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Giáo sư Trần Ngọc Ninh
Viện Việt-Học, CA
Virginia, 09.V.2010

I. Dẫn nhập: Phong vận kì oan
II. TƯ: Tâm tư Nguyễn Du trong Truyện Kiều

1. Nỗi oan của Mẹ
2 Lòng trung và lòng trinh: Từ Văn Chiêu Hồn đến Truyện Kiều2. Lòng trung và lòng trinh: Từ Văn Chiêu Hồn đến Truyện Kiều

III. TỨ: Thi tứ: Ngày trở về
IV. TỪ: 

1. Cõi trời thơ: Thời gian - Cảnh trí - Điển cố
2. Một chữ Tình ba mối

• a. Tình quê hương, gia đình
• b. Tình yêu
• c Thương thân• c. Thương thân

3. Ngôn từ thơ
• Song hành
• Ngữ pháp của Thơ và Thơ của Ngữ pháp
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300 năm sau còn có ai khóc Tố Như chăng?
ĐỘC TIỂU THANH KÍ

Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kì oan ngã tự cư. 
Bất tri tam bách dư niên hậu, 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như? 

Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,
Phong vận kì oan ta tự mang.
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Người đời ai khóc Tố Như chăng?

ĐỘC TIỂU THANH KÍ

Lê Trung-hưng (1533-1789)
1708 - Nguyễn Nghiễm sinh

Con đầu Nguyễn Khảng y
1756 - Nguyễn Nghiễm lấy Trần Thị Tần (vợ III)
1768 - Nguyễn Du sinh, con thứ III của bà Tần
1772 - Hồ Phi Mai (Hồ Xuân Hương) sinh
1775 - Nguyễn Nghiễm chết
1777 - Nguyễn Thị Tần chết

Loạn kiêu binh (1782-1786)
1786 - Nguyễn Huệ ra Bắc hà; Nhà Trịnh diệt
1789 - Nguyễn Huệ ra Bắc hà; Nhà Lê diệt1789 - Nguyễn Huệ ra Bắc hà; Nhà Lê diệt
1789-96 - Nguyễn Du trốn ở Quỳnh Côi
1801 - Nguyễn Ánh toàn thắng, lập Nhà Nguyễn
1802 - Nguyễn Du làm Tri huyện, Tri phủ, Cai bạ
1813-14 – Chánh sứ đi Bắc Kinh

?   - Viết Văn Chiêu Hồn và Đoạn Trường Tân Thanh
1820 - Nguyễn Du mất  
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Đời Thuý Kiều

1 Thời con gái gặp Kim Trọng 568 câu1. Thời con gái, gặp Kim Trọng 568 câu

2. Tai hoạ, bán mình 349

3. Lầu xanh I (Tú-bà) 355

4. Vợ lẽ Thúc Sinh (Hoạn-thư) 739

5. Lầu xanh II (Bạc-bà) 130

6. Vợ Từ Hải - Trầm mình 473

Đời tái sinh 591

Kết 14

TỔNG CỘNG 3254 câu

Ngước trông tòa rộng dãy dài, 

“THIÊN QUAN CHỦNG TỂ”

có bài treo trên.
Ban ngày sáp thắp hai bên,

giữa giường thất bảo, 
ngồi trên:ngồi trên: 
MỘT BÀ.
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Bây giờ một vực, một trời,
Hết điều khinh trọng hết lời thị phiHết điều khinh trọng, hết lời thị phi,

Nhẹ như bấc, nặng như chì,
Gỡ cho ra nợ, còn gì là duyên.

Dưới cờ gươm tuốt nắp ra,
Chính danh thủ phạm tên là Hoạn thưChính danh thủ phạm tên là Hoạn-thư

Rằng: “Tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình!Ghen tuông thì cũng người ta thường tình!

Nghĩ cho khi các viết kinh,
Với khi khỏi cửa, dứt tình chẳng theo.

Lòng riêng, riêng những kính yêu,
Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai!”

Rằng tài nên trọng mà tình nên thương

Giá này dễ đúc ngàn vàng cũng nên
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Khôn ngoan rất mực nói năng phải lời!

Truyền quân lệnh xuống trướng-tiền tha ngay.

Nàng rằng: ”Lồng lộng trời cao
Thề sao thì lại cứ sao gia hình”

Văn Chiêu Hồn:

Một h th đổi hàMột phen thay đổi sơn hà
Kiếp sinh ra thế, biết là tại đâu
Mỗi người một nghiệp khác nhau
Hồn xiêu, phách lạc, biết đâu bây giờ?

Còn chi ai quí, ai hèn?
Còn chi mà nói kẻ hiền, người ngu?

Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Kiều):

Đống xương vô định đã cao bằng đầu
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Văn Chiêu Hồn
Đau đớn thay phận đàn bàĐau đớn thay phận đàn bà

Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu

Truyện Kiều
Đau đớn thay phận đàn bà

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chungLời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

Quốc Sử Di Biên:

Lê triều nhị thập tứ tiến sĩ,
Bát chân, bát ngụy, bát chân ngụy.
Như kim thoát khước triền đầu cân,
Vị thức thùy phi hựu thùy thị.

Triều Lê hăm bốn vị tiến sĩ,
Tám chân tám ngụy tám chân ngụyTám chân, tám ngụy, tám chân ngụy.
Nay dù cởi bỏ khăn chít đầu
Nào biết ai phi và ai thị?
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Bánh Trôi
Thân em vừa trắng lại vừa trònThân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son

Hồ Xuân Hương (Hồ Phi Mai)

o Chữ trinh còn một chút nàyo Chữ trinh còn một chút này
Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan

o Khéo là nhơ nhuốc bày trò
Còn tình đâu nữa, là thù đấy thôi

o Tương tri dường ấy mới là tương tri
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1. Bức tiên mai của HXH
2 Thành Thăng Long bị phá2. Thành Thăng Long bị phá
3. Gặp lại người em dâu mặc áo của chồng cũ
4. Gặp lại cô Cầm (nhạc công của Vua cũ)

CẢM CỰU KIÊM TRÌNH 
CẦN-CHÁNH HỌC-SĨ  NGUYỄN HẦU
(Nhớ người xưa, viết thư kính trình Cần-Chánh 

ễ ầHọc-sĩ Nguyễn-hầu)

Hầu, Nghi-Xuân, Tiên-Điền nhân

Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung
Mượn ai tới đấy gửi cho cùng   
Chữ tình chốc đã ba năm vẹn
Giấc mộng rồi ra nửa khắc khôngGiấc mộng rồi ra nửa khắc không.
Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập
Phấn son càng tủi phận long đong
Biết còn mảy chút sương gieo mái
Lầu Nguyệt năm canh chiếc bóng chong
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Thiên niên cự thất thành quan đạo
Nhất phiến tân thành một cố cungp ộ g

(THĂNG LONG KÌ I)
Nghìn năm cự thất thành quan lộ 
Một giải tân thành lấp cố cung 

(Quách Tấn dịch)

Phúc bồn dĩ hỉ nan thu thủy
Đ ẫ th t i ị t ệt tiĐoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ti

(NGỘ GIA ĐỆ CỰU CA CƠ)
Chậu nước đã đổ khó vớt lại được, 
Ngó sen đã đứt mà tơ còn vương.

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòngDẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng
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Tịch trung ca kĩ giai niên thiếu 
Tịch mạt nhất nhân phát bán hoa 

Trong đám ca kĩ đều trẻ tuổi. 
Duy ở cuối chiếu có một nàng tóc đã hoa 

Nhan sấu thần khô hình lược tiểu 
Lang tạ tàn mi bất sức trang 
Thùy tri tựu thị đương niên thành trung đệ 

nhất diệu 
Cựu khúc thanh thanh ám lệ thùy 
Nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi 

râm. 
Mặt gầy, thần khô, hình bé nhỏ, 
Đôi mày phờ phạc không điểm tô, 
Ai biết đó là người trước kia nổi danh tài 
hoa đệ nhất trong một thời, 
Khúc xưa đàn lên, nước mắt tôi thầm 
tuôn theo từng tiếng. 

(Dựa theo bản dịch xuôi của 
Quách Tấn)Quách Tấn)

LONG THÀNH CẦM GIẢ CA

NGHỈNGHỈ
10 PHÚT
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CUỘC ĐỜI

NGOẠI VẬT
Vật thể
Cảnh trí
Sự việc

TÂM 
TƯ TỨ TỪ THƠ

Âm thanh
Hình thái
Cú pháp

Nội dung
Ý nghĩa

Thi hứng

XUÂN THANH MINH
NGÀY:     Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiề hí h đã ài á iThiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi;
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

TỐI:        Gương Nga chênh chếch dòm song,
Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân. 
Hải đường lả ngọn Đông lân,
Giọt sương trĩu nặng cành Xuân la đà.

CUỐI XUÂN
Lần lần ngày gió đêm trăng
Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua
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NGÀY
Nàng thì cõi khách xa xăm
Bạc phau cầu giá đen rằm ngàn mâyBạc phau cầu giá đen rằm ngàn mây
Vi lô san sát hơi may
Một trời thu để riêng ai một người

TỐI
Dặm khuya ngất tạnh mù khơi,
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông!
Rừng thu từng biếc xen hồng,
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn!g g

ĐÊM
Đêm thu khắc lậu canh tàn,
Gió cây trút lá trăng ngàn ngậm gương.
Lối mòn cỏ nhợt màu sương.
Lòng quê đi một bước đường một đau.

ĐẦU XUÂN
Dưới trăng quyên đã gọi hèDưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông

ĐẦU THU
Nửa năm hơi tiếng vừa quen
Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng
Giậu thu vừa nảy giò sương

ĐẦU HẠ
Đào đà phai thắm, sen vừa nảy xanh



10/21/2010

13

ĐẦU THU
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan sang p g q

Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô

Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng

CUỐI THU
Đêm thu, gió lọt song đào
Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời

(Thật ra là CỔ + bộ NHỤC, viết giống chữ NGUYỆT)
Gương nga chênh chếch dòm song,

Vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sânVàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân.
….

Một mình lặng ngắm bóng nga,
Rộn đường gần với nỗi xa bời bời.

….
Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,
Tựa ngồi bên triện một mình thiu thiu.

Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
Đinh ninh hai miệng một lời song song.

Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,
Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung.
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Chim hôm thoi thót về rừng,
Giá trà mi đã ngậm trăng nửa vành. 

Đêm thu khắc lậu canh tànĐêm thu, khắc lậu, canh tàn,
Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương.

Vừa tuần nguyệt sáng gương trong,
Tú-bà ghé lại thong dong dặn dò.

Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa
Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa
Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùngg yệ g yệ g

Trước còn trăng-gió, 
sau ra đá vàng.

Vả trong Thềm Quế Cung Trăng
Chủ trương, đành đã chị Hằng ở trong

Người về chiếc bóng năm canh
kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi

ầVầng trăng ai xẻ làm đôi,
nửa in gối chiếc, 

nửa soi dặm trường.
Đêm thu gió lọt song đào,

nửa vành trăng khuyết, 
ba sao giữa trời

Cất ì h t ờ h
心

Cất mình qua ngọn tường hoa, 
lần đường theo bóng trăng tà về tây,
mịt mù dặm cát đồi cây,
tiếng gà điếm nguyệt dấu giày cầu sương.
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Vân: Còn vầng trăng cũ 
còn lời nguyền xưacòn lời nguyền xưa

Kiều: Mấy trăng cũng khuyết
mấy hoa cũng tàn

Kim: Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa

Điển-cố không phải là chữ nghĩa. Điển-cố là cái 
khoảng trống ở giữa và ở quanh các chữ.khoảng trống ở giữa và ở quanh các chữ.

Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời

Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió ĐôngHoa đào năm ngoái còn cười gió Đông
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Hoa Tiên:
…Chút nghĩa tri giao,
chưa cùng sum họp, nỗi nào chia phôi

Kiều:
- Ông tơ ghét bỏ chi nhau
chưa vui sum họp, đã sầu chia phôig ọp, p

-Tình xa bao quản người xa,
tương tri có thế mới là tương tri

Chinh Phụ Ngâm:
- Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm
nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông
Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng
trước hoa, dưới nguyệt, trong lòng xiết 
đâ

ọp, p
- Mấy lời tâm phúc ruột rà,
tương tri dường ấy mới là tương tri

Hải đường mơn mởn cành tơ,
ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng
đêm xuân, ai dễ cầm lòng được chăng?

đâu

Chinh Phụ Ngâm:
- Cùng trông lại, mà cùng chẳng thấy
thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Kiều:
-Người lên ngựa, kẻ chia bào
rừng phong thu đã nhuốm màu quan sany g y g

Ngàn dâu xanh ngắt một màu
lòng chàng, ý thiếp, ai sầu hơn ai?

Cung Oán:
- Cảnh hoa lạc nguyệt minh dường ấy
Lửa hoàng hôn như cháy tấm son
Hoàng hôn thôi lại hôn hoàng
Nguyệt hoa thôi lại thêm buồn nguyệt 
h

g p g q
Dặm hồng, bụi cuốn chinh an
trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh

- Song sa vò võ phương trời
nay hoàng hôn đã, lại mai hôn hoàng

hoa
Tống thi: Khấp tổn song mâu tràng dục 
đoạn, phạ hoàng hôn đáo hựu hôn 
hoàng 泣損雙眸腸欲斷 , 怕黃昏 到又昏黃
(Khóc hại cả mắt, đứt cả ruột, sợ rằng 
hết chiều nay lại đến chiều mai, cứ thế 
mãi).
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Tình quê hương, gia đình
o Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chungo Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung

Tình đầu
o Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Thương thân

ế ềo Hoa trôi man mác biết là về đâu 
o Khi sao phong gấm rủ là

Giờ sao tan tác như hoa giữa đường

Siêu dụ (metaphores)
Song hành (parallelisms)Song hành (parallelisms)
Ngữ pháp của Thơ (sáng tạo) và Thơ của Ngữ pháp

(Grammar of Poetry and Poetry of Grammar – R. 
Jacobson)
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Cùng chung một tiếng tơ đồng,
người ngoài cười nụngười ngoài cười nụ 
người trong khóc thầm.

Một cung gió thảm
mưa sầu

bốn dây nhỏ máubốn dây nhỏ máu
năm đầu ngón tay

Trông người lại ngẫm đến ta,
một dàymột dày  

một mỏng, 
biết là có nên?

Khúc đâu Hán Sở chiến trường, 
Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau;

Khúc đâu Tư-mã phượng cầup ợ g
Nghe ra như oán như sầu phải chăng.

Kê Khang này khúc Quảng Lăng,
Một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân

Quá quan này khúc Chiêu-quân
Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư-gia
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HÁN-SỞ
chiến trường

SẮT – VÀNG
giao đấu

TAI HỌA
chiến trường giao đấu

TƯ MÃ
phượng cầu

OÁN - SẦU TÌNH DUYÊN

KÊ KHANG
Quảng Lăng

LƯU THUỶ
HÀNH VÂN

ƯỚC VỌNG

CHIÊU QUÂN
Quán Quan

LUYẾN CHUÁ
TƯ GIA

TÂM TƯ

TIẾNG ĐÀN VÍ NHƯ TÂM TRẠNG

TRONG như tiếng hạc bay qua YÊU ĐƯƠNG

ĐỤC như tiếng suối mới sa 
nửa vời

ƯU TƯ

KHOAN như gió thoảng ngoài AN BÌNH

MAU như trời đổ mưa BẤT ANMAU như trời đổ mưa BẤT AN
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Khúc đâu đầm ấm dương hòa
Ấy là Hồ Điệp hay là Trang Sinh?Ấy là Hồ Điệp hay là Trang Sinh?

Khúc đâu êm ái xuân tình 
Ấy hồn Thục đế hay mình Đỗ quyên? 

Trong sao! Châu nhỏ duềnh quyên
Ấm sao! Hạt ngọc Lam điền mới đông

Tấm lụa đào
Tấm tình si của Kim Trọng
Lỡ là ớ đ b i tLỡ làng nước đục bụi trong,

Trăm năm để một tấm lòng từ đây
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,

Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.
Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương

Hoa hương càng đỏ thức hồng
Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.y g g y

Bên trời góc bể bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai?

Tấm thành đã thấu đến trời.
Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung
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Mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre
Mảnh trăng đã gác non Đoài,ả t ă g đã gác o oà ,

Một mình luống những đứng ngồi chưa xong.
Mất người còn chút của tin,

Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
Lời xưa đã lỗi muôn vàn

Mảnh hương còn đó, phím đàn còn đây
Vẻ chi một mảnh hồng nhan

Rộng thương còn mảnh hồng quần,
Hơi tàn được thấy gốc phần là may.

Làm cho nhìn chẳng được nhau
Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên,à c o đầy đọa cất đầu c ẳ g ê ,

Làm cho trông thấy nhãn tiền,
Cho người thăm ván bán thuyền biết tay

Làm cho… cho mệt, cho mê,
Làm cho đau đớn ê chề cho coi

Trước cho bõ ghét những người,
Sau cho để một trò cười về sau. 
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Đã cho lấy chữ hồng nhan,
Làm cho cho hại cho tàn cho cânLàm cho… cho hại, cho tàn, cho cân,

Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi

Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm

Hoa sao hoa khéo đọa đày bấy hoa!

Thề sao thì lại cứ sao gia hình
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Tuồng vô nghĩa, ở bất nhân
Buồn mình trước đã tần mần thử chơiBuồn mình trước đã tần mần thử chơi

Màu hồ đã mất đi rồi
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma

Cỏ non xanh tận chân trờiCỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa


