi, 

 

Có đâu vượt phép, đổi ngôi xô bồ. 

Ai còn về đạo Da-tô, 

Cùng là đạo Phật, tội đồ chẳng tha.    

 

 

Cứ theo một đạo Nho  ta, 

3410.- Giữ câu lễ nghĩa, muôn nhà an vui." 

 

* * *      

                                         

Tấn vương dụ xuống vừa  rồi, 

Tần Khanh dâng sớ,  xin hồi Hà Đông. 

Tấn vương ngự tới đền rồng, 

Bạc, vàng, gấm, nhiễu, thưởng công Dương, Hà. 

3415.- Làm thơ ngự chế ban ra, 

 

Tặng cho hai họ vinh hoa một đời. 

 

XXXVI.- Thơ tặng Dương Từ :- 

 

 

Chùa sãi đâu hơn gã họ Dương, 

Đi tu lại biết lẽ du phương, 

Gậy thiền dầu tránh nơi Tiên  động, 
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Rượu lão đâu say chỗ Phật đường. 

Thế tục lắm người con mắt thịt, 

Phong trần mấy kẻ tấm lòng gương. 

Việc trong trời đất  nên, hư  thấy, 

Nào để dân ngu phải lỗi đường. 

 

 

XXXVII.- Thơ tặng Hà Mậu :- 

 

 

Qua bếp nên khen gã họ Hà, 

Năm đời còn biết lẽ trung tà. 

Ra đi chẳng nại đường trời đất, 

Chữa lỗi  nào câu việc mẹ cha. 

Đổi thói man di vì nỗi trẻ, 

Nghĩ ơn thuỷ thổ cám cho già. 

Một người tìm đạo, muôn nhà thấy, 

Bia để ngàn năm, rõ tiếng  nhà. 

 

 

Khiến nêu chỗ ở  hai người, 

Có con giúp nước, để đời xem trông. 

Hai người  biểu lãnh ơn  rồng, 

3420.- Đem nhau ra Trấn Hà Đông một đoàn. 

 

Tần Khanh về kíp sai quan, 

Ra Long Môn huyện sửa sang cửa nhà, 

Dựng nên lương đống một tòa, 

Ơn vua cho dựng, nêu ra cột cờ. 

3425.-Tần Khanh liền chọn ngày giờ, 

 

Dương, Hà hai họ viết thơ đính kỳ. 

Phu nhân lòng cũng  yêu vì, 

Sắm cho hai gái vinh qui về làng. 

Trong mình đã đủ nữ trang, 

3430.- Lại thêm của báu vua ban thiếu gì. 

 

Cửa nhà rực rỡ ai bì, 

Hai con vầy ở, đợi kỳ tống hôn. 

Xui nên một huyện Long môn, 

Bà con nội, ngoại khen đồn tiếng xa. 

3435.-Ngày đêm  trong cửa họ Hà, 

 

Người sang, khách trọng vô ra dập dìu. 

Cho hay những kẻ biết điều, 

Trời trao lộc tốt, làm nêu để đời. 

Tới ngày tháng sáu, hai mươi. 

3440.-Họ Dương sắm lễ, nhóm người nghinh hôn. 

 

* * *                    
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Nam Khương qua đến Long Môn, 

Đường đi mười bữa, cầu hôn xa vời. 

Tần Khanh trước đã ban lời, 

Kiệu tân rần rộ tới nơi họ Hà, 

3445.- Họ Dương lễ cưới họ Hà, 

 

Hai trai hai gái một nhà thành thân. 

Sánh đôi : Xuân Tuyết, Dương Trân, 

Thu Băng, Dương Bửu, cân phân vợ chồng. 

Đuốc hoa chén ngọc song song, 

3450.- Trướng loan gối phụng, động phòng thêm xuân. 

 

Ba ngày liền mở tiệc mừng, 

Khắp nơi châu huyện đều dưng liễn đầy. 

Người lui kẻ tới dẩy đầy, 

Da- tô, thầy sãi cũng vầy coi chơi. 

3455.- Cùng nhau bàn bạc việc đời, 

 

Đã ưng bỏ đạo Phật, Trời, theo Nho . 

Theo Nho  mới đặng  phước to, 

Cho hay công ở đạo Nho trải đời. 

Di ngôn một quyển  truyền lời, 

3460.- Các phương đạo vị, muôn đời xét soi. 

 

*CHÚ  THÍCH :- 

 

3408.- Tội đồ (罪徒) :- tội  bị đày đi xa. 

 

3415.- Ngự chế (御制) :- thơ, văn do vua làm ra. 

 

*CT bài thơ sau câu 3416 :-  

 

Trung tà (忠邪) :- trung chính và tà vạy. 

 

3426.- Định kỳ (定期) :- ước hẹn ngày. 

 

3432.- Tống hôn (送婚) :- đưa dâu về nhà chồng. 

 

3440.- Nghênh hôn (迎婚) :- rước dâu. 

 

3446.- Thành thân (成親) :- thành vợ chồng. 

 

3450.- Động phòng (洞房) :- *Động 洞: nơi sâu kín; *Phòng房 : cái  phòng; phòng của 

vợ chồng mới cưới. 

 

3459.- Di ngôn  (遺言) :- lời nói truyền lại cho đời sau. 

 

 

                                                                = HẾT= 
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Thiên Vương: 

Trích dẫn từ: nhuocthuy trong Tháng Mười Một 21, 2010, 04:03:11 am 

 

DƯƠNG TỪ—HÀ MẬU 

 

楊 慈   何 茂 

 

LGT:- Trong các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu, thì tác phẩm Dương Từ—

Hà Mậu rất ít người biết đến. 

Có nhiều lý do, trong đó "có vấn đề đụng chạm tôn giáo khác" có lẽ là chính. 

 

Trên tinh thần bảo lưu vốn văn học cổ, chúng tôi cố gắng đưa giới thiệu một tác phẩm 

DTHM có tính cách đầy đủ  

 

(3460 câu và 37 bài thơ phụ). 

 

Đây chỉ là việc làm mang tính "bảo tồn" tài liệu của người xưa, ngoài ra, chúng tôi 

không dám "có ý kiến hay phê phán" gì cả ! Đó là phần việc của lịch sử hiện nay và sau 

nầy. 

 

Kính mong tất cả quí vị thông cảm và "tha thứ" cho việc đưa quyển DTHM đủ câu, đủ 

chữ nầy lên mạng. 

 

Nội dung nầy là ở quyển Dương Từ—Hà Mậu do Nhà xuất bản tổng hợp Long An ấn 

hành và phổ biến vào năm 1982, chúng tôi chỉ chép lại mà thôi. 

 

Trân trọng giới thiệu cùng quí huynh đệ. 

 

Nhược Thủy 
 

(Mùa Đông năm Canh Dần—2010) 

 

    

@font-face {font-family: "times new roman";src: url(./font/times new roman.ttf);}.ace 

{font-family: "times new romank";} 

Xem tác phẩm này mới thấy sức làm việc của Bác NT thật là hơn người!  Một bài có tới 

hơn 3000 câu mà Bác đã hoàn thành trong một thời gian có vài ngày.  Chưa kể còn chú 

giải khá tường tận cho từng đoạn trong bài.  Thật là công sức vô biên!... 

 

   Để cho công trình này của Bác không bị "chôn vùi", TV xin phép được gợi lại để 

nhiều người có cơ hội xem qua 1 tác phẩm hiếm hoi và khá "tai tiếng" này của cụ đồ 

Nguyễn Đình Chiểu.   

 

 

   Về truyện Dương Từ - Hà Mậu ông giáo Nguyễn Văn Nghĩa có viết trong báo Việt 
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Nam, xuất bản ở Sài gòn, ngày 14 tháng 11, 1936 : 

 

 "Khi cụ đồ Chiểu mù, ở lại Tân Thuận Đông, tổng Dương Hòa Hạ trong hai ba năm, 

nhà người bạn là ông nhiêu Lê Quang Thịnh ( thường gọi là Nhiêu Cơ ); ở đấy muốn 

vui lòng ông bạn, luôn tiện để bênh vực đạo Nho, cụ đồ đọc quyển Dương Từ - Hà Mậu 

cho ông Nhiêu Cơ chép." 

 

  Cũng như lời đầu bài Bác NT có ghi, tài liệu Bác chép lại được in vào năm 1982 này 

dựa vào bản chữ Nôm và bản chữ quốc ngữ của Phan Văn Hùm.  Do vậy, TV xin ghi lại 

dựa vào sự đối chiếu giữa bản 1982 của Bác NT và bản 1964 của Phan Văn 

Hùm.  Đồng thời cũng dựa theo ý riêng mà chỉnh sửa vài chỗ cho hoàn thiện hơn được 

chút nào, hay chút ấy. 

 

  Lẽ dĩ nhiên tác giả là người mù, nên dù sáng tác ra tác phẩm này, vẫn chưa hề nhìn 

thấy nó thật sự "tròn, méo" thế nào.  Do vậy, tròn hay méo là nhờ vào người khác viết 

giùm mà thôi.  Ngày xưa ông Nhiêu Cơ viết theo văn xưa, nên phù hợp với độc giả thời 

ấy mà không đáng nói gì.  Nay thiết nghĩ ta cũng ráng giúp cho cụ đồ Chiểu mà viết lại 

cho phần nào phù hợp với phong cách mới, thời đại mới, thì nhờ vậy đại chúng mới dễ 

tiếp thu.  Chính vì lẽ đó mà TV xin làm cái việc mà nhiều người không dám làm vì sợ 

thiên hạ dị nghị. 

 

  Ngoài ra, mỗi bài viết TV chỉ trích ghi chừng chục câu, để lấy chỗ mà đào sâu vào ý 

nghĩa cho bạn đọc giải khuây và học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích khác.  Nhất là 

phần tiếng Việt thường dùng, có sự đối chiếu với nguyên bản chữ Hán để mọi người 

thấy được cái hay và cái gốc, từ đó mà hạn chế được ảnh hưởng của tiếng Việt thời 

internet này.  Vì vậy, xem bài thì tự nhiên mọi người cũng sẽ góp phần vào việc bảo tồn 

tiếng nói của dân tộc. 

 

  Có câu:"Ẩm thủy tư nguyên!", nghĩa là ..."Uống nước, nhớ nguồn!"....nên xem tác 

phẩm của người thì ta cũng cần xem sơ lược về tiểu sử của người viết nên tác phẩm 

ấy.  Phần tiểu sử của cụ NĐC thì Bác NT đã ghi rõ, nên TV mời mọi người xem thêm 

về phần tiểu sử của cụ Phan Văn Hùm.  Người có công cho ra đời bản quốc ngữ 

"Dương Từ - Hà Mậu" đầu tiên này: 

 

                    PHAN VĂN HÙM (1902 - 1946) 

 

                             
 

Nhà nghiên cứu, nhà hoạt động, bút danh Phù Dao, Huỳnh U Mai, quê làng Búng, 
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huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một (nay thuộc Bình Dương). 

Ông xuất thân trong một gia đình nông dân. Thuở nhỏ, học trường Chasseloup Laubat - 

Sài Gòn. Sau khi đỗ Trung học, ra Hà Nội học ngành Công chánh. Tốt nghiệp, ông trở 

về Nam, không đi làm việc cho thực dân mà lui về quê đọc sách, liên lạc với các nhà 

yêu nước thời bấy giờ như: Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Mai 

Bạch Ngọc, Nguyễn Văn Bá… 

 

Năm 1929, ông bị thực dân bắt vì bị vu là “Đánh lính kín”. Trong tù, ông viết quyển 

"Ngồi Tù Khám Lớn" vạch tội thực dân Pháp cố tình vu khống và gài bẫy bắt nhà yêu 

nước Nguyễn An Ninh; đồng thời lên án chế độ cai trị tàn nhẫn và nhà tù hà khắc của 

thực dân ở Đông Dương. 

 

Năm 1930, ra tù, ông sang Pháp du học, chuyên về triết học tại trường Đại học 

Sorbonne. 

 

Năm 1933, tốt nghiệp ông về nước hợp tác với Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Nguyễn 

Văn Tạo, Trần Văn Thạch, Lê Văn Thứ… xuất bản báo La Lutte, Đồng Nai làm cơ 

quan đấu tranh chống thực dân và tay chân Pháp công khai tại Sài Gòn. 

 

Tại Sài Gòn, ông không làm công chức, vừa viết báo vừa dạy học tại các trường tư thục, 

cùng Phan Văn Chánh, Nguyễn Phi Oanh, Tạ Thu Thâu… tại các trường Nguyễn Trọng 

Hy, Huỳnh Khương Ninh… Ông là tác giả có bài liên tục trên các báo: Mai, Phụ Nữ 

Tân Văn, Việt Thanh, Dân Quyền, Thần Chung, Văn Lang… 

 

Năm 1936, ông cùng Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố 

Sài Gòn. 

 

Từ khi đắc cử, có tiếng nói công khai trong Hội Đồng Thành Phố, nhóm ông đã gây nên 

một tiếng vang lớn nên thực dân rất căm ghét, luôn tìm cách cách chức ông và các đồng 

viên cùng lập trường, quan điểm. 

 

Năm 1939, ông ứng cử vào Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ, đắc cử, nhưng bị thực dân 

gian lận nhân một số bài báo đăng trên các báo, nhất là báo La Lutte, ông bị thực dân 

bắt giam và kết án đày đi Côn Đảo. 

 

Năm 1942, được trả tự do, nhưng vẫn bị quản thúc tại Tân Uyên (Biên Hòa). 

 

Cách Mạng Tháng Tám thành công, ông hăng hái tham gia các công tác ở Sài Gòn. Ông 

mất vào đầu năm 1946 tại miền Đông Nam bộ. 

 

Ngoài một nhà hoạt động chính trị, Phan Văn Hùm còn là một nhà nghiên cứu nghiêm 

túc. Thuở sinh thời, ông đã xuất bản các sách: 

 

- Ngồi Tù Khám Lớn. 

- Biện Chứng Pháp. 

- Nỗi Lòng Đồ Chiểu. 

- Phật Giáo Triết Học. 

- Vương Dương Minh. 

- Luận Tùng. 

- Dương Từ Hà Mậu (chú thích phiên âm). 
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- Ngư Tiều Vấn Đáp Y Thuật (chú thích phiên âm). 

 

Và rất nhiều bài đăng trên các báo: Tri Tân, Văn Lang, Đồng Nai, Phụ nữ Tân Văn… 

 

................................................................................ 

 

 

  Làm việc này, trước là để phần nào tiếp tay với Bác NT trong phần giới thiệu, chỉnh 

lý, và chú giải.  Sau là muốn mọi người có dịp xem thêm mà hiểu thêm về văn xưa, 

người xưa, và tư tưởng xưa.  Dĩ nhiên cái gì cũ thì phải hư đi, và sẽ được thay bằng cái 

mới tốt hơn, đẹp hơn.  Tuy nhiên trong những cái cũ, đôi khi người ta phát hiện được 

"kho tàng vô giá" mà không gọi là cũ nữa, mà gọi là ...đồ cổ.  Cũng vậy, trong hơn 3 

ngàn câu của tác phẩm này, TV tin rằng nếu chịu khó để tâm tìm tòi, chắc chắn ai cũng 

sẽ tìm được một thứ gì đó quý giá cho riêng mình!... 

 

 

  Và TV nghĩ rằng, Bác NT bỏ bao công sức bấy lâu cũng là với ý như vậy.  Xin thay 

mặt tất cả, TV chân thành cảm ơn tấm lòng của Bác!  Và cũng xin Bác xem thêm 1 lần 

tác phẩm này và chỉ thêm những chỗ còn khiếm khuyết.  Nhờ đó mà mọi người cùng 

được lợi lạc qua sự hiểu rõ hơn về nội dung và ý nghĩa của tác phẩm này.  Có những 

chỗ TV cần nói rõ hơn, thậm chí còn sửa lại cho đúng hơn theo quan điểm của mình, 

mong Bác không buồn nhé! 

 

 

....Thân ái, 

-Thiên Vương- 

 

Nguồn: http://hocthuatphuongdong.vn/index.php?topic=4361.70;wap2 
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