( ? - 119)

D¬ng Kh«ng Lé

言懷

鍛練身心水得精

擇 得龍蛇地可居

森森直幹對虚靈

野情终日樂無餘

有人來問空空法

有时直上孤峰頂

身坐屛邊影集形

長叫一殸寒太虛
Phiªn ©m:

Ng«n hoµi
TuyÓn ®¾c long x· ®Þa kh¶ c
D· t×nh chung nhËt l¹c v« d
H÷u th× trùc thîng c« phong ®Ýnh
Trêng khiÕu nhÊt thanh hµn th¸i h
DÞch th¬:
KiÓu ®Êt long xµ chän ®îc n¬i
T×nh quª lai l¸ng ch¼ng hÒ v¬i
Cã khi x«ng th¼ng lªn ®Ønh nói
Mét tiÕng kªu vang l¹nh c¶ trêi
KiÒu Thu Ho¹ch - dịch

Lùa n¬i rång r¾n ®Êt a ngêi
C¶ buæi t×nh quª nh÷ng m¶ng vui
Cã lóc th¼ng lªn ®Çu nói th¼m
Mét h¬i s¸o mÖng l¹nh bÇu trêi
Ng« TÊt Tè - dịch
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Phiªn ©m:
§o¸n luyÖn th©n t©m thuû ®¾c thinh
S©m S©m trùc c¸n ®èi h l×nh
H÷u nh©n lai vÊn Kh«ng kh«ng ph¸p
Th©n to¹ b×nh biªn, ¶nh tËp h×nh
DÞch th¬:
(dÞch I)
RÌn luyÖn th©n t©m tùa níc thanh
S©n thªnh cæ thô to¶ sum cµnh
Cã ngêi xin hái nguån PhËt ph¸p
Lng dùa b×nh phong, bãng tùa h×nh
(dÞch II)
RÌn luyÖn dÇy c«ng ®· ®¹t tinh
C©y v¬n v÷ng ch¾c ®èi h linh
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Cã ngêi xin hái cÇu ph¬ng ph¸p
Lng dùa b×nh phong, bãng tùa h×nh

Hoa bím
Xu©n sang hoa bím khÐo quen th×
Bím lîn hoa cêi vÉn ®óng kú
Nªn biÕt bím hoa ®Òu huyÒn ¶o
Th©y hoa mÆc bím ®Ó lßng chi

Ngô Tát Tố - dịch

NguyÔn Gi¸c H¶i ( ? )

花蝶

(KÖ)

春來花蝶善知时

了覺汝頭白

花蝶 应 共應期

報尔作者識

花蝶 本來是皆幻

若問佛境界

墨修花蝶向心坻

龍門遭點額
Phiªn ©m:

Phiªn ©m:

Hoa ®iÖp
Xu©n lai hoa ®iÖp thiÖn tri th×
Hoa ®iÖp ng tu céng øng kú
Hoa ®iÖp b¶n lai giai thÞ ¶o
MÆc tu hoa ®iÖp híng t©m tr×

LiÔu gi¸c nh÷ ®Çu b¹ch
B¸o nhÜ t¸c gi¶ thøc
Nhîc vÊn PhËt c¶nh giíi
Long m«n tao ®iÓm ng¹ch
DÞch th¬:
HiÓu ®îc: tãc b¹c tr¾ng!

DÞch th¬:
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B¸o tríc «ng nhí cho!
Muèn biÕt c¶nh giíi PhËt
Cöa rång c¸ g¹ch tr¸n!

Sù trai giíi nh lìi dao “vãt”lßng minh cao
th¼ng nh h×nh nói
Xin ®èt lß h¬ng lßng, m·i m·i cïng d©ng
DÞch th¬:
TrÇm thuû rõng thiÒn to¶ ng¸t th¬m
Vun trång vên tuÖ gèc ®µn h¬ng
Nhê dao trai giíi lßng cao th¼ng
NguyÖn ®èt lß t©m tríc phËt ®êng
(Vò Minh Am- dÞch)
-----------------------------------

TrÇn Th¸I T«ng (1218-1277)

Chú thích:
Chiªm ®µn lµ c©y ®µn h¬ng lo¹i c©y gç th¬m

獻香偈

KÖ II

沉水禪林香馥郁

(Trêng An)

旃檀慧苑舊裁培

處處綠楊堪繫馬

戒 刀削 就 聳 山

家家有路到長安

向心爐長供養
Phiªn ©m: HiÕn h¬ng kÖ
TrÇm thuû thiÒn l©m h¬ng phøc øc
Chiªn ®µn tuÖ uyÓn cùu tµi båi
Giíi ®ao tíc tùu tñng s¬n hinh
NhiÖt híng t©m l« tr¬ng cung dìng
DÞch nghÜa: kÖ d©ng h¬ng
Dßng trÇm th¬m ngµo ng¹t rõng thiÒn
C©y chiªn ®µn vua trång tõ l©u ë v¬ng tuÖ
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回程月下人希到
一道蟾光大地寒
Phiªn ©m:
Xø xø lôc d¬ng kham hÖ m·
Gia gia h÷u lé ®¸o Trêng An
Héi tr×nh nguyÖt h¹ nh©n hy ®¸o
NhÊt ®¹o thiÒm quang ®¹i ®Þa hµn
DÞch nghÜa:
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N¬i n¬i d¬ng liÔu xanh, cã thÓ buéc ngùa
Ngêi ngêi ®Òu cã con ®êng ®i tíi Trµng An
§êng vÒ díi bãng tr¨ng, Ýt ngêi ®Õn
Mét vÖt ¸nh s¸ng tr¨ng, c¶ mét vÖt ®Êt l¹nh lÏo
DÞch th¬:
Chèn chèn d¬ng xanh nªn buéc ngùa
Ngêi ngêi cã lèi ®Õn Trêng An
§êng vÒ tr¨ng s¸ng ngêi tha thèt
Mét ¸nh tr¨ng ®ªm l¹nh kh¾p miÒn
(§ç V¨n HØ – dÞch)

TrÇn Th¸nh T«ng (1240-1290)

四海已清塵已靜
今年遊勝昔年遊

Phiªn ©m:
H¹nh Thiªn Trêng hµnh cung
C¶nh thanh u vËt diÖc thanh u
ThËp nhÊt tiªn ch©u thö nhÊt ch©u
B¸ch bé sinh ca cÇm b¸ch thiÖt
Thiªn hµng n« béc quÊt nh« ®Çu
NguyÖt v« sù chiÕu nh©n v« sù
Thuû h÷u thu hµm thiªn h÷u thu
Tø h¶i dÜ thanh trÇn dÜ tÞnh
Kim niªn du th¾ng tÝch niªn du

幸天長行府
景 清 幽 物 亦 清幽
十 一 仙 洲 此一 洲
百部生歌禽百舌
千行奴僕橘千頭
月無事照人無事

DÞch nghÜa:
Ch¬i hµnh cung Thiªn Trêng
C¶nh thanh nh·, vËt còng thanh nh·
§©y lµ mét trong mêi mét ch©u thÇn tiªn
Tr¨m giäng chim lµ tr¨m bé s¸o ®µn
Hµng ngµn ngän quÝt lµ hµng ngµn t«i tí
Tr¨ng nhµn h¹ soi ngêi nhµn h¹
Níc mïa thu ngËm trêi mïa thu
Bèn bÓ ®· trong, bôi ®· l¾ng

水有秋涵天有秋
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N¨m nay ch¬i thu h¬n h¼n cuéc ®i ch¬i n¨m xa(1)

牧童笛裡歸牛盡

DÞch th¬:

白鷺雙雙飛下田

C¶nh thanh u vËt còng thanh u
Mêi mét tiªn ch©u ®©y lµ mét
Tr¨m tiÕng ®µn ca chim s©nh giäng
Ngh×n hµng t«i tí quÊt nh« ®Çu
Tr¨ng v« sù chiÕu ngêi v« sù
Níc ngËm thu lång trêi ngËm thu
Bèn bÓ ®· trong nh ®· l¾ng
N¨m nay ch¬i thó vît n¨m nao

(NguyÔn §æng Chi – dÞch)

Phiªn ©m: Thiªn Trêng v·n väng
Th«n hËu th«n tiÒn ®¹m tù yªn,
B¸n v« b¸n h÷u tÞch d¬ng biªn,
Môc ®ång ®Þch lý quy ngu tËn,
B¹ch lé song song phi h¹ ®iÒn.
DÞch nghÜa:
Ng¾m c¶nh chiÒu ë Thiªn Trêng
Th«n hËu th«n tiÒn ®am tù yªn
B¸n v« b¸n h÷u tÞch d¬ng biªn
Môc ®ång ®Þch lý quy ngu tËn
B¹ch lé song song phi h¹ ®iÒn
DÞch th¬:
Tríc xãm sau th«n tùa khãi lång

TrÇn Nh©n T«ng (1258-1308)

天長晚望
村後村前淡似煙
半無半有夕陽邊

1

Tæng tËp v¨n häc ViÖt Nam, tËp 2. TrÇn Th¸nh T«ng, tr.15.
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Bãng chiÒu dêng cã l¹i dêng kh«ng
Môc ®ång s¸o v¼ng tr©u vÒ hÕt
Cß tr¾ng tõng ®«i liÖng xuèng ®ång
Ng« T¸t Tè - dÞch

月
半窗燈影满床書
露滴秋庭夜氣虛
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睡起砧聲無覓處

薰盡千頭满座香

木樨花上月來初

水流初起不多涼
老榕影裡僧關閉

Phiªn ©m: NguþÖt
B¸n song ®¨ng ¶nh m·n sµng th

第一蟬聲秋思長

Lé trÝch thu ®×nh d¹ khÝ h
Thuþ khíi ch©m thanh v« mÞch xø
Méc tª hoa thîng nguyÖt lai s¬
DÞch nghÜa:
Tr¨ng

Phiªn ©m:

§Ò Phæ Minh tù thuû t¹
Hu©n tËn thiªn ®Çu m·n to¹ h¬ng,
Thuû lu s¬ khëi bÊt ®a l¬ng.
L·o dung ¶nh lý t¨ng quan bÕ,
§Ö nhÊt thiÒn thanh thu tø trêng.

Bãng ®Ìn soi nöa cöa sè, s¸ch ®Çy giêng,
Mãc r¬i trªn s©n thu, h¬i ®ªm tho¸ng m¸t.
TØnh giÊc kh«ng biÕt tiÕng chµy nÖn v¶i ë n¬i nµo,
Trªn chïm hoa quÕ tr¨ng võa mäc
DÞch th¬:
§Ìn song chÕch bãng, s¸ch ®Çy giêng,
§ªm v¾ng s©n thu l¸c ®¸c s¬ng.
Thøc dËy tiÕng chµy ®©u ch¼ng biÕt,
Trªn cµnh hoa quÕ nguyÖt lång g¬ng.
Hoµng ViÖt Thi v¨n tuyÓn

題普明寺水榭
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DÞch nghÜa:
§Ò nhµ thuû t¹ chïa Phæ Minh
X«ng hÕt ngµn nÐn h¬ng, kh¾p nhµ thuû t¹ th¬m
ngµo ng¹t
Dßng níc míi d©ng kh«ng l¹nh l¾m.
Díi bãng ®a giµ, cæng chïa ®ãnh im Øm,
Mét tiÕng ve ®Çu tiªn, tø thu man m¸t.
DÞch th¬:
Ngh×n h¬ng th¾p hÕt ng¸t ®Çy nhµ,
Lµn níc hu hu giã l¹nh qua.
Díi bãng ®a giµ chïa v¾ng vÎ,
TiÕng ve kh¬i ®éng tø thu xa
Ng« TÊt Tè - dÞch

TrÇn Anh T«ng (1276-1319)
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東山寺
風 解虎秋蟬迥

(2) Theo Cao t«ng truyÖn xa cã thiÒn s T¨ng Trï thÊy hai con hæ ®¸nh nhau ®·
dïng gËy ThÇn tÝch gì chóng ra
(3) Ngò ®µi d·y nói gåm n¨m ngän ë huyÖn Ngò §µi tØnh S¬n T©y Trung Quèc

東撟晚望

月瀉軍持夜澗寒
休向五 勞夢寐
看來天下幾東山
Phiªn ©m: §«ng S¬n tù(1)
Phong giao gi¶i hæ thu thiÒn quýnh(2)
NguyÖt t¶ qu©n tr× d¹ gi¶n hµn.
Hu híng Ngò §µi(3) lao méng mÞ.
Khan lai thiªn h¹ kû §«ng San!
DÞch nghÜa: Chïa §«ng S¬n
Giã lay gËy thÇn tÝch, tiÕng ve thu im ¾ng
Tr¨ng t·i ¸nh s¸ng xuèng b×nh níc, dßng suèi
ban ®ªm l¹nh lÏo
§õng nhäc lßng m¬ tëng ®Õn nói Ngò §µi lµm g×
Xem trong thiªn h¹ ®îc mÊy c¶nh §«ng S¬n
DÞch th¬:
Giã lay thiÒn trîng ve im tiÕng,
Tr¨ng ch¶y trong b×nh suèi l¹nh h¬n.
M¬ íc Ngò §µi chi n÷a nhØ,
Trªn ®êi hå dÔ mÊy §«ng S¬n.
(HuÖ Chi - dÞch)
-------------------------------------------------(1) Chïa trªn nói Ch¬ng S¬n huyÖn ý Yªn

不知此處有何缘
幾度同人少泊船
唐將歷番留白骨
珥江常日送青煙
靈神識得須回國
見鬼來 又獲安
已定帝京當继古
從風斷續聽啼鵑
Phiªm ©m:
§«ng KiÒu v·n väng
BÊt tri thö xø h÷u hµ duyªn
Kû ®é ®ång nh©n thiÓu b¹c thuyÒn
§êng tíng lÞch phiªn lu b¹ch cèt
NhÞ giang thêng nhËt tèng thanh yªn
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Linh thÇn thøc ®¾c tu håi quèc

Giã ®a ®øt nèi tiÕng quyªn n·o ngõ¬i

KiÕn quû lai x©m hùu ho¹ch an
DÜ ®Þnh §Õ kinh ®¬ng kÕ cæ
Tßng phong ®oan tôc thÝnh ®Ò quyªn

---------------------------------(*) thiªn rêi ®i n¬i kh¸c

TrÇn Minh T«ng (1300-1357)

DÞch nghÜa:
Ng¾m c¶nh chiÒu C©u §«ng
Nµo biÕt n¬i ®©y víi ta cã duyªn g×
Bao lÇn qua ®©y cïng ngiï vÉn t¹m c¾m thuyÒn
VÞ tíng nhµ §êng mÊy phen x¬ng tr¾ng cßn ch×m ë
díi
Trªn gi¶i NhÞ giang ngµy ngµy khãi lam che phñ
GiÆc ®· hay biÕt cã thÇn thiªng, nªn mau vÒ níc
Cßn ma quû hiÖn h×nh vÉn cè sang cíp sao ®îc yªn th©n
Chèn ®Õ kinh xa ®· ®Þnh råi, chí nªn thiªn n÷a

白藤江
挽雲劍戟碧巑岏
海蜃吞潮捲雪澜
綴地花鈿春雨霽

Theo giã ®a l¹i vµo tai, tiÕng quyªn ®øt nèi

撼天松籟晚霜寒

DÞch th¬:

山河今古雙開眼

ë ®©y kh«ng biÕt duyªn g×
Cïng ngêi du ngo¹n hÔ ®i dõng thuyÒn
§êng quan mÊy ®é x¬ng ch×m
NhÞ giang chiÒu tíi thêng tu«n khãi mê
ThÊy thÇn giÆc ph¶i lui vÒ
Quû ma sang cíp khã bÒ ®îc yªn
§Õ kinh ®õng cã nghÜ thiªn (*)
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胡越嬴輸一倚欄
江水渟涵斜日影
錯疑戰血未曾乾
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Phiªn ©m:

TrÇn Lª S·ng - dÞch

B¹ch §»ng giang

V·n v©n kiÕm kÝch bÝch toµn ngoan
H¶i thÈn th«n triÒu quyÓn tuýªt lan
XuyÕt ®Þa hoa ®iÒn xu©n vò tÔ
H¸m thiªn tïng l¹i v·n phong hµn
S¬n hµ kim cæ song khai nh·n
Hå ViÖt doanh th©u nhÊt û lan
Giang thuû ®×nh hµm tµ nhËt ¸nh
Th¸c nghi chiÕn huyÕt vÞ t»ng can

(1) Ngêi xa truyÒn r½ng ë biÓn cã mét lo¹i giao long lín lµ thÇn
biÓn thêng nh¶ khÝ lµm ra c¸c thµnh qu¸ch l©u ®µi
(2) Hai lÇn chiÕn th¾ng B¹ch §»ng lµ cña Ng« QuyÒn n¨m 939 vµ
cña TrÇn Hng §¹o n¨m 1288

DÞch nghÜa:
S«ng B¹ch §»ng
Nói biÕc tua tña nh g¬m gi¸o kÐo lÊy tõng m©y
Thuång luång(1) nuèt thuû triÒu cuén lµn sãng b¹c
Hoa vµng ®iÎm t« mÆt ®Êt lóc ma xu©n võa t¹nh
TiÕng th«ng reo rung chuyÓn trêi khi s¬ng chiÒu l¹nh lÏo
Non s«ng nµy xa nay ®· hai lÇn më m¾t(2)
Hå ViÖt h¬n thua mét tho¸ng qua khi dùa vµo lan can
Níc s«ng chan räi bãng mÆt trêi buæi chiÒu ®æ èi
Cßn ngê lµ m¸u chiÕn trêng xa vÉn cha hÕt
Tam dÞch:
Tùa g¬m nói biÕc ch¹m tõng m©y
ThÇn biÓn nuèt triÒu sãng cuém xoay
Mïa xu©n lÊt phÊt ®ång hoa në
Rung trêi th«ng rÐo giã s¬ng bay
S¬n hµ nµy ®· hai lÇn th¾ng
Hå ViÖt ®îc thua ®· bÊy chÇy
R¸ng chiÒu chiÕu räi dßng s«ng ®á
Tëng r»ng m¸u trËn vÉn cßn ®©y
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亱雨

秋氣和燈失曙明
碧蕉窗外遞殘更
自知三十年前錯
肯把閒愁對雨聲
Phiªn ©m: D¹ vò
Thu khÝ hoµ ®¨ng thÊt thù minh
BÝch tiªu song ngo¹i ®Ö tµn canh
Tù tri tam thËp niªn tiÒn th¸c
Kh¼ng b¶ nhµn sÇu ®èi vò thanh
DÞch nghÜa:
Ma ®ªm
H¬i thu vµ ngän ®Ìn mê ®i tríc ¸nh ban mai
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TÇu chuèi xanh ngoµi cöa sæ tiÔn canh tµn
Tù biÕt sai lÇm cña ta ba m¬i n¨m tríc
§µnh «m sÇu ngåi nghe tiÕng ma r¬i

DÞch th¬:
Höng s¸ng, ®Òn nhoµ, nh¹t khÝ thu
Ngoµi song tÇu chuèi tiÔn ®ªm mê
Ba m¬i n¨m tríc ta lÇm lçi
¤m nçi hËn sÇu l¾ng tiªng ma

Vò Minh Am – dÞch

(2) nh¾c tíi tÝch Bå §Ò L¹t Ma
(3) thuéc huyÖn An Hoµ nay thuéc Hng Yªn

TrÇn Dô T«ng (1336-1369)

唐太宗與本朝太宗

唐越開基两太宗
彼稱貞觀我元豐
建成誅死安生在
廟號雖同德不同
Phiªn ©m:
§êng Th¸i T«ng d÷ b¶n triÒu Th¸i T«ng
§êng ViÖt khai c¬ lìng Th¸i T«ng
BØ xng Tinh Qu¸n ng· Nguyªn Phong
KiÕn thµnh tru tö an sinh t¹i
MiÕu hiÖu tuy ®ång ®øc bÊt ®ång
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DÞch nghÜa:
Vua Th¸i T«ng nhµ §êng víi vua Th¸i T«ng triÒu ta
§êng vµ ViÖt cã vua më mang c¬ nghiÖp thuþ ®Òu lµ
Th¸i T«ng
Bªn Êy xng Trinh Qu¸n bªn ta xng Nguyªn Phong
KiÕn thµnh bÞ giÕt chÕt An Sinh th× ®îc sèng
MiÕu hiÖu tuy gièng nhng ®øc ®é kh¸c nhau
DÞch th¬:
§êng ViÖt hai vua hiÖu Th¸i T«ng
§êng xng Trinh Qu¸n , ViÖt Nguyªn Phong
KiÕn Thµnh bÞ giÕt An Sinh sèng
MiÕu hiÖu tuy ®ång ®øc ch¼ng ®ång

TuyÓn th¬ c¸c vua TrÇn

TrÇn NghÖ T«ng (1321-1394)

幸家興鎮寄弟恭宣王

位極 深便去官
側身渡嶺入山蠻
七陵回首千行淚
萬里捫心两鬢班
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去武圖存唐社稷
安劉復賭漢衣冠
明宗事業君須記

NghÜ mu«n dÆm ®êng xa hai m¸i tãc ®· ®iÓm b¹c
Trõ hä Vò b¶o tån x· t¾c nhµ §êng
§Þnh hä Lu ®Ó thÊy mò ¸o nhµ H¸n
Sù nghiÖp vua Minh T«ng «ng nªn ghi nhí
Kh«i phôc ThÇn Kinh hÑn ngµy trë vÒ

恢復神京指日還
Dich th¬:
Phiªn ©m:

H¹nh Gia Hng trÊn
ký ®Ö cung tuyªn v¬ng
VÞ Cùc sµm th©m tiÖn khø quan
Tr¸c th©n ®é lÜnh nhËp s¬n man
ThÊt l¨ng håi thó thiªn hµng lÖ
V¹n lý m«n t©m lìng mÊn ban
Khø Vò ®å tån §êng x· t¾c
An Lu phôc ®æ H¸n y quan
Minh T«ng sù nghiÖp quan tu ký
Kh«i phôc ThÇn Kinh chÝ nhËt hoµn

Treo Ên tõ quan tr¸nh miÖng ®êi
Èn m×nh rõng rËm nói cao th«i
Bíc ®i mu«n dÆm ph¬ ®Çu b¹c
Ngo¶nh l¹i bÈy l¨ng ®Ém lÖ r¬i
Trõ Vâ gióp §êng bê câi v÷ng
§Þnh Lu phôc H¸n ¸o xiªm ngêi
Minh T«ng sù nghiÖp xin ghi nhí
Kh«i phôc thÇn kinh hÑn t¸i håi
TuyÓn th¬ c¸c vua TrÇn

DÞch nghÜa:
§Õn trÊn Gia Hng göi em lµ Cung Tuyªn V¬ng
Ng«i cao bÞ dÌm pha nhiÒu ®µnh bá quan
L¸ch m×nh vît nói vµo n¬i s¬n d·
Ngo¶nh nh×n bÈy ng«i l¨ng lÖ ngµn hµng
21

題超類報恩寺
虹橋跨水段人喧
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萬頃連波夾寺門
風遞鳥聲林覺靜
日篩竹影地無痕
蕊香殿上金容燦
甘露堂中法座尊

§Ò chïa B¸o An ë Siªu Lo¹i(1)
CÇu vång vît qua níc, c¸ch h¼n sù huyªn n¸o
Hµng mu«n líp sãng ngay s¸t cöa chïa
Giã cuèn tiÕng chim ®i trong rõng yªn lÆng
Tróc che mÆt trêi, díi ®Êt kh«ng thÊy vÖt
Trªn ®iÖn NhÞ H¬ng(2) Kim dung(3) rùc rì
Trong nhµ cam lé, ph¸p to¹ t«n nghiªm
Tù giËn cho con ch¸u chØ tham no Êm
Kh«ng theo xung mËt(4) ®Ó b¸o ®¸p ¬n s©u

自恨兒孫貪飽煖
不随沖密報深恩

Phiªn ©m:
§Ò Siªu Lo¹i B¸o ¢n tù
Hång kiÒu kho¸ thuû ®o¹n nh©n huyªn
V¹n Kho¶nh liªn ba gi¸p tù m«n
Phong ®Ö ®iÓu thanh, l©n gi¸c tÜnh
NhËt s tróc ¶nh ®Þa v« ngµn
NhÞ h¬ng ®iÖn thîng kim dung x¸n
Cam lé ®êng trung ph¸p to¹ t«n
Tù hËn nhi t«n tham b·o no·n
BÊt tuú xung mËt b¸o th©m ©n

DÞch th¬:
CÇu vång vßi väi xa huyªn n¸o
Con sãng ®¨ng ®¨ng gi¸p cöa thiÒn
Giã cuèn tiÕng chim, rõng lÆng ph¾c
Tróc che vÇng nhËt ®Êt mê ®en
NhÞ H¬ng trªn ®iÖn kim dung s¸ng
Cam lé trong nhµ ph¸p to¹ nghiªm
GiËn lò ch¸u con ham bæng léc
Kh«ng theo nghÜa lín b¸o ¬n trªn

TrÇn Quý Kho¸ng (? -1414)
DÞch nghÜa:
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遺鄧將軍
一帶江流非是險
而能悍禦亦依人
右边宜用多弓箭
左岸湏防大勇軍
全倚于卿神設定
欠粮當識賊蜂群

DÞch nghÜa:
Göi §Æng tíng qu©n
Mét gi¶i s«ng dµi kh«ng ph¶i lµ hiÓm trë
TÊt thÈy lµ nhê sù chèng chäi cña ngêi
Bªn h÷u s«ng bè trÝ nhiÒu qu©n cung ná
PhÝa t¶ ng¹n chuÈn bÞ bän cÇm m©u khoÎ m¹nh
Tr«ng hÕt vµo tµi bè phßng khÐo lÐo cña khanh
Nhí r»ng thiÕu l¬ng ¨n , mµ giÆc ®«ng nh ®¸m ong bÇu
T¹i Phóc Thµnh cã ngùa tr¹m cÇn ph¶i th«ng tin tøc
Tríc ®©y c¸c Tiªn hoµng còng ®· cã phen gÆp nguy biÕn

福城馬站常通信
前日先皇幾遇迍
DÞch th¬:

Phiªn ©m:
DÞ §Æng tíng qu©n
NhÊt ®íi giang lu phi thÞ hiÓm
Nhi n¨ng h·n ngù diÖc y nh©n
H÷u biªn nghi dông ®a cung tiÔn
T¶ ng¹n tu phßng®¹i dòng qu©n
Toµn û vu khanh thÇn thiÕt ®Þnh
KhiÕn l¬ng®¬ng thøctÆc phong quÇn
Phóc thµnh m· tr¹mthêng th«ng tÝn
TiÒn nhËt tiªn hoµng kû ®é tru©n
25

Mét d¶i s«ng dµi kh«ng hiÓm trë
Nhê ngêi chèng chäi cã mu s©u
H÷u biªn chuÈn bÞ nhiÒu cung ná
T¶ ng¹n nªn dµn bän dòng m©u
Tr«ng ®îi ë tµi khanh s¾p ®Æt
Nhí cho l¬ng thiÕu giÆc ong bÇu
PhócThµnh ngùa tr¹m lu«n th«ng tÝn
Nguy biÕn Tiªn hoµng ch¼ng Ýt ®©u!

D¬ng V¨n Vîng - dÞch

26

Non níc Êy ngµn thu

TrÇn Quang Kh¶i (1214-1294)

從駕還京師
奪梢章陽渡

題白馬祠

擒胡鹹子關
太平須努力

昔聞人道大王靈

萬古此江山

今日方知鬼帖驚

Phiªn ©m:

火聚三區焚不及

Tông gi¸ hoµn kinh s
§o¹t s¸o Ch¬ng D¬ng ®é
CÇm Hå Hµm Tö quan

風塵一陣扇難傾

Th¸i b×nh tu nç lùc

指楎魍魎三千衆

V¹n cæ thö giang san

彈厭諸魔百萬兵

DÞch nghÜa:
§o¹t ®îc g¬m, gi¸o giÆc ë bÕn Ch¬ng D¬ng

願伏餘威推北敵

B¾t ®îc qu©n thï ë cöa Hµm Tö

頓令寰宇宴然清

G¾ng søc x©y dîng ®Êt níc c¶nh th¸i b×nh
Non níc nµn thu bÒn v÷ng
Phiªn ©m:

DÞch th¬:
Ch¬ng D¬ng cíp gi¸o giÆc

§Ò B¹ch M· tõ

Hµm Tö b¾t qu©n thï

TÝch v¨n nh©n ®¹o ®¹i v¬ng linh

Th¸i b×nh nªn g¾ng søc

Kim nhËt ph¬ng tri quû thiÕp kinh
Ho¶ tô tam khu phÇn bÊt cËp
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Phong trÇn nhÊt trËn phiÕn nam khuynh

§¸nh dÑp loµi ma ba v¹n binh

ChØ huy vâng lîng tam thiªn chóng

Nhê cËy d uû trõ giÆc B¾c

§µn ¸p ch ma b¸ch v¹n linh

Gióp cho ®Êt níc ®îc thanh b×nh

NguyÖn phôc d uy th«i B¾c ®Þch
§èn linh hoan vòyÕn nhiªn thanh

DÞch nghÜa:
§Ò ®Òn B¹ch M· (1)

TrÇn Lª V¨n - dÞch
-------------(1) §Òn B¹ch M· nay ë phè Hµng Buåm Hµ Néi

TuÖ Trung Thîng SÜ (TrÇn Tung) (1230-1291)
Quª h¬ng Tøc MÆc, phñ Thiªn Trêng (nay thuéc phêng Léc Vîng, TP.Nam §Þnh)

Nghe ngêi xa nãi ®Õn oai linh cña §¹i v¬ng
Ngµy nay míi biÕt ma quû ph¶i khiÕp kinh
Ba khu löa ch¸y kh«ng ch¸y ®îc tíi ®Òn

和興智上位侯

Mét trËn giã bôi chuyÒn rung, kh«ng nghiªng ®æ

禪風無後亦無前

ChØ huy ba ngµn qu©n yªu qu¸i

本體如如只自然

TrÊn ¸p tr¨m van qu©n ma quû
Xin nhê oai linh (cña thÇn) ®Î ph¸ tan giÆc B¾c
Trong chèc l¸t lµm cho níc thanh b×nh.

少室九年無一語
黃梅半夜假單傳
心機不掛絲毫念

DÞch th¬:
§¹i v¬ng xa nøc tiÕng oai linh
Nay míi hay r»ng ma quû kinh
Löa tô ba khu kh«ng ch¸y miÕu

口業何勞揀擇言
為報元君陳處士
一聲冷雁度霜天

Giã lay d÷ déi ch¼ng nghiªng m×nh
KhiÕn sai bän quû ba ngµn ®øa
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Mét tèi Hoµng Mai, bçng mét truyÒn.

Phiªn ©m :

Ho¹ hng trÝ thîng vÞ hÇu

Mét m¶y suy t, lßng ch¼ng víng,
So ®o lêi ch÷, miÖng nµo quen.

ThiÒn phong v« hËu diÖc v« tiÒn,

B¸o cho xö sÜ TrÇn qu©n biÕt,

B¶n thÓ nh nh chØ tù nhiªn.

Nh¹n l¹nh s¬ng khuya, mét tiÕng rÒn.

ThiÕu thÊt cöu niªn v« nhÊt ng÷,

HuÖ Chi - dÞch

Hoµng Mai b¸n d¹ gi¶ ®¬n truyÒn.
T©m c¬ bÊt qu¶i ti hµo niÖm
KhÈu nghiÖp hµ lao gi¸n tr¹ch nghiªn (ng«n).
VÞ b¸o nguyªn qu©n TrÇn xö sÜ,
NhÊt thanh l·nh nh¹n ®é s¬ng thiªn.
DÞch nghÜa :

Ho¹ th¬ hng trÝ thîng vÞ hÇu (1)

Phong ®é ThiÒn kh«ng tríc, còng kh«ng sau,
B¶n thÓ trßn ®Çy m·i m·i lµ ®iÒu tù nhiªn.
ChÝn n¨m ë ThiÕu thÊt kh«ng nãi mét lêi,
Nöa ®ªm ë Hoµng Mai(2) lËp kÕ truyÒn ®¹o cho mét ngêi.

Chó thÝch :

Hng trÝ th¬ng vÞ hÇu: con trai thø hai cña TrÇn Quèc TuÊn, tªn
lµ TrÇn Quèc NghiÔn. ¤ng cã tham gia cuéc kh¸ng chiÕn chèng x©m
lîc Nguyªn M«ng lÇn thø hai vµ lÇn thø ba. Theo §¹i ViÖt sö ký
toµn th, khi giÆc ®· b¾t ®Çu rót, vua TrÇn h¹ lÖnh kh«ng bøc chóng
n÷a, ®Ó chóng rót yªn æn, nhng «ng vÉn ®em qu©n dån ®¸nh, nªn
kh«ng ®îc phong thëng. Theo ý bµi th¬ nµy th× h×nh nh sau
kh¸ng chiÕn th¾ng lîi Ýt l©u, «ng vÒ Èn. Hai ch÷ “nguyªn qu©n” cha
râ lµ g×.
2. Nöa ®ªm ë Hoµng Mai: Hoµng Mai lµ tªn mét qu¶ nói ë T©y B¾c
huyÖn Hoµng Mai tØnh Hå B¾c-Trung Quèc. S Ho»ng NhÉn, vÞ tæ
thø n¨m cña ThiÒn t«ng tu ë ®Êy. VÒ sau, gi÷a hai häc trß xuÊt s¾c
cña «ng lµ ThÇn Tó vµ TuÖ N¨ng, «ng ®· truyÒn y b¸t cho TuÖ N¨ng
vµo lóc nöa ®ªm vµ giôc TuÖ N¨ng trèn ®i. ë ®©y, t¸c gi¶ muèn nãi
®Õn sù kiÖn ®ã.
3. TrÇn xö sÜ : tøc lµ TrÇn Quèc NghiÔn.
1.

T©m c¬ kh«ng víng mét m¶y may ý nghÜ,
NghiÖp miÖng cÇn g× ph¶i chän lêi cho mÖt.
Xin b¸o cho nguyªn qu©n TrÇn xö si(3)
Mét tiÕng nh¹n l¹nh lïng bay qua trêi s¬ng.

頌聖宗道學

DÞch th¬ :
Kh«ng tríc kh«ng sau ngän giã thiÒn,
Mu«n ®êi b¶n thÓ cø hån nhiªn.

聖宗高明達古今

ChÝn n¨m ThiÕu thÊt, im kh«ng nãi,
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竊然龍藏貫花心
禪風旣得開拳寶

DÞch nghÜa :

祖意將無透水針
智拔禪關通少室

t©m

情超敎海跨威音
人間只見千山秀
誰聽猿啼深處深

Phiªn ©m :
Tông th¸nh t«ng ®¹o häc
Th¸nh häc cao minh ®¹t cæ c©n (kim)
ThiÕt nhiªn long t¹ng qu¸n hoa t©m
ThÝnh phong ký ®¾c khai quyÒn b¶o
Tæ ý t¬ng v« thÊu thuû ch©m
TrÝ h¹t thiªn quan th«ng ThiÕu nhÊt
T×nh siªu gi¸o h¶i kho¸ Uy ¢m
Nh©n gian chØ kiÕn thiªn s¬n tó
Thuú thÝnh viªn ®Ò th©m xø th©m

níc.

Ca tông ®¹o häc cña Th¸nh T«ng
C¸i häc cña bËc th¸nh cao minh th«ng suèt
Râ tµng kinh t¹ng ë Long cung ®· thÊu suèt ®îc
hoa.
Phong ®é cña ThiÒn®· ®îc ph¸p b¶o më bµn tay
ý tæ hÇu nh kh«ng ý nµo kh«ng ph¶i lµ chiÕc kim
thÊu tíi ®¸y
TrÝ héi n¬i cöa ThiÕn ¸nh ngang víi Thiªu thÊt,
T×nh vît ngoµi bÓ gi¸o ¸t c¶ Uy ¢m.
Ngêi ®êi chØ thÊy nói non xanh tèt
Nµo ai nghe thÊy tiÕng vîn kÕu s©u th¼m trong n¬i
s©u th¼m

Ph¹m Ngò L·o (1255-1320)

輓上將國公興道大王

長樂鐘聲遞一椎
秋風蕭颯不勝悲
九重明鑑今亡矣
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萬里長城孰壞之

Ma mê mÞt s«ng dµi chØ thÊy ®Çy huyÕt lÖ

雨暗長江空淚血

Ngíc xem v¨n ch¬ng lêi c« ®óc

雲低複道鎖愁眉
仰觀奎藻詞非溢
魚水情深見詠詩
Phiªn ©m: V·n thîng tíng
quèc c«ng Hng §¹o §¹i V¬ng
Trêng l¹c chung thanh ®Ö nhÊt chuú
Thu phong tiªu t¸p bÊt thắng bi
Cöu trïng minh gi¸m kim vong hÜ
V¹n lý trêng thµnh thôc ho¹i chi
Vò ¸m trêng giang kh«ng lÖ huyÕt
V©n ®ª phøc ®¹o to¶ sÇu mi
Ngìng quan khuª t¶o(1) tõ phi dËt
Ng thuû t×nh th©m kiÕn vÞnh thi

DÞch nghÜa: ViÕng Thîng tíng Quèc c«ng
Hng §¹o §¹i V¬ng
Chu«ng ë cung Trêng l¹c vang lªn mét håi
Giã thu heo h¾t buån ®au kh«n xiÕt

M©y sa xuèng mÆt ®êng nhÝu hµng mi sÇu th¶m
T×nh s©u c¸ níc ®· hiÖn ra ë lêi th¬ vÞnh
DÞch th¬:
TiÕng chu«ng Trêng l¹c mét håi bu«ng
Hu h¾t h¬i thu xiÕt nçi buån
Mu«n d¨m thµnh dµi ai nì ph¸?
ChÝn trïng g¬ng s¸ng phót mê lu«n
M©y trïm phøc ®¹o mi sÇu th¶m
Ma ngËp trêng giang lÖ m¸u tu«n
Khuª t¶o(1) ngöa tr«ng lêi mùc thíc
T×nh s©u c¸ níc tø th¬ cßn
------------------

(1) khuª t¶o: sao khuª vµ rau rong hai th nµy ®îc ngêi xa dïng
®Ó chØ v¨n ch¬ng

述懷

橫 梢 江山 哈幾 秋

TÊm g¬ng s¸ng cña cöu trïng nay ®· mÊt

葩軍 貔 虎 气 吞 牛

Bøc têng thµnh v¹n dËm ai lµm cho sôp ®æ

男 兒未 了 功名 债
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羞 聽 人間 說 武侯
Phiªn ©m:
ThuËt hoµi
Hoµnh s¸o giang s¬n c¸p kû thu
Tam qu©n t× hæ khÝ th«n ngu
Nam nhi vÞ liÔu c«ng danh tr¸i
Tu thÝnh nh©n gian thuyÕt Vò HÇu
DÞch nghÜa:
§· mÊy thu c¾p ngang ngän gi¸o g×n gi÷ nói s«ng
Ba qu©n thÕ nh “hæ b¸o”, thÕ m¹nh ¸t sao Ngu(1)
Th©n nam nhi nÕu cha tr¶ xong nî c«ng danh
¾t thÑn khi nghe ngêi ®êi kÓ chuyÖn Vò HÇu(2)

紅濕

黃香炙馬鞍
山僧持凈戒
同坐不同餐
Phiªn ©m :

thÞ thîng hoµng yÕn
Hång thÊp b¸c quy cíc ?
Hoµng h¬ng ch¶ m· an
S¬n t¨ng tr× tÞnh giíi,
§ång to¹ bÊt ®ång xan.

DÞch th¬:
Móa gi¸o non s«ng tr¶i mÊy thu
Ba qu©n hïng khÝ ¸t sao Ngu
C«ng danh nam tö cßn víng nî
Luèng thÑn tai nghe chuyÖn Vò HÇu

TrÇn Träng Kim – dÞch

------------------Chó thÝch:
(1) KhÝ th«n Ngu cã tµi liÖu dÞch lµ nuèt tr«i tr©u
(2) Vò HÇu tóc Khæng Minh Gia C¸t Lîng

TrÇn §¹o T¸i (TK.13)
B¶ng nh·n. Quª h¬ng Tøc MÆc phñ Thiªn Trêng (nay
thuéc phêng Léc Vîng, TP.Nam §Þnh, tØnh Nam §Þnh)

脚?

DÞch nghÜa :

HÇu tiÖc thîng hoµng

(1)

Mãn quy cíc(2) bãc råi ®á mäng,
Mãn m· yªn(3) níng xong vµng th¬m.
Vi sèng trªn nói cao gi÷ ®iÒu r¨n vÒ chay tÞnh(4),
Tuy ngåi cïng bµn vÉn kh¸c thøc ¨n.
DÞch th¬ :

“Ch©n rïa”(5) phanh ®á ít,
“Yªn ngùa” níng vµng th¬m.
S nói lßng chay tÞnh,
Cïng bµn vÉn kh¸c c¬m.

侍上皇宴

NguyÔn §ång Chi dÞch
______________________________
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(1)

§Çu ®Ò do chóng t«i thªm. Bµi nµy ®îc chÐp trong §VSKTT,
B¶n kû, Q.VI vµ trong VATT. C¸ch ghi cña §VSKTT kh«ng râ rµng
nªn tríc nay nhiÒu ngêi cho ®©y lµ th¬ cña TrÇn Nh©n T«ng lµm
trong lóc thÕt tiÖc TrÇn §¹o T¸i. C¸c so¹n gi¶ VATT còng quan niÖm
nh vËy nªn ®· xÕp vµo th¬ TrÇn Nh©n T«ng víi ®Çu ®Ò D÷ V¨n Tóc V¬ng yÕn. Nhng trong VNCVHS tËp II, NguyÔn §æng Chi c¨n cø vµo
néi dung bµi th¬ vµ v¨n c¶nh cña ®o¹n sö (®ang nãi vÒ tµi th¬ §¹o T¸i
vµ tinh thÇn vît khái lÔ nghi th«ng thêng gi÷a «ng vµ vua TrÇn Nh©n
T«ng), ®o¸n ®Þnh l¹i r»ng ®©y lµ th¬ do TrÇn §¹o T¸i øng khÈu lóc ®îc vµo diÖn Dìng ®øc, ë cung Th¸nh tõ dù tiÖc víi TrÇn Nh©n T«ng
tríc khi Thîng hoµng rêi bá kinh thµnh lªn nói Yªn tö xuÊt gia.
Chóng t«i còng ®ång t×nh víi c¸ch hiÓu míi. Nh vËy bµi th¬ ®îc
s¸ng t¸c n¨m 1299.
(2)
Quy cí: mét lo¹i trai biÓn
(3)
M· yªn : cha râ lµ mãn g× nhng ch¾c lµ mét lo¹i h¶i s¶n v×
§VSKTT ghi râ ®©y lµ mét b÷a tiÖc gåm c¸c mãn h¶i s¶n. ë vïng biÓn
Qu¶ng Ninh hiÖn nay cßn cã con “®Ò ®Ò” gièng h×nh c¸i yªn ngùa.
(4)
ChØ TrÇn Nh©n T«ng
(5)
Hai ch÷ “quy cíc” vµ “m· yªn” cã dông ý ch¬i ch÷, v× vËy ngêi
dÞch ®· thoe mÆt ch÷ mµ dÞch lµ “ch©n rïa” vµ “yªn ngùa” ®Ó lét ®îc
phÇn nµo dông ý ch¬i ch÷ ®ã.

未知可保山河固
捍患防微慮百般
Phiªn ©m :

tøc mÆc hµnh ®«
Thuú ®¹o Hµnh ®« së bÊt quan
Håi h¬ng väng b¸i tæ s¬ an
Tø d©n l¹c nghiÖp, tha v« ®èi
Ngò lé tÒ lai, nguyÖn m¹c hoµn
Thanh tö l©m triÒu xa m· héi
Chóc ®¨ng chung d¹ tiÕu ®µm hoan
VÞ tri kh¶ b¶o s¬n hµ cè
H·n ho¹n phßng vi lù b¸ch ban.

即墨行都
誰道行都所不關
回鄉望拜祖初安
四民樂業他無對
五路齊來願莫還
青紫臨朝車馬會
燭燈終夜笑談歡
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DÞch nghÜa :

Hµnh ®« Tøc MÆc

(*)

Ai b¶o r»ng trong t©m ta kh«ng v¬ng vÊn g× tíi Hµnh ®«
Tøc MÆc (1)
Mçi khi håi h¬ng ®Òu lÔ b¸i tæ tiªn, n¬i xa kia quyÕt chÝ
®Þnh c.
Bèn d©n vui vÎ lµm ¨n, n¬i nµo so ®îc’
N¨m ng¶ tô l¹i, t×nh nguyÖn ch¼ng dêi ch©n bíc (2)
KÎ kho¸c bµo xanh, bµo ®á l¹i chÇu, ngùa xe chen chóc
NÕn ®Ìn suèt ®ªm, cêi nãi rén r·
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Ch¼ng hay cã thÓ gi÷ næi non s«ng bÒn v÷ng;
Ng¨n trõ tai ho¹, lo l¾ng tõ xa tr¨m c¸ch (3)

DÞch th¬ :
Ai b¶o Hµnh ®« ch¼ng víng lßng
Håi h¬ng b¸i tæ chí r»ng kh«ng
Ngêi vÒ n¨m ng¶, dêi sao nì
Vui nghiÖp tø d©n, ®©u s¸nh cïng.
Xanh ®á tíi chÇu xe ngùa tô
NÕn ®Ìn suèt s¸ng nãi cêi ®«ng.
Khã hay cã gi÷ non s«ng v÷ng,
Ng¨n ho¹ nhiÒu ph¬ng ®· tríc phßng !

TrÇn Quang TriÒu (1287-1325)

題嘉林寺
心灰蝸角夢
步履到禪堂
春晚花容 溥

D¬ng V¨n Vîng dÞch

林幽蟬縜韻

______________________________

雨收天一碧

(*)

Bµi cña TrÇn §¹o T¸i : ngêi Tøc MÆc, phñ Thiªn Trêng, con cña
Thîng tíng TrÇn Quang Kh¶i. 14 tuæi ®ç B¶ng nh·n díi triÒu TrÇn
Th¸nh T«ng, tíc V¨n Tóc v¬ng. ¤ng cã tËp th¬ Thiªn Trêng c¶nh
vÞnh 60 bµi. Con «ng lµ TrÇn V¨n BÝch lµm quan ®Õn chøc Th¸i b¶o.
(1)

池净凈月分
客去僧無語

Hµnh ®« : chØ n¬i c¸c vua ë Th¨ng Long vÒ c tró chÇu hÇu Thîng hoµng.

松花滿地香

(2)

Díi thêi Lý vïng ®Êt D¬ng X¸ ®· ®«ng ngêi tô héi, nhng ®Õn
thêi TrÇn th× d©n c míi ®«ng ®óc, mËu dÞch phån thÞnh.
(3)

Niªn hiÖu Thiªn øng 17 ®Õn Nguyªn Phong thø 2, vua sai t×m ngêi
giái phong thuû ®i trÊn yÓm 36 n¬i trong níc, phßng sinh kÎ ph¶n
lo¹n. Thùc ra tuÇn vËn ®· suy, thuû chung lÉn lén, th× mong mái ®îc
®iÒu g× ?
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Phiªn ©m:

§Ò Gia L©m tù
T©m kh«i oa gi¸c méng
Bé lý ®¸o thiÒn ®êng
Xu©n v·n hoa dung b¹c
L©m u thiÒn vËn trêng
Vò thu thiªn nhÊt bÝch
42

Tri tÞnh nguyÖt ph©n l¬ng
Kh¸ch khø tµng v« ng÷
Tïng hoa m·u ®Þa h¬ng
Chó thÝch:
Chïa Gia L©m ë th«n Gia LÉm x· LÖ Chi ngo¹i thµnh Hµ Néi

長安懷古

DÞch nghÜa:

河岳終存故國非
§Ò chïa Gia L©m

DÞch th¬:

Lßng nguéi l¹nh víi giÊc m¬ sõng con sªn
D¹o bíc ®Õn cöa thiÒn
Xu©n muén d¸ng hoa máng manh
Rõng s©u tiÕng ve ng©n dµi
Ma t¹nh, trêi xanh biÕc mét mµu
Ao trong, tr¨ng m¸t dÞu to¶ xuèng
Kh¸ch ra vÒ s ch¼ng nãi
MÆt ®Êt th¬m ng¸t mïi hoa th«ng
Nguéi ng¾t lßng danh lîi
Am thiÒn r¶o gãt qua
Xu©n chÇy hoa máng m¶nh
Rõng th¼m ve ng©n nga
Ma t¹nh da trêi biÕc
Ao trong ¸nh tr¨ng ngµ
Kh¸ch vÒ s biÕng nãi
Th«ng rông nøc mïi hoa
HuÖ Chi – Hoµng Lª –dÞch
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数行陵佰背斜暉
舊時王氣埋秋草
暮雨箫箫野蝶飛
Phiªn ©m:

Trêng An hoµi cæ
Hµ nh¹c chung tån cè quèc phi
Sæ hµng l¨ng b¸ch bèi tµ huy
Cùu thêi v¬ng khÝ mai thu th¶o
Mé vò tiªu tiªu d· ®iÖp phi

DÞch nghÜa:

chiÒu

Trêng An hoµi cæ
S«ng nói rèt côc vÉn cßn mµ níc cò ®· ®æi kh¸c
MÊy hµng b¸ch trång trªn gß ph¬i lng díi n¾ng
Khi ®Õ vêng triÒu xa ch«n vïi díi cá mïa thu
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Ma chiÒu h¾t hu bím véi bay

Kh¾p thµnh ma nhÑ ®Çu mïa r¬i

DÞch th¬:
Nói s«ng cßn ®ã níc xa ®©u
N¾ng xÕ gß cao b¸ch gi·i dÇu
V¬ng khÝ mét thêi ch«n díi cá
Bím ®ång chao c¸nh díi ma mau

DÞch th¬:
S«ng VÜnh bao quanh ®iÖn Cöu trïng
§oµn thuyÒn thuËn giã lít thong dong
§«i bê s¬ng phñ vên kim quÊt
L¾c r¾c “ma r¬i” r¶i kh¾p vïng
Vò Minh Am –dÞch

HuÖ Chi – dÞch

Ph¹m s M¹nh (TK14)
天長記事

永何水繞 九重殿
宝 口風 交 百 丈 船
两岸 新 霜 金 橘 國
满 城 細 雨 土蝦 天

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

Chó thÝch: (1) VÜnh hµ lµ dßng s«ng VÜnh Giang

§µo S TÝch (1350 – 1396)
Tr¹ng nguyªn khoa Long Kh¸nh 2(1374) ®êi TrÇn DuÖ
T«ng. Quª lµng Cæ LÔ, huyÖn T©y Ch©n (nay thuéc thÞ trÊn
Cæ LÔ, huyÖn Trùc Ninh, tØnh Nam §Þnh)

秋夜到北門市

Phiªn ©m:

Thiªn Trêng ký sù
VÜnh hµ (1) thuû nhiÔu cöu trïng ®iÖn
B¶o khÈu phong giao b¸ch trîng thuyÒn
Lìng ng¹n t©n s¬ng kim quÊt quèc
M·n thµnh tÕ vò thæ hµ thiªn

DÞch nghÜa:
Ghi ë Thiªn Trêng
S«ng VÜnh Giang ch¶y quanh cung ®iÖn nhµ vua
Trªn cöa B¶o gãi thæi theo ®oµn thuyÒn tr¨m dÆm
Mµn s¬ng ®Çu mïa bu«ng trªn nh÷ng võ¬n quÊt tr¶i däc
hai bªn bê s«ng
45

雲淡風轻月未圓
窗边帳裡不能眠
失時難挽東方日
遣興携童北市遷
酒落與人談盗劫
税差闻客叫冤愆
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四更初點猪声怨
返步轔轔路上連
Phiªn ©m: Thu d¹ ®¸o B¾c m«n thÞ
V©n ®¹m phong khinh nguyÖt vÞ viªn
Song biªn tríng lý bÊt n¨ng miªn
ThÊt th× nan v·n §«ng ph¬ng nhËt
KhiÓn høng huÒ ®ång B¾c thÞ thiªn
Töu l¹c d÷ nh©n ®µm ®¹o kiÕp
ThuÕ sai v¨n kh¸ch khiÕu oan khiªn
Tø canh s¬ ®iÓm tr thanh o¸n
Ph¶n bé l©n l©n lé thîng liªn.

DÞch nghÜa: §ªm thu t×m tíi chî cöa B¾c
M©y thưa giã nhÑ, bãng nguyÖt trªn trêi chưa trßn.
Trong mµn, bªn cöa sæ, n»m kh«ng ngñ ®îc.
NghÜ r»ng do lçi thêi nªn khã kÐo l¹i ®îc mÆt trêi
§«ng, ®Ó ®ì c¶nh buån, míi d¾t ®ång ra tíi xem chî
B¾c(1).
Uèng rưîu nh¾m l¹c, bµn chuyÖn cïng ngưêi vÒ bän
trém cưíp. L¹i nghe kh¸ch bu«n kªu ca viÖc thuÕ sai
l¾m ®iÒu oan øc.
§Çu canh t nghe tiÕng lîn kªu d÷ d»n ai o¸n, bÌn quay
vÒ, trªn ®ưêng gÆp xe l¨n b¸nh liªn tiÕp tíi chî.
DÞch th¬:

M©y tha, giã nhÑ, nguyÖt cha trßn
N»m ë bªn s«ng vÉn chËp chên
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Khã kÐo trêi §«ng do lì vËn
T×m ch¬i chî B¾c ®ì khi buån
Cïng ngêi töu l¹c bµn qu©n cíp
ChuyÖn thuÕ oan hên cña kh¸ch bu«n
Trèng ®iÓm canh t heo Ðt Ðt
Trë vÒ xe t¶i b¸nh l¨n dån.
(D¬ng V¨n Vîng dÞch)

.................................

(1) NC: Kinh kú cã 4 chî häp c¶ ®ªm ngµy lµ chî B¾c, Nam, §«ng,
T©y. Ngoµi ra cã nhiÒu chî nhng chØ häp ban ngµy.
Lêi chó cña Ph¹m V¨n NghÞ: Th¬ cña Lª Ých Méc x· Thanh L·ng,
huyÖn Thuû §êng, phñ Kinh M«n, ®¹o H¶i D¬ng: Lý triÒu thiÕt tø thÞ,
NhËt d¹ tô nh©n lai, Phi th¬ng hµ h÷u phó, §Õ khuyÕt tù thiªn bµi (Thêi
Lý ®Æt 4 chî, §ªm ngµy häp ch¼ng ng¬i, Kh«ng bu«n ®©u cã kh¸, Cung
vua ®Þnh tù trêi).

觀燈夜
家家門外掛花燈
白赤黃青上下装
炒餅眼看皆味美
包龡鼻臅有香昇
老童携手歡迎問
遠近街中笑語騰
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Phiªn ©m:

忽遇女人要入室

kÓ chuyÖn tõ biÖt tríc ®©y, råi chóc nhau tuæi cao
khoÎ m¹nh.

把茶敘别祝年增

DÞch th¬:

Quan ®¨ng d¹
Gia gia m«n ngo¹i qu¶i hoa ®¨ng
B¹ch xÝch hoµng thanh thîng h¹ trang
Sao bÝnh nh·n khan giai vÞ mü
Bao xuy tÞ xóc h÷u h¬ng th¨ng
L·o ®ång huÒ thñ hoan nghinh vÊn
ViÔn cËn nhai trung tiÕu ng÷ ®»ng
Hèt ngé n÷ nh©n yªu nhËp thÊt
B¶ trµ tù biÖt, chóc niªn t¨ng.

DÞch nghÜa:
§ªm xem ®Ìn
Nhµ nµo ngoµi cöa còng treo ®Ìn hoa, tr¾ng ®á vµng
xanh, trªn díi trang hoµng léng lÉy(1).
C¸c hµng b¸nh níng ®Ñp ngon, gãi x«i th¬m phøc...
bµy
b¸n(2).
Giµ trÎ d¾t dÝu vui vÎ hái mua, gÇn ra xa ®Õn ®Çy ®êng
nãi cêi rèi rÝt.
Bçng thÊy c« g¸i tíi kªu t«i vµo nhµ, bng trµ mêi uèng
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Nhµ nµo còng cã hoa ®¨ng
Tr¾ng vµng xanh ®á d¨ng d¨ng hiªn ngoµi
H¬ng th¬m x«ng mòi gãi x«i
L¹i cßn b¸nh níng m¾t coi ngon lµnh
TrÎ giµ d¾t dÝu xem quanh
GÇn xa cêi nãi bé hµnh lao xao
Bçng c« g¸i tíi d¾t vµo
Uèng trµ kÓ nçi biÖt nhau l©u ngµy.
(D¬ng V¨n Vîng dÞch)

.............................

(1) NC: LÖ cò vµo ngµy r»m th¸ng Giªng ë chèn hoµng ®«. LÖ lµm 3
ngµy: ngµy 14, 15 vµ 16. Trªn c¸c ®Ìn cã viÕt ch÷ mùc ®en: Tø th«ng b¸t
®¹t, ®inh tµi lìng vîng, nhÊt b¶n v¹n lîi, tø quý b×nh an, hoµ khÝ sinh tµi...
ChiÒu ngµy 16 ai mua ®îc ®Ìn to nhÊt ®Ñp nhÊt mang vÒ th× tæ chøc lÔ
mõng mêi kh¸ch vµo ngµy 17, 18. Trong héi, phêng ®Òu ®em lÔ ®Õn chóc
tông ¨n uèng.
(2) Hµ Néi tØnh chÝ – KhiÕu N¨ng TÜnh: B¸nh níng gãi, giÊy dã in ch÷
Phóc léc an khang; X«i níc dõa ®Ëu vß mì lîn, gãi l¸ chuèi kh« buéc ch÷
thËp hai gãi mét buéc, ngêi mua ®em vÒ lÔ thÇn PhËt tiªn tæ råi biÕu ngêi
giµ c¶ trong nhµ. LÖ nµy t¬ng truyÒn tõ thêi Lý, nay d©n phè vÉn b¶o lu.

秋夜渡龍江
李皇二路詔遷都
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此事當知以永圖
水步雄師鼙皷振
邇遐老少萬年呼
明空灵寺船留泊
劍嶺山边庫有基
常望英君天上助
南邦黎庶問何辜
Phiªn ©m: Thu d¹ ®é Long giang
Lý hoµng nhÞ lé chiÕu thiªn ®«
Thö sù ®¬ng tri dÜ vÜnh ®å
Thuû bé hïng s bÒ cæ chÊn
NhÜ hµ l·o thiÕu v¹n niªn h«
Minh Kh«ng linh tù thuyÒn lu b¹c
KiÕm lÜnh s¬n biªn khè h÷u c¬
Thêng väng anh qu©n thiªn thîng trî
Nam bang lª thø vÊn hµ c«.

DÞch nghÜa:

§ªm thu vît s«ng long
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Vua Lý chia hai ®êng ®Ó dêi ®«(1). ViÖc lµm nµy chØ cèt
sao g×n gi÷ c¬ nghiÖp l©u dµi.
Qu©n lÝnh thuû bé hïng tr¸ng, tiÕng trèng vang lõng. Giµ
trÎ xa gÇn chóc c©u v¹n tuÕ.
T¹i n¬i chïa thiªng s Minh Kh«ng, cßn dÊu ®ç thuyÒn vµ
bªn nói C¾m G¬m thÊy râ nÒn kho ®êng bé(2).
VÉn mong r»ng ®øc vua anh minh tõ trªn trêi cao phï hé.
Kh«ng biÕt d©n ®en câi Nam cã téi t×nh g×?
DÞch th¬: Hai ®êng Lý tæ thiªn ®«
Cèt sao g×n gi÷ c¬ ®å dµi l©u
Trèng khua thuû bé tiÕn mau
GÇn xa giµ trÎ cói ®Çu tung h«
Minh Kh«ng bÕn ®ç thuyÒn xa
Nói G¬m cßn ®ã, kho chê nÒn ®©y
CËy nhê vua s¸ng trªn m©y
D©n Nam m¾c téi ®êi nµy nh÷ng chi?
(D¬ng V¨n Vîng dÞch)

..............................
NC: S«ng Long: S«ng ë phÝa b¾c kinh ®« Hoa Lư.
(1) Hai ®ưêng: §ưêng thuû vµ ®ưêng bé.
(2) Chïa thiªng thê sư Minh Kh«ng: Tøc chïa Yªn Vệ, x· Kh¸nh Phó,
huyÖn Yªn Kh¸nh, tØnh Ninh B×nh. Nói C¾m G¬m (KiÕm LÜnh): N¬i cã
mét khu ®Êt cao, lµm kho t¹m tËp kÕt c¸c vËt dông ®Ó chuyÓn theo ®ưêng
bé ra Th¨ng Long.

TrÇn Nguyªn §¸n (1320-1390)
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Quª h¬ng Tøc MÆc nay thuéc phêng Léc V¬ng
thµnh phè Nam §Þnh

梅村提刑以城南對菊之作見示乃次其韻
乾坤肅氣與良能
傲盡霜威與雪凌
客有賦詩清似玉
門無送酒寂如僧
山空水淺愁仍舊
竹瘦松蒼喜得朋
莫怪寒英開太晚
繁花無處箸名稱

Phiªn ©m:
Mai th«n ®Ò h×nh dÜ “Thµnh Nam ®èi cóc”
chi t¸c kiÕn thÞ n·I thö kú vËn
Cµn kh«n tóc khÝ d÷ l¬ng n¨ng
Ng¹o tËn s¬ng uy d÷ tuyÕt l¨ng
Kh¸ch h÷u phó thi thanh tù ngäc
M«n v« tèng töutÞch nh t¨ng
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S¬n kh«ng thuû thiÕn sÇu nhng cùu
Tróc sÊu tïng th¬ng hû ®¾c b»ng
M¹c qu¸i hµn anh khai th¸i v·n
Phån hoa v« xötø danh xng
DÞch nghÜa:
Quan §Ò h×nh th«n Mai(1)cho xem bµi th¬ “ Ng¾m cóc
thµnh Nam” nh©n ho¹ theo vÇn
Hoa cóc lµ khÝ m¹nh(2) vµ tµi n¨ng cña trêi ®Êt
Coi thêng c¶ uy cña s¬ng vµ sù lÊn cña tuyÕt
Kh¸ch cã kÎ ng©m th¬ trong tùa h¹t ngäc
Cöa kh«ng ngêi mêi rîu lÆng lÏ nh nhµ s
Nói träc níc c¹n, mèi sÇu vÉn nh cò
Tróc gÇy th«ng xanh, mõng ®îc b¹n bÇu
§õng tr¸ch c¸i tinh hoa cña mïa l¹nh në qu¸ muén
V× chèn phån hoa kh«ng ph¶i lµ chç næi tiÕng cña hoa nµy

DÞch th¬:
B«ng hoa c« ®óc khÝ ®Êt trêi
Khinh c¶ s¬ng sa lÉn tuyÕt r¬i
Tùa ngäc ng©n vang th¬ kh¸ch ho¹
Nh chïa v¾ng lÆng rîu ai mêi
Nói tr¬ níc c¹n t×nh nh cò
Th«ng cçi tróc gÇy b¹n vÉn xa
Vhõ kh¸ch ®«ng vÒ hoa në muén
Phån hoa chèn Êy ch¼ng quen ch¬i
------------------

(1) Quan §Ò h×nh th«n Mai cha râ lµ ai
54

(2) tóc khÝ lµ khÝ m¹nh mÏ

Mai hµm ngäc l¹p truyÒn thiªn tÝn
Tróc tèng lang tr©m tr× ®Þa c¬
Thuþ khëi h¬ng l tµn kû chó
Th«n «ng vÞ b¶ nhÊt lª quy

春雨
小春山雨細霏微
出岫雲深岸岸飛

Ma xu©n

障日濛漫昏似曉

Ma th¸ng mêi gi¨ng gi¨ng kh«ng ngít

隨風蕭瑟密還稀

M©y vît qua nói líp líp bay

梅含玉粒傳天信

Giã vï vï tõng c¬n khi m¹nh khi yÕu

竹送琅簮池地機
睡起香壚殘幾炷
村翁未把一犁歸
Phiªn ©m:

DÞch nghÜa:

Che khuÊt mÆt trêi m«ng lung lóc tèi lóc s¸ng
C©y mai ®· cã nô truúªn tin tøc cña trêi
C©y tróc ®· nhó m¨ng tá c¬ vi cña ®Êt
Ngñ dËy h¬ng trong lß ®· tµn mÊy nÐn
¤ng giµ hµng xãm vÉn cha ®i cµy vÒ

Xu©n vò

TiÓu xu©n s¬n vò tÕ phi vi,

DÞch th¬:

XuÊt tô v©n th©m ng¹n ng¹n phi.

Th¸ng mêi ma nói nhá l©y r©y,

Chíng nhËt m«ng man h«n (漫 昏) tù hiÓu

Hang ®¸ m©y tu«n ®¸m ®¸m bay.

Tuú phong tiªu s¾t mËt hoµn hi.

Bãng rîp ©m u ngµy tëng tèi,
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Giã ®a hu h¾t máng l¹i dµy.
Cµnh mai ngËm ngäc tin trêi b¸o,
Khãm tróc cµi ch©m vËn ®Êt xoay.
Ngñ dËy h¬ng lß tµn mÊy lît ,
Th«n «ng vÉn chöa nghØ ®êng cµy

Héi têng khëi h÷u héi têng da ?
HiÓn Kh¸nh quan canh sù nhîc hµ
C¶i viÕt øng Phong tßng thö s¾c
Niªn xng §¹i Kh¸nh thÕ nh©n ta
Lîi nh©n long hiÖn thuú n¨ng kiÕn
VÞ nghÜa xa hµnh diÖc bÊt ngoa
Môc kiÕn dÜ minh ng tèc c¶i
Cæ kim nhÊt quü chÊt ch hiÒn.

Lª HiÕn Gi¶n (1341 – 1390?)
Quª Thîng Lao nay thuéc Nam Thanh, Nam Trùc, N. §

會祥
會祥豈有會祥耶
顯慶观耕事若何
改曰應豐從此嗇
年稱大慶世人嗟
利仁龍現誰能見
為義車行亦不訛
目見已明應速換
古今一軌質諸賢
Phiªn ©m :

héi têng
57

DÞch nghÜa :
Tô héi ®iÒm lµnh (1)
Nªu ch÷ tô héi ®iÒm lµnh (héi têng) h¸ cã ®iÒm lµnh tô
héi.
T¹i HiÓn Kh¸nh xem cµy ruéng sù thÓ ra sao
§æi ra øng Phong (øng mÖnh trêi, d©n ®îc mïa) tõ Êy
kÐm dÇn
Niªn hiÖu §¹i Kh¸nh ngêi ®êi thêng than thë (2)ë Lîi
Nh©n rång hiÖn ra, cã ai thÊy ®îc
T¹i VÞ NghÜa g¸c xe ®i, viÖc còng kh«ng ngoa (3)
Tríc m¾t thÊy råi, sao kh«ng mau söa ®æi
Xa nay mét lèi, cã chi ph¶i chÊt vÊn ®Õn «ng hiÒn.
DÞch th¬ :
Héi têng cã thËt héi têng
Xem cµy HiÓn Kh¸nh râ rµng thuû chung
Suy tõ viÖc ®æi øng Phong
Kû nguyªn §¹i Kh¸nh ®êi tõng kªu ca
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Lîi Nh©n rång hiÖn thËt µ
VÞ NghÜa xe trît, kh«ng ngoa ®iÒu g×
ThÊy råi th× c¶i c¸ch ®i
Xa nay mét lèi, hái chi «ng hiÒn ?

一篷煙雨泛晴春
紫閣鶯花夢裡身
湖海四年多疾病

D¬ng V¨n Vîng dÞch
(1) Bµi cña Lª HiÕn Gi¶n ®ç B¶ng nh·n n¨m Long Kh¸nh thø 2
(1374), thêi TrÇn DuÖ T«ng. BÞ Hå Quý Ly mu h¹i. T¸c phÈm cã
Giang hµ v·n vËn ký (72 bµi).
(2) Niªn hiÖu Héi têng §¹i Kh¸nh n¨m thø 8 (1117), vua Lý Nh©n
T«ng ®Õn øng Phong xem viÖc cµy ruéng, nhng trong n¨m nµy
d©n l¹i bÞ chÕt ®ãi rÊt nhiÒu.
(3) N¨m DuÖ Vò 6 (1125) vua Lý Nh©n T«ng ®Õn ®Êt VÞ NghÜa (nay
thuéc huyÖn Thiªn B¶n) th× xe bÞ trËt b¸nh, vua bÞ ng· ra ngoµi.
VÒ triÒu vua sai ngêi ®i tuyªn triÖu hiÒn nh©n chÊt vÊn, nhng hä
®Òu nãi cã sù ®æi thay khã tr¸nh.

NguyÔn Phi Khanh (1356-1429)

天長舟中

扁舟愁殺未歸人
Phiªn ©m:
Thiªn Trêng chu trung
NhÊt kú:
TriÖu Kh¸nh ®«ng nam vÞnh phè tª (t©y)
BiÓn chu b¹ng liÔuqu¸ tiÒn khª
Xu©n phong bÊt gi¶icam sÇu tø
Khíc phãng quyªn thanh c¸ch ng¹n ®Ò
NhÞ kú:
NhÊt bång yªn vò phiÕm t×nh xu©n
Tö cóc oanh hoa méng lý th©n
Hå h¶i tø niªn ®a tËt bÖnh
BiÓn chu sÇu s¸t vÞ quy nh©n

其一

肇慶東南詠浦西
扁舟傍柳過前溪
春風不解禁愁思
却放鵑聲隔岸啼
其二
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DÞch nghÜa:
Trong thuyÒn ë Thiªn Trêng
Bµi 1
PhÝa ®«ng nam lµ TriÖu Kh¸nh, phÝa t©y lµ bÕn VÞnh
ChiÕc thuyÒn con s¸t bªn rÆng liÔu lít qua dßng khe phÝa
tríc
Giã xu©n ch¼ng gì ®îc mèi sÇu ©m Ø
Lai bu«ng tiÕng quyªn kªu ë bªn kia bê
Bµi 2
Mét m¸i thuyÒn khãi ma lªnh ®ªnh díi n¾ng xu©n
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Trong giÊc méng tÊm th©n vÉn ë g¸c tÝa oanh hoa
Hå h¶I bèn n¨m nay nhiÒu bÖnh tËt
Trong chiÕc thuyÒn con,buån chÕt ®îc cho kÎ cha vÒ

東風御苑花容動
細雨乾坤柳色新
雙鯉闊傳江上信

DÞch th¬:

扁舟囚繫客中身

I
TriÖu Kh¸nh ®«ng nam t©y bÕn VÞnh
ThuyÒn con men liÔu lø¬t khe ®i
Giã xu©n ch¼ng gì sÇu ©m Ø
L¹i th¶ quyªn gµo c¸ch phÝa kia
II
M¸i thuyÒn ma khãi th·uan quang
G¸c tÝa oanh hoa méng vÊn v¬ng
Hå h¶I bèn n¨m nhiÌu bÖnh tËt
ThuyÒn con sÇu ¸m kÎ tha h¬ng

§µo Ph¬ng B×nh -dÞch

----------

TriÖu Kh¸nh vµ bÐn VÞnh cha râ cô thÓ ë ®©u

天長試後有感

今朝最是愁腸處
一别庭闈勝半春

Phiªn ©m:
Thiªn Trêng thÝ hËu h÷u thµnh
V¹n lý lai quan quèc thîng t©n
Khoa trêng ngé t¸c cÊu trung nh©n
§«ng phong ngù uyÓnhoa rung ®éng
Tè vò cµn kh«n liÔu s¾c t©n
Song lý kho¸t truyÒngiang thîng tÝn
BiÓn chu tï hÖ kh¸ch trung th©n
Kim triÒu tèi thÞ sÇu trµng xø
NhÊt biÖt ®×nh vi th¾ng b¸n xu©n
DÞch nghÜa:

萬里來觀國上賓

C¶m xóc sau khi thi ë Thiªn Trêng

科場誤作彀中人

Tõ mu«n dÆm ®Õn xem nh÷ng thîng kh¸ch cña níc nhµ
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§· lì lµ ngêi ë “trong tÇm b¾n”cña khoa trêng
Giã xu©n trong vên ngù, d¸ng hoa lay ®éng
Ma nhá kh¾p bÇu trêi, xanh non nhµnh liÔu
§«i c¸ chÐp th¶nh th¬I truyÒn tin tøc trªn s«ng
ChiÕc thuyÒn nhá cßn giam h·m tÊm th©n n¬i ®Êt kh¸ch
S¸ng nay chÝnh lµ lóc ®au lßng nhÊt
Tõ khi xa c¸ch ®×nh vi ®· nöa xu©n råi

天幕江 友
卄五年前别故人
船行正遇又春分
幕江避乱當青歲
市渡尋居已老旬
四口如今三十口
一家生出八家鄰

DÞch th¬:

後來若問回膠水
Lµm kh¸ch v¬ng triÒu vît dÆm kh¬i
Trong vßng khoa b¶ng víng mµ ch¬i
Giã xu©n vên ngù hoa lay ®éng
Ma bôi ph¬ng trêi liÔu tèt t¬i
§«i chÐp trªn s«ng ®a m¶nh thiÕp
ChiÕc thuyÒn ®Êt kh¸ch buéc th©n ngêi
H«m nay chÝnh lóc ®au lßng nhÊt
Xa c¸ch song th©n nöa xu©n råi

TrÇn Thiªn D (TK.13)
Quª Thuþ Thá nay lµ Ngäc Thá x· T©n ThÞnh, Nam Trùc
Nam §Þnh
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作屋無遷擇墓墳
‘
Phiªn ©m :

thiªn m¹c giang d÷ h÷u
ChÊp ngò niªn tiÒn biÖt cè nh©n
ThuyÒn hµnh chÝnh ngé hùu xu©n ph©n
M¹c giang tÞ lo¹n ®¬ng thanh tuÕ
ThÞ ®é tÇm c dÜ l·o tuÇn
Tø khÈu nh kim tam thËp khÈu
NhÊt gia sinh xuÊt b¸t gia l©n
HËu lai nhîc vÊn håi Giao Thñy
T¸c èc vi thiªn tr¹ch mé phÇn.
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DÞch nghÜa :

GÆp b¹n ë s«ng Thiªn M¹c *

Hai m¬i nh¨m n¨m tríc tõ gi· cè nh©n
Nay trªn thuyÒn gÆp l¹i, l¹i ®ang tiÕt xu©n ph©n.
S«ng Thiªn M¹c tr¸nh lo¹n, ®ang thanh niªn
Råi ThÞ §é t×m n¬i c tró ®· tíi l·o tuÇn (1)
BÊy giê bèn miÖng, nay thµnh ba m¬i miÖng;
Mét nhµ trë nªn xãm t¸m nhµ.
Sau nµy nÕu t×m nhau th× vÒ Giao Thñy,
V× tíi ®ã dùng nhµ ë kh«ng dêi chuyÓn n÷a, ®Ó chän
chç ®Æt ©m phÇn.
DÞch th¬ : Hai nh¨m n¨m tríc biÖt ngêi
Trªn thuyÒn nay gÆp, l¹i thêi xu©n ph©n
M¹c giang tr¸nh lo¹n ®ang xu©n
GÆp nhau ThÞ §é l·o tuÇn tíi lu«n.
Bèn måm thµnh ba m¬i måm
Mét nhµ th× ®· nªn th«n t¸m nhµ
Sau nµy Giao Thuû ®Þnh c
D¬ng c¬, ©m tr¹ch lo xa kh«ng dêi.
D¬ng V¨n Vîng dÞch
TrÇn Thiªn D cã tµi v¨n vâ, tô chóng gióp vua TrÇn di c vµo
Trêng Yªn, ®îc 5 n¨m. Thiªn D trèn vÒ lÊy vî ®i bu«n. Lóc
nhá tõng lµm b¹n víi TrÇn NhËt DuËt. MÊt n¨m niªn hiÖu Anh
T«ng thä 85 tuæi. T¸c phÈm cã Nh©n vÞnh thi b¸ch th.
Thiªn M¹c : h¹ lu s«ng NhÞ (ch©u Mµn Trß §«ng An)
(1) ThÞ §é: H¹ lu s«ng §¸y. Nay lµ x· Yªn VÖ Yªn Kh¸nh
Ninh B×nh, n¬i cã chïa thê s Gi¸c Kh«ng. S Gi¸c Kh«ng lµ s
phô cña s NguyÔn ChÝ Thµnh.
¤ng Thiªn D (NC): ¤ng nµy vèn quª ë Têng Thuþ nhiÒu ®êi
lang thang mÆt níc ch©n m©y, vâ v¨n kiªm u. ¤ng tõng nãi
cïng con ch¸u vinh hoa lµ ¸ng m©y tr«i, cuéc ®êi qu¸n trä, nÕm
mét chót xem sao chø m¸u mª g× !
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西真婆列傳
家居婆列故因名
自李之前蔗野生
異母少時勞奉武
封王長發事將成
甲支留在杇為業
次出從戎死亦榮
今問福隆知始末
亦標陳姓不難更
Phiªn ©m :

t©y ch©n bµ liÖt truyÖn
Gia c Bµ LiÖt cè nh©n danh
Tù Lý chi tiÒn gi¸ gi· sinh
DÞ mÉu thiÕu thêi lao phông vò
Phong v¬ng trëng ph¸t sù t¬ng thµnh
Gi¸p chi lu t¹i, « vi nghiÖp
Thø xuÊt tßng nhung tö diÖc vinh
Kim vÊn Phóc Long tri thuû m¹t
DiÖc tiªu TrÇn tÝnh bÊt nan canh.
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(1) Phóc Long : Nay lµ Phóc chØ huyÖn §¹i An, NghÜa Hng
n¬i thê TrÇn NhËt DuËt, chç «ng NhËt DuËt lËp Êp.
NC : Quan l¹i thanh liªm th× ch¼ng cã ¨n, ®· chui vµo trong
hom giá th× lui ra khã qu¸. Thµ nghÌo tóng kh«ng ai biÕt tíi,
nhng ¨n ngon ngñ yªn, th«i chÞu thiÖt vÒ nçi bÊt b»ng cña thuÕ
sù vËy !
DÞch nghÜa :

NguyÔn øc (1767-1823)

TruyÖn Bµ LiÖt ë T©y Ch©n

(*)

V× nhµ ë t¹i Bµ LiÖt nªn míi ®Æt tªn Bµ LiÖt
Tõ thêi Lý vÒ tríc lµ c¸nh ®ång mÝa mäc hoang.
Do kh¸c mÑ nªn tõ nhë ®· ch¨m nghÒ vâ,
lín lªn ®îc phong tíc V¬ng, trë nªn thµnh ®¹t.
Chi c¶ ë l¹i theo nghÒ thî nÒ, chi thø cã Bµ LiÖt theo
viÖc qu©n, chÕt mµ vinh hiÓn.
Nay nÕu vÒ ®Êt Phóc Long hái han ngän ngµnh, th× hä
vÉn nãi hä TrÇn kh«ng hÒ thay ®æi (1)
DÞch th¬ :
Quª nhµ “ Bµ LiÖt” ®Æt tªn lu«n
Thêi Lý thë xa, ruéng mÝa v¬n
Kh¸c mÑ tuæi th¬ ch¨m viÖc vâ
Phong V¬ng lóc lín sù v« thêng
Gi¸p chi ë l¹i ch¨m nghÒ v÷a
Con thø ®Çu qu©n ng· chiÕn trêng
Hái chuyÖn Phóc Long ®Çu cuèi râ
Hä TrÇn ®Òu nãi, gèc kiªn cêng
D¬ng V¨n Vîng dÞch
----------------------* Bµ LiÖt : Nay lµ Vâ Lao huyÖn Nam Ch©n, n¬i cã nghÒ thî nÒ
næi tiÕng. Tªn tríc cña Bµ LiÖt lµ lµng Tö Gi¸ (mÝa). Bµi cña TrÇn
Thiªn D (xem trªn)
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Quª Tiªn §iÒn Hµ TÜnh

泊舟應豐亭偶題
繫 江亭覓勝遊
前朝行殿已荒丘
鶯花不識興亡事
撩亂春光未肯休
Phiªn ©m :
B¹c chu øng phong ®×nh ngÉu ®Ò
HÖ l·m giang ®×nh mÞch th¾ng du,
TiÒn triÒu hµnh ®iÖn dÜ hoang khu.
Oanh hoa bÊt thøc hng vong sù,
Liªu lo¹n xu©n quang vÞ kh¼ng hu !
DÞch nghÜa :
§Ëu thuyÒn bªn ®×nh øng Phong, ngÉu høng ®Ò th¬
Buéc thuyÒn c¹nh ®×nh bªn s«ng t×m ch¬i th¾ng c¶nh,
Hµnh cung triÒu tríc, ®· thµnh gß hoang.
Mïa xu©n ch¼ng biÕt viÖc hng phÕ,
Lµm rèi n¾ng xu©n m·i cha th«i !
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DÞch th¬ :
ThuyÒn buéc ven s«ng, t×m th¾ng c¶nh,
TriÒu xa hµnh ®iÖn mÊt ®©u råi.
Oanh hoa ch¼ng biÕt trß hng phÕ,
QuÊy rèi ngµy xu©n m·i chöa th«i !
TrÇn Xu©n Vinh (ThÕ kû 15)
§Ö nhÞ gi¸p TiÕn sÜ. Quª lµng N¨ng Lù, huyÖn Mü Léc ®ç TiÕn sÝ
n¨m C¶nh Thèng 2(1499) (nay thuéc phêng N¨ng TÜnh, thµnh phè
Nam §Þnh, tØnh Nam §Þnh)

能盧城隍廟梨
古時陳瑩健溪回
後有梨家二子來
楊舍改爲能慮邑
南州建屋得舒懷
年餘四十人由記
事未千秋礼亦哀
鳥盡弓藏從古有
忠臣名將故縲災
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Phiªn ©m: N¨ng Lù thµnh hoµng miÕu
Cæ th× TrÇn O¸nh KiÖn Khª håi
HËu h÷u Lª gia nhÞ tö lai
D¬ng X¸ c¶i vi N¨ng Lù Êp
Nam ch©u kiÕn èc ®¾c th hoµi
Niªn d tø thËp nh©n do ký
Sù vÞ thiªn thu lÔ diÖc ai
§iÓu tËn cung tµng tßng cæ h÷u
Trung thÇn danh tíng cè luy tai.
DÞch nghÜa:

MiÕu thµnh hoµng lµng n¨ng lù (1)
Tríc ®©y cã «ng TrÇn O¸nh ë KiÖn Khª dêi vÒ,
KÕ ®Õn hai ngêi hä Lª l¹i ®Õn.
BÌn ®æi tªn D¬ng X¸ ra N¨ng Lù,
Dùng nhµ ®Êt t¹i ph¬ng nam ë thÊy cã chót yªn lßng.
V× c«ng viÖc ®Õn b©y giê míi qua h¬n bèn m¬i n¨m,
Nªn trong lóc lÔ b¸i vÉn tá râ sù bïi ngïi.
Chim hÕt råi th× cung tÊt bá xã,
H¸ kh«ng râ hay sao mµ c¸c vÞ trung thÇn danh tíng vÉn
sa vµo c¹m bÉy.
DÞch th¬:

Ban ®Çu TrÇn O¸nh KiÖn Khª
TiÕp sau hai vÞ hä Lª më lµng
§æi D¬ng X¸ thµnh Êp N¨ng
Yªn lßng ®«i chót phÝa Nam dùng nhµ
Míi h¬n bèn chôc n¨m qua
70

Nªn trong lÔ b¸i tá ra bïi ngïi
HÕt chim, cung bá ®i råi
Trung thÇn, danh tíng mÊy ngêi hiÓu ®©y?

初往聞知留數語
筆題 聊 一心香

(TrÇn Mü Gièng dÞch)
Phiªn ©m :
...............................

(1) Lµng N¨ng Lù nay thuéc phêng N¨ng TÜnh, thµnh phè Nam §Þnh, tØnh
Nam §Þnh.

NguyÔn §Þch (ThÕ kû 15)
§Ö tam gi¸p TiÕn sÜ. Quª lµng Vô Sµi, huyÖn §¹i An (nay thuéc ý
Léc, huyÖn ý Yªn, tØnh Nam §Þnh)

V·n b¸i l¹c viªn tõ
ThiÕu thêi th¸nh tíng së c h¬ng
Tr¸ng ®¹i lai kinh cæ thuyÕt ch¬ng
Ngù B¾c c«ng hu©n thiªn t¶i kÝnh
Phï Nam nh©n nghÜa v¹n niªn ph¬ng
Do tån KiÕp lÜnh sinh tõ xø
BÊt c¶i Thang ch©u tæ kh¶o ®êng
S¬ v·ng v¨n tri lu xæ ng÷
Bót ®Ò liªu thô nhÊt t©m h¬ng.

晚拜樂園祠

不改湯州祖考堂

DÞch nghÜa:
Buæi chiÒu ®Õn chiªm b¸i ®Òn l¹c viªn (1)
VÞ th¸nh thê trong ®Òn, buæi niªn thiÕu tõng tró ngô ë
n¬i ®©y; Lín lªn tíi ®Êt kinh s tham chÝnh, ngêi xa ®·
nªu têng tËn.
Chèng qu©n x©m lîc ph¬ng B¾c, ngµn n¨m sau nhiÒu
ngêi cßn ca ngîi ; Dïng nh©n nghÜa x©y dùng bê câi níc
Nam, tiÕng th¬m mu«n thuë.
T¹i nói V¹n KiÕp vÉn cßn sinh tõ ; Vµ ®©y lµ n¬i th©n
phô, th©n mÉu ë (2)
Míi tíi biÕt chuyÖn, xin viÕt mÊy dßng ; Cïng c¾m mÊy
nÐn t©m h¬ng ®Ó bµy tá nçi lßng.
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少時聖將所居鄉
壯大來京古說章
禦北功勳千載敬
扶南仁義萬年芳
猶存劫嶺生祠處

DÞch th¬:

ThiÕu thêi th¸nh tíng ngô n¬i nµy
Lín ®Õn kinh s ch¼ng ë ®©y
Chèng B¾c c«ng lao ngêi träng m·i
Gióp Nam nh©n nghÜa tiÕng th¬m ®Çy
Sinh tõ nói KiÕp cßn nh cò
Tæ miÕu ch©u Thang (3) ch¼ng ®æi thay
Míi ®Õn bót nªu ®«i ch÷ ®Ó
NÐn h¬ng xin d·i chót niÒm ®©y.
(D¬ng V¨n Vîng dÞch)
..........................

(1) §Òn L¹c Viªn: tøc ®Òn B¶o Léc thê Hng §¹o V¬ng hiÖn
nay ë x· Mü Phóc, huyÖn Mü Léc, tØnh Nam §Þnh. ChÝnh ®Òn nµy
thê th©n phô, th©n mÉu Hng §¹o V¬ng.
(2) ChuyÖn vÒ TrÇn LiÔu thÊt thÕ ®îc TrÇn C¶nh x¸ téi, an trÝ
dìng l·o. T¬ng truyÒn cã mé phÝa sau ®Òn (Theo lêi chó cña
Tæng ®èc Nam §Þnh NguyÔn Träng Hîp thêi Tù §øc, trong bµi
“D÷ h÷u nh©n §iÒn c«ng b¸i L¹c viªn miÕu” chÐp ë s¸ch Ch gia
kû vÞnh tËp, Ph¹m NghÜa Trai biªn tËp).
(3) Ch©u Thang: ë ®©y chØ ®Êt B¶o Léc n¬i vî chång «ng TrÇn
LiÔu ë.

Vò vÜnh trinh (ThÕ kû 15)

Phï Hoa Giang thÞ thÞ hµ nh©n
Th¶o tÆc thÇn mu bÊt cè th©n
Kh¸ng B¾c ho¶ c«ng nam diÖc quý
Nghi tån miÕu vò tù thiªn xu©n.
DÞch nghÜa: Hä Giang ë ®Êt phï hoa
Hä Giang ë ®Êt Phï Hoa lµ ai vËy
D¸m liÒu th©n bµy ®Æt mÑo hay ®¸nh giÆc
Dïng ho¶ c«ng chèng giÆc ph¬ng B¾c, lµ trai còng ph¶i
hæ thÑn
ViÖc x©y dùng ®Òn miÕu thê tù l©u dµi lµ viÖc rÊt nªn lµm.
DÞch th¬: Phï Hoa Giang thÞ lµ ai
LiÒu th©n b¸o quèc ®Ó trai thÑn thïng
Trõ Minh bµy kÕ ho¶ c«ng
MiÕu ®Òn thê tù nãi cïng kÎ sau.
(D¬ng V¨n Vîng dÞch)

......................

(1) Giang ThÞ ThuyÕt, ngêi x· Phï Hoa, huyÖn Mü Léc (nay thuéc x·
Léc H¹, thµnh phè Nam §Þnh, tØnh Nam §Þnh), ®· më tiÖc chiªu
®·i qu©n Minh, råi dïng kÕ ho¶ c«ng thiªu ch¸y h¬n bèn chôc tªn.
Vua Lª Th¸i Tæ cho x©y miÕu thê ë lµng ®Ó ghi nhí c«ng lao cña
bµ.

§Ö nhÊt gi¸p TiÕn sÜ. Quª x· An Cù, huyÖn Thiªn B¶n (nay thuéc x·
§¹i An, huyÖn Vô B¶n, tØnh Nam §Þnh)

浮花江氏

登安阜山

浮花江氏是何人
討賊神謀不顧身

海風吹我上層巒

抗北火攻男亦愧

南國乾坤入望寬

宜存廟宇祀千春

府視九州如一塊

Phiªn ©m: Phï Hoa Giang thÞ
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迥乘二氣逼高寒
役奚自昔慚靈運
攜妓當年笑謝安
凡骨飄然將羽化
幾時笙鶴下仙壇

Phiªn ©m:

®¨ng yªn phô s¬n
H¶i phong xuy ng· thîng t»ng loan
Nam quèc kiÒn kh«n nhËp väng khoan
Phñ thÞ cöu ch©u nh nhÊt khèi
Quýnh thõa nhÞ khÝ bøc cao hµn
DÞch hÒ tù tÝch t©m Linh vËn
HuÒ kü ®¬ng niªn tiÕu T¹ An
Phµm cèt phiªu nhiªn t¬ng vò ho¸
Kû th× sinh h¹c h¹ tiªn ®µn

Cã hÒ ®ång theo ch©n hæ thÑn víi Linh V©n ngµy tríc
Mang c« ®Çu lªn nói nùc cêi cho T¹ An thuë xa
TÊm th©n trÇn thÕ bçng nhÑ nhµng muèn ho¸ c¸nh mµ
bay
Bao giê tiÕng sinh bãng h¹c xuèng tõ câi tiªn.
DÞch th¬:
BÓ ®«ng giã thæi ta lªn ngµn
Bê câi trêi Nam b¸t ng¸t tr«ng
LiÐc xuèng chÝn ch©u liÒn mét khèi
Cìi trªn hai khÝ s¸t cao hµn
Sai huÒ (®ång) thuë tríc thua Linh VËn
D¹i g¸i n¨m xa mØa T¹ An
Phµm câi bçng dng toan ho¸ c¸nh
Bao giê sinh h¹c h¹ tiªn ®µn

§Æng Phi HiÓn (1603-1678)

DÞch nghÜa:
Lªn nói Yªn Phô
Lµn giã bÓ ®a ta lªn ngän cao nhÊt ë trªn nói
Phãng tÇm m¾t tr«ng xa thÊy giêi ®Êt níc Nam bao la
Ngã xuèng chÝn ch©u h×nh nh d¶i ®Êt liÒn mét khèi
Cìi trªn hai khÝ gÇn víi kho¶ng trêi l¹nh tõng cao
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劍湖望夜
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不知湖有自何時

DÞch nghÜa:

§ªm r»m trªn hå Hoµn KiÕm

水步分明一鏡臺
水畫雲飛星拱月
步圍樹碧肆連排
舟中飲酒佳人論
望夜吟詩兔入兑
宦海波濤思故貫
白頭露濕返書齋

Phiªn ©m:

KiÕm hå(1) väng d¹
BÊt tri hå h÷u tù hµ thêi
Thuû bé ph©n minh nhÊt kÝnh ®µi
Thuû häa v©n phi tinh cñng nguyÖt
Bé vi thô bÝch tø liªn bµi
Chu trung Èm töu giai nh©n luËn
Väng d¹ ng©m thi thá nhËp ®oµi
Ho¹n h¶i ba ®µo(2) t cè qu¸n
B¹ch ®Çu lé thÊp ph¶n th trai
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Kh«ng biÕt hå nµy cã tõ bao giê
Trªn bê, díi níc ph©n râ tùa nh tÊm g¬ng s¸ng
Níc vÏ m©y bay, sao chÇu vÒ phÝa mÆt tr¨ng
C©y cèi v©y quanh bê, hµng qu¸n kÐo dµi
Trªn thuyÒn cÊt chÐn rîu bµn chuyÖn giai nh©n
§ªm r»m ng©m th¬, bçng ®©u tr¨ng ®· ng¶ phÝa t©y
Bíc ®êng lµm quan sãng giã, lu©n nhí quª nhµ
Khi m¸i ®Çu b¹c ®Ém s¬ng ®ªm míi vÒ chèn th
phßng
DÞch th¬:

Ai hay hå cã tù bao giê
Mét m¶nh g¬ng trong bãng lÆng tê
Níc vÏ m©y tr«i sao dâi nguyÖt
Hµng c©y xanh biÕc phè quanh bê
Trªn thuyÒn n©ng chÐn giai nh©n chuþªn
Tr¨ng xÕ vÇn th¬ khã h÷ng hê
Ho¹n lé bao n¨m nhµ vÉn nhí
Th phßng s¬ng ®Ém m¸i ®Çu ph¬

Hoµng D¬ng Ch¬ng - dÞch

-------------(1) Hå Hoµn KiÕm tríc gäi lµ hå Lôc thuû. Theo truúen
thuyÕt vua Lª Lîi ®· tr¶ g¬m cho rïa thÇn ë hå nµy
(2) Thêi Lª M¸t chóa TrÞnh lÊn ¸t vua Lª, quan l¹i nhiÔu
nh¬ng, x· héi sãng giã ba ®µo
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國子監
昇龍南边有文庙

DÞch nghÜa:

李聖先開使教兒

Quèc Tö Gi¸m*

六歲改修稱國監
黎时進士碑初立
後世皆遵記以期
建學育材從此始
宣王功德 萬年垂

.

PhÝa nam Th¨ng Long cã mét toµ V¨n miÕu
Vua Lý Th¸nh T«ng më ra viÖc d¹y dç líp trÎ
S¸u n¨m sau ®æi thµnh Quèc Tö Gi¸m
C¸c quan triÒu ®Òu muèn ®a con ®Õn ®Ó häc
§Õn thêi Lª th× dùng bia TiÕn sÜ
C¸c ®êi sau tu©n theo dùng bia mçi kú thi
X©y nÒn häc vÊn, luyÖn nh©n tµi b¾t ®Çu tõ ®ã
C«ng ®øc cña nhµ vua cßn ghi m·i ngµn n¨m
DÞch th¬:

Phiªn ©m:
Quèc Tö Gi¸m
Th¨ng Long nam biªn h÷u V¨n miÕu
Lý Th¸nh tiªn khai sö gi¸o nhi
Lôc tuÕ c¶i tu xng Quèc Gi¸m
Ch quan khiÓn tö väng thµnh chi
Lª th× tiÕn sÜ bi s¬ lËp
HËu thÕ giai tu©n ký dÜ kú
KiÕn häc dôc tµi tßng thö thuû
Tuyªn v¬ng c«ng ®øc v¹n niªn thuú.
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Nam ®Êt Long thµnh cã miÕu V¨n
Th¸nh T«ng khai s¸ng nghiÖp trêng quy
S¸u n¨m sau ®æi thµnh trêng Gi¸m
Nêm nîp con quan ®Õn mçi kú
Bia ®¸ «ng nghÌ Lª Th¸nh t¹c
Nèi dµi tªn tuæi nh÷ng khoa thi
X©y nÒn häc vÊn ngµn n¨m Êy
C«ng ®øc Tuyªn v¬ng vÉn m·i ghi

Hoµng D¬ng Ch¬ng -dÞch

---------------------* Canh TuÊt (1070) Lý Th¸nh T«ng dùng V¨n miÕu ë nam
thµnh Th¨ng Long, s¸u n¨m sau 1076 Lý Nh©n T«ng ®æi
thµnh Quèc Tö Gi¸m.
Lª Th¸nh T«ng ®Þnh lÖ kh¾c bia tiÕn sÜ ë V¨n miÕu tõ n¨m
1484 . Nay V¨n miÐu Hµ Néi cßn 82 bia tiÕn sÜ
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Tứ đội thời thường lưu bất cải
Bình phân thuỷ lục kỷ phiên linh
Sinh phòng mạc cảm ly đồn trú
Tử chiến thuỳ thu trí thạch minh
Ngoã lịch nhân ngôn Trần đại sự
Cô hồn tịnh lập vọng vô canh.

VŨ DUY THIỆN (TK15)

Hoàng giáp. Quê xã An Cự, huyện Thiên Bản (nay thuộc xã Đại An,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). §â tiÕn sÜ khoa MËu TuÊt (1478)

到第四闍
相傳自古有軍營
天屬爲名半萬兵
四隊時常留不改
平分水陸幾番靈
生防莫敢離屯住
死戰誰收置石銘
瓦礫人言陳代事
孤魂並立望無更

Phiên âm: ĐÁO ĐỆ TỨ ĐÔ
Tương truyền tự cổ hữu quân doanh
Thiên thuộc vi danh bán vạn binh
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Dịch nghĩa:

§Õn §Ö Tø ®« (1)
Tương truyền nơi đây thuở trước có quân doanh, với
tên Thiên Thuộc ước nửa vạn người (2).
Đội 4 thời thường trú ngụ không biến cải, chia làm
thuỷ lục từng bao lần lập công hiển hách.
Khi sống dám nói rằng dời bỏ nơi đồn trú, qua cuộc
chiến tranh chết đi ai vì thu nhặt xác tàn.
Phế tích gạch ngói đây phương dân nói là việc cũ
thời Trần, các nơi đền miếu dựng thờ cô hồn mong rằng
chớ hề thay đổi.
Dịch thơ:
Tương truyền thuở trước có quân doanh
Thiên Thuộc là tên nửa vạn binh
Đội bốn thời thường luôn trấn giữ
Chia đôi thuỷ lục cậy yên lành
Người còn nào dám quên phòng thủ
Xương vãi ai thu việc chiến tranh
Phế tích thời Trần dân vẫn nói
Cô hồn các miếu nhớ đinh ninh.
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LuyÖn vâ trêng
Đông Quan thành ngoại võ trường khu
Nhật nhật tướng binh giảng vũ thư
Tiến thoái dĩ phòng lâm biển trận
Thực hư duy vọng chí vô như
Hữu dinh tự chiến nghi vi bại
Tụ chúng suy thì bất phụ dư
Trương(1) tướng vị minh tha xứ đáo
Hà năng thụ khổ dữ phương tù ?

......................

Chú thích: (1) Đệ Tứ Đô: Cửa Đệ Tứ, tên cũ của chùa Đệ Tứ hiện nay.
(2) NC: Bốn đạo quân Thiên Thuộc có ước 5.000, Đệ Tứ thường có
2.000 thì 1.000 là thuỷ chiến. Vào thời chống Nguyên, rồi đến chống Minh vẫn
còn được biên chế đầy đủ nhưng thường lúc đã tận diệt. Nay là 4 ngôi chùa ở Đệ
Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ.

鍊武塲
東關城外武場區
日日将兵講武書
進退以防臨变陣
實虚惟望至無如
有營似戰疑爲敗
聚眾衰时不輔予

Chó thÝch ---------Tíng Tr¬ng lµ Tr¬ng Phô Tæng binh nhµ Minh ®a quuan sang
®¸nh chiÕm ®Êt ViÖt

Dịch nghĩa:
Trêng luyÖn vâ
Ngo¹i thµnh §«ng Quan cã trêng luyÖn vâ
Hµng ngµy tíng, binh ra ®Ó gi¶ng binh th
Lóc tiÕn, lóc lui phßng khi biÕn trËn
HoÆc thùc, hoÆc h ®èi phã t×nh huèng kh«ng ®Þnh s½n
§ãng tr¹i, bµy trËn råi mµ thµnh thÊt b¹i
Héi ngêi l¹i, gi¶ ®Þnh kh«ng cã hËu ph¬ng gióp
Nhng tíng Tr¬ng cha râ m×nh lµ ngêi xø kh¸c
Th× chÞu khæ sao b»ng ngêi (tíng thêng) së t¹i

張將未明他處到
何能受苦與方酋
Phiên âm:

Dịch thơ:
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Ngoµi §«ng Quan cã vâ trêng
XuÊt qu©n gi¶ng dËy ngµy thêng cho quen
TiÕn lui phßng trËn biÕn thiªn
Thùc h chiÕn trËn liÒn cha hay
GÆp bao t×nh huèng rÊt gay
Tô qu©n ®èi l¹i, khã thay hËu cÇn
Tíng Tr¬ng xø kh¸c tíi ®©y
S¸nh sao ng¬i ë ®Êt nµy ngµn xa
D¬ng V¨n Vîng - dÞch

Chiêu lai vị tất chân danh tự
Phó tại phương quan tuế lưỡng phân.
Dịch nghĩa: TỚI CHÙA CÔ HỒN
Muôn dặm xông pha gió bụi, đâu dám coi mình là
trọng.
Dựng bốn ngôi chùa ở bốn ấp đều gọi là Cô Hồn.
Thuở ấy chiêu về biết có đúng được họ tên,
Giao cho quan sở tại thường năm hai lần lễ bái vào tiết
xuân phân, thu phân.
DÞch th¬:

VŨ TRIỆT VÕ (1460 - ? )
Hoàng giáp Vũ Triệt Võ . Quê xã Đào Lạng, huyện Đại An
(nay thuộc xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định).

過孤魂寺
萬里風塵不顧身
孤魂四邑感君恩
招來未必真名字
付在方官歲两分
Phiên âm: QUÁ CÔ HỒN TỰ
Vạn lý phong trần bất cố thân
Cô hồn tứ ấp cảm quân ân
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LiÒu m×nh mu«n dÆm phong trÇn
¥n vua, chïa cóng c« hån tø l©n
Chiªu vÒ cha thùc hä tªn
Phã cho b¶n h¹t nhÞ ph©n tÕ cÇu.
TrÇn Kú (TK15)
Hoµng gi¸p. Quª x· An Th¸i, huyÖn Thiªn B¶n (nay thuéc
x· Kim Th¸i, huyÖn Vô B¶n, tØnh Nam §Þnh).

大聖觀寺
譜存光啟祀三清
立觀閒時見有寧
天屬幾番臨難死
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地餘長壘聚民生
當間輝净來修處
又得梨公次室情
老少飽温傳故事
春秋思德拜遺形

Phiªn ©m: §¹i Th¸nh qu¸n tù
Ph¶ tån Quang Kh¶i tù Tam Thanh
LËp qu¸n nhµn thêi kiÕn h÷u ninh
Thiªn Thuéc kû phiªn l©m n¹n tö
§Þa d trêng luü tô d©n sinh
§¬ng gian Huy TÞnh lai tu xø
Hùu ®¾c Lª c«ng thø thÊt t×nh
L·o thiÕu b·o «n truyÒn cè sù
Xu©n thu t ®øc b¸i di h×nh.
DÞch nghÜa: Chïa §¹i Th¸nh qu¸n (1)
Tù ph¶ ghi r»ng «ng Quang Kh¶i sïng thîng
Tam Thanh, nªn dùng qu¸n ®Ó khi nhµn cÇu ®¶o thÊy
®îc sù yªn lµnh.
T¹i ®©y qu©n Thiªn Thuéc tõng nhiÒu phen tö n¹n.
Luü ®Êt h»n lªn kÐo dµi kia lµ chç nhµ d©n c tró.
Thêi Êy cã cung phi Huy TÞnh tíi tu tØnh nghØ ng¬i.
Råi l¹i ®îc Lª TÇn v× t×nh cña thø thÊt mµ gãp
c«ng.
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Giµ trÎ ngµy nay ®éi ¬n ®îc sù Êm no,
Mçi khi tíi tiÕt xu©n thu ®Òu tô l¹i lÔ l¹y t¹ tríc
tîng thê.
DÞch th¬:
Ph¶ r»ng Quang Kh¶i phông Tam Thanh
Dùng qu¸n khi nhµn tá t©m thµnh
Thiªn Thuéc bao phen v× níc chÕt
Luü dµi cßn ®ã xãm d©n sinh
§¬ng thêi Huy TÞnh vÒ tu tØnh
Vî thø Lª c«ng gãp chót t×nh
Giµ trÎ Êm no «n chuyÖn cò
Xu©n thu nhí ®øc väng thÇn linh.

.......................

(1) Chïa thuéc th«n §Ö Tø, phêng Léc H¹, thµnh phè Nam §Þnh
hiÖn nay, thê TrÇn Quang Kh¶i vµ thê PhËt.
NC: ¤ng Chiªu Minh ®¹i v¬ng nµy rÊt th«ng vÒ ®¹o thÇn tiªn, con
ch¸u «ng kÕ chÝ cã nhiÒu t¸c phÈm nh: BÊt tÝn vu thuyÕt, Nam nh©n Nam
thÇn, CÇn c«ng khæ häc... Ban ®Çu «ng Quang Kh¶i ë ®Æt lµ TÜnh T©m
qu¸n, ®êi Lª ®æi lµ §¹i Th¸nh qu¸n, sau Lª TrÞnh míi thê PhËt mµ thªm
ch÷ tù (chïa) vµo sau ch÷ qu¸n.

牛湖
升龍靈氣有牛湖
古者誰人未識呼
飲水鳳凰生聖帝
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除災黑霧逐胡驢
南邦别占由天定
北賊何知欲妄居
衰盛莫愁觀國運
都畿依舊萬年如

Phiªn ©m:
ngu hå
Th¨ng Long linh khÝ h÷u Ngu hå
Cæ gi¶ thuú nh©n vÞ thøc h«
Èm thuû phîng hoµng sinh th¸nh ®Õ
Trõ tai h¾c vô trôc hå l
Nam bang biÖt chiÕm do thiªn ®Þnh
B¾c tÆc hµ tri dôc väng c
Suy thÞnh m¹c sÇu quan quèc vËn
§å kú y cùu v¹n niªn nh

DÞch nghÜa :

Ngu hå (*)

KhÝ thiªng ë ®Êt Th¨ng Long cã Ngu hå
Tõ xa cã ai lµ kh«ng biÕt thÕ
Do kiÓu ®Êt “Phîng Hoµng uèng níc” mµ sinh th¸nh
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L¹i cã c¸ch “M©y ®en gi¶i ¸ch” ®Ó ®uæi ngùa Hå (1)
Níc Nam ®éc lËp mét ph¬ng vèn do trêi ®Þnh
GiÆc B¾c sao ngu muéi vÉn d¸m cµn rì ®Õn cíp bãc
Khi suy, khi thÞnh bëi vËn níc, chí cã buån rÇu
§ã chèn ®« kú, mu«n kiÕp kh«ng hÒ thay ®æi !
DÞch th¬ :
Th¨ng Long linh khÝ cã hå T©y
Tù cæ ai mµ l¹i ch¼ng hay
Uèng níc phîng hoµng sinh th¸nh ®Õ
M©y mï gi¶i ¸ch ngùa hå bay
Nam bang chia câi do trêi ®Þnh
B¾c tÆc sao liÒu ®Õn cíp ®©y
Suy thÞnh chí buån cho vËn níc
§« kú mu«n kiÕp vÉn kh«ng thay !
D¬ng V¨n Vîng dÞch
Chó thÝch _______________
* Bµi cña TrÇn Kú : Ngêi x· An Th¸i huyÖn Thiªn B¶n, ®ç
nhÞ gi¸p TiÕn sÜ xuÊt th©n khoa §inh Mïi (1487) lµm quan §«ng
c¸c §¹i häc sü. Cã tËp th¬ Tuú thêi c¶nh vÞnh 120 bµi vµ mét sè
c©u ®èi thêng dïng trong viÖc d©n dông hiÕu hû.
Ngu hå : Hå T©y ë tØnh thµnh Hµ Néi.
(1)

T¬ng truyÒn thêi Minh x©m lîc, giÆc ra quan s¸t hå níc,
bçng cã giã b·o lËt thuyÒn lµm cho Tr¬ng Phô suýt chÕt
®uèi. Bµi than thë cña Tr¬ng sau lÇn ra Ngu hå : Nh©n sinh
nh l÷ kh¸ch, Tån hå thuÊn tøc gian, H÷u th©n nan tù khæ, vÞ
to¸n ph¶n h¬ng quan. ý cña Tr¬ng nãi chÞu khæ cña ngêi
®êi lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh næi.

L¬ng ThÕ Vinh (1441-1496)
L¬ng ThÕ Vinh : Tôc gäi lµ Tr¹ng Lêng, ngêi x· Cao Ph¬ng,
Thiªn B¶n, ®ç Tr¹ng nguyªn khoa Quý Mïi (1463), quan Hé bé T¶
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thÞ lang tíc H¬ng lÜnh hÇu, sau th¨ng L¹i bé Tham tri ®îc phong
C«i lÜnh c«ng.

趙忠廟
亦在閩州輔宋家
南栘尋處幾咨嗟
欲安無可揮刀柜
慮飽勤耕享地花
畎畝廣開同邑稼
高堂作屋與人歌
事雖已往仍存譜
有廟陳王不遜奢

Phiªn ©m :
triÖu trung miÕu
DiÖc t¹i M©n ch©u phô Tèng gia
Nam di tÇm xö kû t ta
Dôc an v« kh¶ huy ®ao cù
Lù b·o cÇn canh hëng ®Þa hoa
QuyÕn mÉu qu¶ng khai ®ång Êp gi¸
Cao §êng t¸c èc d÷ nh©n ca
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Sù tuy dÜ v·ng nhng tån ph¶
H÷u miÕu TrÇn v¬ng bÊt tèn xa.
DÞch nghÜa :

MiÕu thê TriÖu Trung (*)

Còng lµ quª ë M©n ch©u phß gióp nhµ Tèng.
Råi ph¶i dêi vÒ câi Nam, t×m n¬i c ngô nµo d¸m thë
than.
Muèn yªn ch¼ng ®îc, ®µnh ph¶i cÇm ®ao cïng ngêi
Nam chèng qu©n
Th¸t
Lo viÖc c¬m no ch¨m cµy bõa mµ hëng lîi léc tõ vên
®Êt.
Ra søc më ruéng cïng ngêi së t¹i cÊy gÆt
T¹i ®Êt Cao §êng lµm nhµ ë víi d©n xãm
ViÖc dï ®· qua nhng cßn ph¶ ký c¸c nhµ
Vµ c¶ ®Òn thê ngang víi ®Òn cña TrÇn v¬ng(1) kh«ng kÐm
phÇn léng lÉy.
DÞch th¬ :
Còng ë M©n ch©u gióp Tèng gia
VÒ Nam tÞ lo¹n d¸m kªu ca
Muèn yªn kh«ng ®îc, cÇm ®ao cù;
Lo ®ãi ch¨m cµy, hëng ®Þa hoa
Më réng ra c«ng cïng së t¹i
Cao §êng ngô l¹i víi d©n ta.
§Òn thê ®©u kÐm TrÇn v¬ng miÕu
DÜ v·ng th× xem ph¶ c¸c nhµ.
D¬ng V¨n Vîng- dÞch
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*TriÖu Trung tíng nhµ Tèng b¹i trËn sang ®Êt Nam, cïng qu©n
TrÇn chèng Nguyªn, ë l¹i ®Êt Cao §êng, cã ®Òn chïa riªng lÔ
b¸i,

V¹n lý m· tª sÇu tù h÷u
NhÊt thiªn nh¹n ®o¹n tÝn th v«
ChØ kú thêng liÔu huyÒn hå chÝ
Khinh phÊt thanh phong thíng ®Ò ch©u

(1)

TrÇn v¬ng : TrÇn Quang Kh¶i cã ®Òn thê ë th«n Cao §µi, x·
Mü Thµnh, Nam §Þnh.

從駕西佂奉和御製思家將士
公義私情欲兩俱
家山囘首白雲孤
更籌暗數癡如夢
旅次空眠冷似秋
萬里馬嘶愁緒有
一天鴈斷信書無
指期償了懸弧志
輕拂清風上帝州

Phiªn ©m:
Tụng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ”
C«ng nghÜa t t×nh dôc lìng c©u
Gia s¬n håi thñ b¹ch v©n c«
Canh trï ¸m sæ si nh méng
L÷ thñ kh«ng miªn l·nh tù thu
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DÞch nghÜa:
Theo vua ®i ®¸nh miÒn t©y, kÝnh ho¹
bµi th¬ “Tíng sÜ nh nhµ” cña vua
NghÜa níc t×nh nhµ mong vÑn c¶ hai
Ngo¶nh l¹i ngän nói quª, ¸ng m©y tr¾ng lÎ loi
LÆng ®Õm trèng canh, th¬ thÈn nh hån méng
Ngñ su«ng qu¸n kh¸ch, l¹nh lÏo tùa h¬i thu
Mu«n dÆm ngùa hý gîi m·i nçi sÇu
Mét vïng nh¹n v¾ng thÊy ®©u th nhµ
Quýªt mét ngµy gÇn ®©y, lo¹i ®îc c¸i chÝ treo cung
Tay ¸o phÊt ph¬ giã m¸t trë vÒ kinh ®«
DÞch th¬:

NghÜa níc t×nh nhµ muèn vÑn hai
Non quª m©y tr¾ng ngãng xa vêi
Trèng cang lÆng ®Ðm hån m¬ mÈm
Qu¸n kh¸ch n»m su«ng, d¹ ¸i hoµi
RÇu rÜ ngùa kªu mu«n dÆm ®Êt
MÞt mï nh¹n v¾ng mét ph¬ng trêi
Treo cung chÝ quyÕt y kú hÑn
Trë l¹i kinh ®« giã th¶nh th¬

Hoµng ViÖt thi v¨n tuyÓn, tr, 33/34
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Nî níc t×nh nhµ muèn vÑn ®«i
Non quª m©y tr¾ng l÷ng lê tr«i
Trèng canh nghe ®iÓm ng©y nh méng
Qu¸n trä n»m su«ng l¹nh c¶ nhêi
Mu«n dÆm ngùa kªu vß tÊc d¹
Mét trêi nh¹n v¾ng bÆt t¨m h¬i
Cung tªn quyÕt hÑn ®Òu xong nî
Giã m¸t vÒ kinh bíc th¶nh th¬i
NguyÔn Ngäc, San Bïi V¨n Nguyªn - dÞch

§ç Hùu (1441- ?)

十四夜觀開印會
曾聞昔日有陳王
即墨猶留族祖堂
萬頃栘來田地廣
康村定宅孝和彰
展誠以祭前魚廟
開印惟祈後克昌
天下如今誰對此
斯民斯邑望恩長
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Phiªn ©m :

thËp tø d¹ quan khai Ên héi
T»ng v¨n tÝch nhËt h÷u TrÇn v¬ng
Tøc MÆc do lu téc tæ ®êng
V¹n Kho¶nh di lai ®iÒn ®Þa qu¶ng
Khang th«n ®Þnh tr¹ch hiÕu hoµ ch¬ng
TriÓn thµnh dÜ tÕ tiÒn ngù miÕu
Khai Ên duy kú hËu kh¾c x¬ng
Thiªn h¹ nh kim thïy ®èi thö
T d©n t Êp väng ©n trêng.
DÞch nghÜa :

Tèi 14 ®i th¨m héi khai Ên (*)

Tõng nghe r»ng ngµy tríc vua TrÇn
ë ®Êt Tøc MÆc cã ®Òn thê tæ
Ban ®Çu dêi tíi V¹n Kho¶nh(1) ®Êt ®ai réng r·i,
Sang Khang th«n, lÊy sù hiÕu víi mÑ cha, hoµ cïng anh em
c tró.
Tõ Êy tá lßng thµnh kÝnh h»ng n¨m tÕ t¹i Ng miÕu;
Vµ khai Ên ®Ó cÇu sù tèt lµnh cho líp t¬ng lai(2)
Nay trong thiªn h¹, n¬i nµo s¸nh ®îc
ThÕ lµ d©n lµng së t¹i m·i m·i nhê ¬n to lín.
DÞch th¬ :
Tõng nghe ngµy tríc TrÇn v¬ng
Tøc MÆc cßn cã tæ ®êng n¬i ®©y
Dêi vÒ V¹n Kho¶nh ®Êt nµy
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Khang th«n ®Þnh tr¹ch th¶o ngay hoµ hµi
Lßng thµnh tÕ c¸ h«m mai
Khai Ên cÇu väng l©u dµi yªn vui
§Õn nay ®©u s¸nh ë ®êi
D©n th«n m·i m·i bµy lêi t¹ ¬n.

觧尸若語徐公後
瞑眩成龍義足编

D¬ng V¨n Vîng dÞch_______
* Bµi cña §ç Hùu. quª ë x· §¹i NhiÔm (thêi TrÇn gäi lµ x· V©n TËp)
huyÖn Y Yªn. 38 tuæi ®ç Tam gi¸p ®ång TiÕn sÜ xuÊt th©n khoa MËu
TuÊt (1478) quan L¹i bé T¶ ThÞ lang. T¸c phÈm: S¬n thuû hµnh ca.
(1)

V¹n Kho¶nh : Nhµ TrÇn vèn gèc ë Ch¬ng Ch©u mang hä D¬ng,
dêi ®Õn Yªn Tö vÉn thÕ, vÒ V¹n Kho¶nh vÉn cha ®æi, sau sang Khang
KiÖn, v× bÊt hoµ nªn míi chia ra. Chi hä D¬ng dêi sang lËp lµng
D¬ng X¸ (nay lµ x· TiÕn §øc, Hng Hµ, Th¸i B×nh) chi ë l¹i lÊy hä
TrÇn, nay lµ Tøc MÆc - Mü Léc- Nam §Þnh.
(2)

LÖ nµy t¬ng truyÒn lµ lÖ vèn cã cña téc ®¶ng chèn quª cña hä
TrÇn. Thiªn h¹ kh«ng thÊy cã lÖ Êy.

TrÇn §¨ng Huúnh (TK.16)

Phiªn ©m :
kiÕn long phô thuyÒn
Sïng phËt nhi c t¹i tù thiÒn
Ng«n long hiÖn thuþ ñng giang biªn
DÜ minh tiÕn tho¸i thiªn ®« Êp
VËn trÞ thanh b×nh dÞ kû nguyªn
B¸t ®Õ tØnh trung thuú ®¹o h÷u
Lîi nh©n ®iÒn thîng khëi n¨ng truyÒn
Gi¶i thi nhîc ng÷ tõ c«ng hËu
MiÔn huyÔn thµnh long nghÜa tóc biªn

見龍負船
崇佛而居在寺禪
言龍現瑞擁江边
已明進退遷都邑
運值清平異紀元
八帝井中誰道有
利仁田上豈能傳
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DÞch nghÜa :

ThÊy rång ®éi thuyÒn (*)
Tin tëng vµo ®¹o PhËt, mµ ra ë chïa
B¶o r»ng cã ®iÒm lµnh rång hiÖn ra ®éi thuyÒn lªn.
§· hiÓu râ lÏ tiÕn lui, nªn v¹ch kÕ dêi ®«.
GÆp vËn thanh b×nh nªn thay ®æi kû nguyªn.
TriÖu t¸m ®êi vua trong giÕng ai nªu ®iÒu Êy(1)
Cµy ruéng Lîi Nh©n h¸ cã thÓ truyÒn
ViÖc trót x¸c kia, nÕu b¶o lµ hËu duÖ cña Tõ c«ng(2)
Th× qu¸ng m¾t lªn thÊy rång, lÏ Êy sao nªn ghi l¹i ?
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征南必勝兵威振

DÞch th¬ :
Tin PhËt mµ ra ë c¶nh thiÒn
R»ng rång ®iÒm tèt ®Èy thuyÒn lªn
§· hay tiÕn tho¸i dêi ®« Êp
GÆp vËn thanh b×nh ®æi kû nguyªn
B¸t ®Õ giÕng kia ai b¶o cã
Lîi nh©n ruéng nä d¸m ®©u truyÒn
Tõ c«ng trót x¸c ®Çu thai thùc
Qu¸ng m¾t tr«ng rång bót còng biªn ?
D¬ng V¨n Vîng dÞch
* Bµi cña TrÇn §¨ng Huúnh, ngêi x· VÞ D¬ng, ®ç Tam gi¸p
TiÕn sÜ khoa BÝnh Th×n, niªn hiÖu Quang B¶o thø 2 (1556) quan
trÊn thñ HiÕn Nam. Sau trèn vÒ quª ®i lµm thuèc Nam b¸n hå
khÈu. T¸c phÈm cã Lo¹n thÕ vÞnh. Bµi nµy nãi vÒ sù tÝch thêi Lý.
(1)

T¬ng truyÒn bè cña C«ng UÈn ®i ®èn cñi vµo rõng t×m níc
uèng lén cæ xuèng giÕng thiªn t¹o chÕt, mèi ®ïn thµnh mé cã
hoa sen t¸m c¸nh, ngô truyÒn ®îc 8 ®êi.
(2)

控北皆隨義幟宣
初是四方無不服
子何勸誓騙謀焉
Phiªn ©m :

Hµm quang ®iÖn(*)
Thîng th«ng B¹ch H¹c h÷u linh nguyªn
H¹ chÝ Hoµng giang d÷ h¶i liªn
Phó ngé phó c¬ nh©n dÜ thuËn
L¬ng ®¬ng l¬ng vËn sù tßng thiªn
Chinh Nam tÊt th¾ng binh uy chÊn
Khèng B¾c giai thuú nghÜa sý tuyªn
S¬ thÞ tø ph¬ng v« bÊt phôc
Tö hµ khuyÕn thÖ biÓn mu yªn ?

Tõ §¹o H¹nh

NC : TriÖu 8 ®êi, mµ ®Õn ThÇn t«ng ®· thay ®æi vËy linh dÞ mé
thiªn t¸ng kia cã ph¶i ?

D¬ng X©n (TK.16)

含光殿
上通白鶴有靈源
下至黃江與海連
富遇富基人已順
良當良運事從天
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--------------------* D¬ng X©u, quª ë Cao H¬ng, Thiªn B¶n, ®ç Tam gi¸p ®ång
TiÕn sÜ, xuÊt th©n khoa Êt Mïi niªn hiÖu §¹i chÝnh thø 6 (1535)
quan H×nh bé H÷u ThÞ lang tíc Diªn Hµ b¸. T¸c phÈm cã Thiªn
h¹ ®å b×nh, gåm 108 bµi th¬ kÌm tranh vÏ.
§iÖn Hµm Quang : ë bÕn s«ng Phó L¬ng, dùng n¨m ThuËn
Thiªn thø 2 (1011)

DÞch nghÜa :

§iÖn Hµm Quang (*)

PhÝa trªn th«ng víi B¹ch H¹c nguån thiªng, díi ch¶y
xuèng Hoµng giang ra biÓn
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Giµu cã (phó) gÆp nÕp nhµ giµu (phó c¬) lßng ngêi ®Òu
thuËn; Tèt lµnh (l¬ng) l¹i gÆp vËn tèt lµnh (l¬ng vËn)
hîp víi mÖnh trêi.
§¸nh dÑp câi Nam n¾m ch¾c th¾ng lîi, binh uy vang déi;
Chèng chäi mÆt B¾c còng ®îc, øng viÖc gi¬ng cao cê
nghÜa.
Ban ®Çu mäi ngêi bèn ph¬ng, kh«ng ®©u kh«ng phôc;
§Õn cßn lßng nµo dïng mÑo lõa héi c¸c quan ®Òu thÒ
thèt(1) ?
DÞch th¬ :
Trªn th«ng B¹ch H¹c cã nguån thiªng
Díi tíi Hoµng giang víi biÓn liÒn
Phó gÆp phó c¬, ngêi ®· thuËn
L¬ng ®ang l¬ng vËn viÖc do thiªn
§¸nh Nam th¾ng giÆc binh uy chÊn
Chèng B¾c thµnh c«ng nghÜa sü tuyªn
§Çu ®îc bèn ph¬ng ®Òu ñng hé
MÑo lõa con nì héi quan hiÒn ?
D¬ng V¨n Vîng dÞch
______________________________
(1)

Lý Th¸i T«ng, niªn hiÖu Thiªn Thµnh n¨m ®Çu (1028) vua héi
quÇn thÇn tuyªn thÖ ë miÕu nói §ång Cæ (ë ®Þa phËn x· §an Nª
huyÖn Yªn §Þnh tØnh Thanh Ho¸).
NC : Hµm quang : Mµ ch¼ng thÊy cã g× lµ s¸ng sña th× ®iÒm lµnh
tô héi, vÎ s¸ng trµn trÒ cã thÑn víi viÖc ®Æt tªn, ch¼ng sî ngêi ®êi
cêi m·i ?

Ph¹m Nh Giao (1531- ? )

渭城夜問
渭右苔封九十間
歷朝聚粟在山南
年餘五百無曾改
地鎮三岐勢亦寬
商賈從來存市肆
迩遐住足泊船攔
久居常使方官厭
此事於今莫道閒
Phiªn ©m :

vÞ thµnh d¹ vÊn
VÞ h÷u ®µi phong cöu thËp gian
LÞch triÒu tô tóc t¹i S¬n Nam
Niªn d ngò b¸ch v« ®»ng c¶i
§Þa trÊn tam kú thÕ diÖc khoan
Th¬ng cæ tßng lai tån thÞ tø
NhÜ hµ trô tóc b¹c thuyÒn lan
Cöu c thêng sö ph¬ng quan yÕm
Thö sù  kim m¹c ®¹o nhµn.

¤ng ngêi x· La Xuyªn, huyÖn Giao Thñy, ®ç Tam gi¸p ®ång TiÕn
sü xuÊt th©n khoa Gi¸p TuÊt n¨m 44 tuæi, niªn hiÖu Sïng Khang 9
(1514) quan Tham t¸n T©y ®¹o tíng qu©n, sau theo nhµ Lª gi÷
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DÞch nghÜa :
Hái chuyÖn nh©n nghØ ®ªm ë VÞ thµnh (*)
T¹i bê h÷u s«ng VÞ rªu xanh che kÝn d·y kho íc chÝn
chôc gian,
Tr¶i qua c¸c ®êi ®Òu dù tr÷ thãc thu ë S¬n Nam
H¬n n¨m tr¨m kh«ng hÒ thay ®æi vÞ trÝ(1)
§Þa thÕ n¬i ng· ba s«ng réng r¸i
Ngêi bu«n b¸n tõ tríc thêng tô l¹i thµnh thÞ tø
Dï xa dï gÇn ®Òu dõng thuyÒn t¹m tró l¹i, më qu¸n chî.
Ngêi ngô l¹i l©u ngµy khiÕn cho c¸c quan së t¹i ch¸n ghÐt
VÒ viÖc nµy tíi nay còng ch¼ng nªn nãi lµ ch¼ng ®¸ng
quan t©m.
DÞch th¬ :
Bê h÷u rªu phong chÝn chôc gian
C¸c triÒu tr÷ thãc cña S¬n Nam
N¨m tr¨m n¨m lÎ cha tõng ®æi
Ba ng¶ s«ng chia thÕ ®Êt khoan
Bu«n b¸n l¹i qua lµm qu¸n trä
Xa gÇn ®ß däc víi ®å ngang
Tró l©u l¹i khiÕn ph¬ng quan ghÐt
ViÖc Êy ngµy nay chí nãi nhµn !
D¬ng V¨n Vîng- dÞch
----------------------------VÞ thµnh lµ toµ thµnh ®Êt, c¸c ®êi chØ lµ n¬i tô l¬ng ®Ó cÊp ®ì
cho chèn kinh s, hoÆc dù tr÷ chÈn bÇn. Ngoµi H¶i D¬ng cã mét
kho n÷a ë x· §å S¬n huyÖn Nghi D¬ng. T¬ng truyÒn tõ thêi
Lý ®· cã hai kho thãc nµy, vÒ sù chØ huy trùc tiÕp cña triÒu ®×nh.
(1)

TÝnh ®Õn ®êi cña Ph¹m Nh Giao.
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Ph¹m Träng HuyÕn
Ph¹m Träng HuyÕn. ¤ng quª ë Dòng QuyÕt ý Yªn ®ç
Tam gi¸p ®ång TiÕn sÜ xuÊt th©n khoa MËu TuÊt (1778)
quan Hµn l©m thÞ chÕ. ¤ng cã tËp ý Yªn ch cæ tÝch ®Ò
vÞnh 75 bµi; S¸ch nµy viÕt khi «ng bÞ b·i nhiÖm.

玉山釣
何事黎皇到此山
夏天日暮迓風寒
國務全憑王上輔
家情難望百官參
放竿不息身為俑
解愠何能改 顏
開市每觀商賣事
東西來往日常歡
Phiªn ©m :

ngäc s¬n ®iÕu ®µi
Hµ sù Lª hoµng ®¸o thö san
H¹ thiªn nhËt mé nh¹ phong hµn
Quèc vô toµn b»ng v¬ng thîng phô
Gia t×nh nan väng b¸ch quan tham
Phãng can bÊt tøc th©n vi dòng
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Gi¶i uÊn hµ n¨ng c¶i sÊu nhan
Khai thÞ mçi quan th¬ng m¹i sù
§«ng t©y lai v·ng nhËt thêng hoan.
DÞch nghÜa :

§µi c©u nói Ngäc (*)

V× chuyÖn g× mµ vua Lª ph¶i ®Õn nói nµy
Mïa hÌ buæi chiÒu ra ®©y ®Ó hãng giã m¸t
VÒ viÖc níc ®· cËy hÕt vµo bËc V¬ng thîng,
Cßn nçi nhµ th× khã dùa vµo mu mÑo cña c¸c quan
Bu«ng cÇn c©u xuèng mµ ch¼ng thÓ bá hÕt c¸i th©n bï
nh×n; gi¶i nãng nùc kh«ng sao ®æi hÕt nÐt mÆt gÇy.
§µnh më chî ®Ó xem ngêi bu«n b¸n ®«ng t©y tô héi
qua l¹i mua vui (1).
DÞch th¬ :
ChiÒu hÌ Lª ®Õ ®Õn non nµy
Mîn c¸i hµn phong bít nãng gay
ViÖc níc ®· nhê v¬ng thîng ®ì
Nçi nhµ khã cËy c¸c quan hay
Bu«ng cÇn ch¼ng bít th©n ngêi gç
Gi¶i nùc kh«n day nÐt mÆt gÇy
Më chî ngµy xem ngêi b¸n ch¸c
Vui cïng thiªn h¹ kh¾p ®«ng t©y !
D¬ng V¨n Vîng dÞch
_____________________________
* §µi c©u ë Ngäc s¬n hå T¶ Väng huyÖn Thä X¬ng. Vua Lª
HiÓn T«ng thêng ra ®©y c©u c¸.
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(1)

C¸c chî ë vïng Hµ Néi ®îc më to lªn ®Òu tõ ®êi C¶nh Hng
c¶. ¤ng Vò Huy Tr¸c gäi thµnh Hµ Néi lµ ThÞ kinh vµ «ng ®o¸n
r»ng, n¬i ThÞ kinh nµy kh«ng thÓ dÔ ®æi thay diÖn m¹o, mµ chØ cã
lóc khãc lóc yÕu th«i !

D¬ng BËt Tr¹c (1648 - ?)
D¬ng BËt Tr¹c, ngêi Cæ LÔ, Nam Ch©n, ®ç Tam gi¸p ®ång TiÕn
sü, xuÊt th©n khoa Êt Mïi (1715), quan HiÕn s¸t sø xø L¹ng S¬n. T¸c
phÈm cã s¸ch Giang s¬n tri ngé, B×nh thuû c¬ duyªn.

龍咬龍袍

龍咬龍袍兆已明
登庸將斧斫龍
濃山李代龍靈否
九陛黎朝怒氣生
難保南邦千歲定
何勞北闕幾番征
莫君不識天無輔
献地稱臣豈有榮
Phiªn ©m :

long gi¶o long bµo
Long gi¶o long bµo triÖu dÜ minh
§¨ng Dong t¬ng phñ chíc long h×nh
Nïng s¬n Lý ®¹i long linh phñ
Cöu bÖ Lª triÒu né khÝ sinh
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Nan b¶o Nam bang thiªn tuÕ ®Þnh
Hµ lao b¾c khuyÕt ký phiªn chinh
M¹c qu©n bÊt thøc thiªn v« phô
HiÕn ®Þa xng thÇn khëi h÷u vinh ?

D¬ng V¨n Vîng dÞch
---------------------1)

T¬ng truyÒn khi M¹c §¨ng Dung cíp ng«i nhµ Lª, khi lªn
nói Nïng bÞ con rång ®¸ thêi Lý c¾n xÐ ¸o rång ®ang mÆc. §¨ng
Dung giËn d÷ sai ngêi lÊy bóa bæ vµo rång, nay vÕt rång ®· bÞ
søt h·y cßn.
NC : NÕu chuyÖn nµy lµ cã thËt th× c¸c vua M¹c lµ lo¹i xÊu m¸u
tham ¨n cña ®éc. Nhng ®êi lµ thÕ, t«i th¸i tËp l¹i míi cßn cã
ngêi xem.

DÞch nghÜa :

Rång c¾n ¸o rång (*)

Rång c¾n ¸o rång viÖc ®· qu¸ râ(1)
§¨ng Dong dïng bóa bæ vµo con rång ®¸
Rång ®· trªn Nïng s¬n thêi Lý thiªng thËt µ
ChÝn bËc trong thêi Lª tá sù giËn d÷
ThÕ mµ khã gi÷ níc Nam ngµn n¨m yªn æn
Cßn lµm B¾c quèc vÊt v¶ mÊy phen ®ßi hái
Vua M¹c kh«ng biÕt trêi kh«ng phß gióp
C¾t ®Êt xng thÇn, th× sao cã chuyÖn vui ?
DÞch th¬ :
Rång c¾n ¸o rång viÖc râ råi
Dong ®em bóa bæ, bæ cha toi !
Nói Nïng, ®êi Lý rång thiªng hö
ChÝn bËc triÒu Lª giËn qu¸ th«i.
Khã gi÷ níc Nam ngµn n¨m æn
Nhäc c«ng B¾c quèc mÊy phen råi
M¹c qu©n kh«ng hiÓu trêi kh«ng gióp
C¾t ®Êt, xng thÇn liÖu cã vui ?
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題萬頃祠
招民開墾得良田
萬頃於今邑尚傳
陳末有錢能散给
葉妃功德配蒼天
榴園故貫道其初
萬頃來居後不虚
十日歲终生日至
黍鷄花果祭于祠
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Phiªn ©m:

§Ò V¹n Khoµnh tõ
Chiªu d©n khai khÈn ®¾c l¬ng ®iÒn
V¹n Kho¶nh  kim Êp thîng truyÒn
TrÇn m¹t h÷u tiÒnn¨ng t¸n cÊp
DiÖp phi c«ng ®øc phèi th¬ng thiªn
Lùu Viªn cè qu¸n ®¹o kú s¬
V¹n kho¶nh lai c hËu bÊt h
ThËp nhÊt tuÕ chung sinh nhËt chÝ
Thö kª hoa qu¶ tÕ vu tõ

Thµnh ®iÒn v¹n kho¶nh xãm lµng vÉn nªu
Cuèi TrÇn tiÒn cña gióp nhiÒu
DiÖp phi c«ng ®øc kÓ cao ngang trêi
Lùu Viªn lóc míi ®Õn th«i
Sau sang V¹n Kho¶nh ë n¬i râ rµnh
Mång 10 th¸ng ch¹p sinh thµnh
X«i gµ hoa qu¶ tiÕn hµnh lÔ nghi
D¬ng V¨n Vîng - dÞch

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

§Òn Van Kho¶nh cã tªn lµ Kh¶i x· tæ tõ (§Òn thê vÞ tæ lËp x·).
§Òn thê «ng TrÇn Thõa. ( ngµy kh¸nh h¹ 15 th¸ng 8)
Bµ DiÖu HiÒn sinh 15/ giÒn, kþ ngµy 10 th¸ng ch¹p

Ph¹m Duy ChÊt (1616 -1665)

DÞch nghÜa:
§Ò ®Òn V¹n Kho¶nh
Chiªu d©n vµ khai khÈn ®îc ruéng tèt
Hµng v¹n kho¶nh ruéng ®Õn nay trong lµng vÉn nãi
Cuèi thêi TrÇn bµ DiÖp phi ®ªm tiÒn gióp ®ç
C«ng ®øc Êy thËt cã thÎ s¸nh víi trêi cao ®îc
Lùu Viªn lµ n¬i bµ ë ban ®Çu
Sau rêi ®Ðn ®Êt V¹n Kho¶nh
Ngµy 10 cuèi n¨m lµ ngµy sinh
D©n së t¹i vÉn dïng x«i gµ hoa qu¶ tÕ lÔ t¹i ®Òn

Ph¹m Duy ChÊt, ngêi Ngä Trang, Thiªn B¶n, ®ç Tam gi¸p ®ång
TiÕn sÜ xuÊt th©n khoa Kû Hîi (1659) quan §«ng c¸c §¹i häc sÜ.
¤ng cã tËp th¬ Thiªn b¶n tËp vÞnh, nay lu t¹i nhµ hä Vò ë Yªn
M«.

詠蔗邑王妃寺
紅顏薄命避如何
住足禪關奉佛佗
梁稻終身常不欠
月山同卧樂偏多
與鄉時運談耕種

DÞch th¬:
Chiªu d©n khai khÈn ®Êt hoang
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每對人間吐合和
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Ngô chèn thiÒn m«n ®Ñp biÕt bao
Ng« g¹o ®Çy bå, ¨n ch¼ng thiÕu
Non, tr¨ng h÷u ý, ë vui sao
Víi ngêi trång cÊy lo thêi vô
Cïng xãm hoµ hµi vÉn ®æi trao
Ngo¸i cæ ngoµi ®ång ®Òu mÝa ®á
Huy v¬ng ®Æt hiÖu tù khi nµo ?

四顧迩遐皆紫蔗
輝王唱號幾知耶
Phiªn ©m :

vÞnh gi¸ Êp v¬ng phi tù
Hång nhan b¹c mÖnh tÞ nh hµ
Trô tóc thiÒn quan phông PhËt ®µ
L¬ng ®¹o chung th©n thêng bÊt khiÕm
NguyÖt san ®ång ngo¹ l¹c thiªn ®a
D÷ h¬ng thêi vËn ®µm canh chñng
Mçi ®èi nh©n gian thæ hîp hoµ
Tø cè nhÜ hµ giai tö gi¸
Huy v¬ng xíng hiÖu kû tri da ?

D¬ng V¨n Vîng dÞch
______________________________
Thùc ra V¬ng Phi HuyÒn TR©n còng ch¼ng cã c«ng lao g× víi
b¶n Êp, mµ chØ lµ truyÖn n÷ nh©n b¹c phËn ë ®êi khiÕn ngêi
th¬ng c¶m mµ th«i.
(1)

Gi¸ Êp, Gi¸ trang : lµ tªn cæ cña Ngä trang. Nay thuéc x· Liªn
Minh, huyÖn Vô B¶n. ë ®©y víi Vâ Lao ngê lµ cã sù liªn quan.

DÞch nghÜa :

VÞnh chïa V¬ng phi, Êp gi¸ (*)

§· lµ m¸ hång th× chÞu mÖnh b¹c tr¸nh ®i ®©u ®îc
Dõng ch©n t¹i cöa thiÒn thê PhËt ®µ
G¹o ng« ®Çy bå kh«ng thiÕu sù ¨n,
Non, tr¨ng h÷u t×nh cïng víi sù ë.
Víi quª h¬ng bµn vÒ thêi vô cÊy trång,
Vµ ngêi ®êi nãi cêi tá lêi hoµ hîp
Nh×n ra bèn phÝa ®Òu lµ mÝa ®á (1)
Thêi cæ Huy v¬ng gäi(Hæ phôc tªn nói) cã mÊy ai hay?
DÞch th¬ :
M¸ hång mÖnh b¹c tr¸nh n¬i nao
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Vò Huy Tr¸c (1730 - 1793)
Vò Huy Tr¸c, ngêi x· Léng §iÒn, §¹i An, ®ç Tam gi¸p
®ång TiÕn sü, xuÊt th©n khoa Nh©m Th×n (1772). B¹c
Thµnh n¬i vua Lý dêi ®« tíi ë.

泊城弔古
泊城難見古初來
誰道惟餘有釣
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塼石猶存宫廟鎮
垣墻尚在戶門開
去來大小千家巷

Ttêng v©y nµy cã lÏ chç cöa më ra vµo.
Ngâ ®êng ®i l¹i to nhá hµng ngµn nhµ ë;
§èng ®Êt cao thÊp che phñ x¬ng r¬i v·i cña tr¨m hä…
Bè trÝ chèn kinh s, lµ do t×m ®Þa lîi
ChiÕn tranh s¾p tíi ®©y h¼n tù trêi bµy vÏ(1)

田野高低百姓骸
設定京師資地利
兵戈尋至亦天排
Phiªn ©m :

b¹c thµnh ®iÕu cæ
B¹c thµnh nan kiÕn cæ s¬ lai
Thuú ®¹o duy d h÷u ®iÕu ®µi
Chuyªn th¹ch do tån cung miÕu trÊn
Viªn têng thîng t¹i hé m«n khai
Khø lai ®¹i tiÓu thiªn gia h¹ng
§iÒn d· cao ®ª b¸ch tÝnh hµi
ThiÕt ®Þnh kinh s t ®Þa lîi
Binh qua tÇm chÝ diÖc thiªn bµi.

DÞch th¬ :
B¹c thµnh ai hiÓu xa võa tíi
Chí b¶o cßn ®©y cã ®iÕu dµi
G¹ch ®¸ tr¬ nÒn cung thuë Êy
Têng v©y chç nä cöa ra vµo
Ngâ ®êng lín bÐ d©n ®i l¹i
Cao thÊp ®ång ®iÒn x¸c v·i r¬i
§Þnh ®Æt kinh s t×m ®Þa lîi
ChiÕn tranh s¾p tíi tù trêi xui.
D¬ng V¨n Vîng dÞch
______________________________
(1)

Nãi chiÕn cuéc thêi Lª m¹t vµ cuéc chiÕn cña T©y S¬n víi níc
Thanh.
NC : Cuéc cê bµy xo¸, t¹o vËt vÇn xoay. KÓ l¾m thªm buån,
nhng vÞ TiÕn sÜ nµy còng muèn næi tiÕng.

NguyÔn du (1766=1820)

DÞch nghÜa :
B¹c thµnh viÕng c¶nh xa (*)
§©y lµ B¹c thµnh, khã thÊy ®îc c¶nh vËt xa kia
Ai b¶o tríc m¾t tr¬ ra chç ngåi c©u c¸
G¹ch ®¸ kia ch¾c lµ n¬i cung thÊt,
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渭潢營
渭潢江上渭潢營
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樓檜參差接太青
古渡斜陽看飲馬
荒郊靜夜亂飛螢
古今未見千年國
勢空留百戰名
莫向扶華村口望
疊山不改舊時青

Phiªn ©m:

VỊ HOÀNG DOANH
Vị Hoàng giang thượng, Vị Hoàng doanh
Lâu cối sâm si tiếp thái thanh
Cổ độ tà dương khan ẩm mã
Hoang giao tĩnh dạ loạn phi huỳnh
Cổ kim vị kiến thiên niên quốc
Hình thế không lưu bách chiến danh
Mạc hướng Phï Hoa thôn khẩu vọng
Điệp sơn bất cải cựu thời thanh

Dịch nghĩa:
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Qu©n doanh VÞ Hoµng (1)
Bên sông Vị Hoàng có trại quân Vị Hoàng ; Cây cối lầu
gác(2) nhấp nhô như tiếp với trời xanh.
Trên bến đò xưa, trong bóng chiều chỉ thấy ngựa uống
nước ; Đêm vắng, đom đóm bay lung tung giữa đồng
hoang.
Xưa nay chưa thấy triều đại nào trải được nghìn năm(3) ;
Hình thế nơi này chỉ để lại cái tiếng là đã trải qua trăm trận
đánh.
Thôi đừng nhìn về thôn xóm vùng Phï Hoa(4) nữa;
Kia núi Tam Điệp(5) vẫn không thay đổi màu xanh xưa.
Dịch thơ:

Doanh Vị Hoàng trên sông Vị Hoàng(1)
Gác lầu cây cối tiếp trời xanh
Bến xa ngựa uống chiều hiu quạnh
Đêm vắng đóm loè nội rậm hoang
Triều đại ngàn năm chưa thấy có
Thế hình trăm trận chỉ còn danh
Thôi đừng ngóng phía Phù Hoa (2) nữa
Tam Điệp(3) xanh xa vẫn ngút ngàn!

..................

Chú giải: 1. Sông Vị Hoàng là nhánh sông Hồng chảy qua thành
Nam Định ra biển. Năm 1786, quân Tây Sơn theo biển vào sông
đánh chiếm quân doanh Vị Hoàng rồi tiến ra chiếm Thăng Long.
2. Bản Lê Thước – Trương Chính chép là Thanh Hoa (tỉnh
Thanh Hoá)
Nguyễn Du toàn tập chép là Phù Hoa và chú là thôn Phù
Nghĩa, ngoại thành Nam Định. Chúng tôi theo ý trên vì như thế hai
câu thúc kết mới liền mạch và phù hợp với lịch sử.
3. Tam Điệp hay Điệp Sơn là đèo Ba Dội, ở tiếp giáp hai tỉnh
Ninh Bình và Thanh Hoá. Khi Tây Sơn tiến ra Bắc, có duyệt binh ở
đây.
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TrÇn Do·n §¹t (1822-? )

Du nhiªn h kû nhÊt h chu
-----------------

寄長梅岩廷試連中三元
天乎人也更何尤
仔細思量只自修
有識非難難識到
無名不患患名浮
升沉隨遇雲還雨
往復何妨春又秋
處世伊誰能涉世
滺然虛己一虛舟
Phiªn ©m:
Ký trëng tö Mai Nham(1)®×nh thÝ
liªn tróng tam nguyªn
Thiªn hå nh©n d· c¸nh hµ vu
Tö tÕ t lêng chØ tù tu
H÷u thøc phi nan nan h÷u ®¸o
V« danh bÊt ho¹n ho¹n danh phï
Th¨ng trÇm tuú ngé v©n hoµn vò
V·ng phôc hµ ph¬ng xu©n h÷u thu
Xö thÕ y thuú n¨ng thiÖp thÕ
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(1) Mai Nham tªn hiÖu cvña TrÇn BÝch San

DÞch nghÜa:
Göi con trëng lµ Mai Nham thi §×nh liªn tróng
tam Nguyªn
Chí o¸n trêi tr¸ch ngêi mµ lµm g×
Nªn suy nghÜ kü cµng ®Ó biÐt tù tu
§Ó cã hiÓu biÕt kh«ng khã, khã lµ ph¶i biÕt ®Õn n¬i
Kh«ng lo kh«ng cã danh mµ lo chØ lµ danh h·o
Sù th¨ng chÇm kÖ nã theo c¶nh ngé nh m©y råi l¹i cã ma
Sù qua l¹i ®æi thay cã ng¹i g×, xu©n qua råi thu tíi
Sèng ë ®êi mÊy ai ®· tõng tr¶i cuéc ®êi
Th¶n nhiªn coi m×nh h kh«ng nh (con thuyÒn) trèng
rçng
DÞch th¬:
Ch¼ng bao giê o¸n trêi
Còng ®õng véi tr¸ch ngêi
xÐt m×nh thËt nghiªm kh¾c
Suy ngÉm kü viÖc ®êi
Cã kiÕn v¨n kh«ng khã
Khã lµ hiÓu cho rµnh (ngän nghành)
Cha véi lo danh väng
ChØ lo h¸m h danh
Næi ch×m tuú c¶nh ngé
Bãng m©y råi thµnh ma
§æi thay ®õng e sî
Xu©n qua l¹i sang thu
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§êng ®êi ngµn v¹n lèi
MÊy ai tr¶i ®Õn cïng ?
Th¶n nhiªn coi m×nh nhÑ
Nh mét chiÕc thuyÒn kh«ng

MÊy ai ®· lät ®îc vµo m¾t nhµ vua

Vò Minh Am - dÞch

TrÇn BÝch San (1840-1877)

DÞch th¬:
Mu«n dÆm Hung N« thÐ m¹nh hïng
GÜ TÇn ngêi ViÖt gãp nhiÒu c«ng
Anh hïng ch×m næi n¬i th«n d·
Hå dÔ nhµ vua ®Ó m¾t cïng

李翁仲

扶董祠

萬里龍庭起戰鋒

Phiªn ©m:

秦人多謝越人功

扶董村中一小兒

英雄牢落鄉村悝

武寧山賊失盤依

幾入官家識眼中

無端鐵馬衝霄去
石語 言未足奇

Lý ¤ng Träng
V¹n lý Long §×nh khëi chiÕn phong
T©n nh©n ®a t¹ ViÖt nh©n c«ng
Anh hïng lao l¹c h¬ng th«n lý
Kû nhËp quan gia thøc nhìn trung

DÞch nghÜa:
Lý ¤ng Träng
N¬i xa x«i mu«n dÆm Hung N« g©y chiÕn tranh
Ngêi TÇn ph¶i nhê c«ng lao ngêi ViÖt nhiÒu l¾m
BËc anh hïng lao khæ ë chèn th«n d·
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Phiªn ©m:

Phï §æng tõ
Phï §æng th«n trung nhÊt tiÓu nhi
Vò Ninh s¬n tÆc thÊt bµn y
V« ®oan thiÕt maxung tiªu khø
Th¹ch ng÷ quy ng«n vÞ tóc kú

DÞch nghÜa:
§Òn thê Phï §æng
Mét chó bÐ ë th«n Phï §æng
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Lµm cho giÆc mÊt chç Èn n¸u ë nói Vò Ninh
Ræi kh«ng dng l¹i cìi ngùa s¾t bay lªn trêi
VËy nh÷ng chuyÖn ®¸ biÕt nãi, rïa biÕt nãi cã g× lµ l¹

馬頭花盡戴煙開

DÞch th¬:
Lµng Dãng sinh thµnh chó bÐ con
Vò Ninh nói Êy giÆc kinh hån
GiÆc tan ngùa s¾t bay trêi th¼m
ChuyÖn l¹ ngµn xa ch¼ng l¹ h¬n.

三過海雲
三年三上海雲臺
一鳥身輕獨往回
草樹半空低日月
乾坤隻眼小塵埃
文非山水無奇氣
人不風霜未老才

Phiªn ©m:
Tam qu¸ H¶i V©n
Tam niªn tam thîng H¶i V©n ®µi
NhÊt ®iÓu th©n khinh ®éc v·ng håi
Th¶o thô b¸n kh«ng ®ª nhËt nguyÖt
Cµn kh«n chÝch nhìn tiÓu trµn ai
V¨n phi s¬n thuû v« kú khÝ
Nh©n bÊt phong s¬ng vÞ l·o tµi
Hùu ®¹o T©ng quanchinh lé hiÓm
M· ®Çu hoa tËn ®íi yªn khai.
DÞch nghÜa:
Ba lÇn qua H¶i V©n
Ba n¨m ba lÇn lªn ®Ìo H¶i V©n
Con chim thÇn nhÑ mét m×nh qua l¹i
C©y cá gi÷a tÇng kh«ng, mÆt trêi mÆt tr¨ng ®Òï díi thÊp
C¶ ®Êt trêi thu vµo m¾t câi trÇn coi nh nhá kh«ng
V¨n kh«ng cã s¬n thuû th× kh«ng cã khÝ l¹
Ngêi cha dÇu d·i giã s¬ng th× cha thÓ giµ dÆn
Th«i ®õng nãi ®êng qua ¶i TÇn lµ hiÓm trë
N¬i ®Çu ngùa hoa ®Òu ®éi m©y mµ në

休道秦關征路險
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人人傳說濁江隈

DÞch th¬:

Phiªn ©m: Tù Hµ Nam ®¸o §ôc Khª
NhÑ bçng m×nh chim lèi H¶i V©n
Ba n¨m qua l¹i ®ñ ba lÇn
Nöa con m¾t ngã trÇn ai hÑp
S¸t ngän c©y tr«ng nhËt nguyÖt gÇn
Chöa d¹n phong s¬ng tµi chöa luyÖn
Kh«ng pha s¬n thuû bót kh«ng thÇn
M©y lång cæ ngùa hoa ®ua në
Cã hiÓu g× ®©u lèi ¶i TÇn
NguyÔn §×nh DiÖn - dÞch

TrÇn Huy LuyÖn (TK19)

自河南到濁溪
行鄉路指北山梅
江上舟呈境绝佳
煙鎖托疑岩欲雨
峰高轉作樹如臺
大堤不唱知村遠

H»ng h¬ng lé chØ b¾c s¬n mai
Giang thîng chu tr×nh c¶nh tuyÖt giai
Yªn to¶ th¸c nghi nham dôc vò
Phong cao chuyÓn t¸c thô nh ®µi
§¹i ®ª bÊt xíng tri th«n viÔn
Cæ xø tÇn qua thøc ng¹n håi
Qu¸i s¸t thanh y tiÒn diÖn thuû
Nh©n nh©n truyÒn thuyÕt “träc” giang «i

DÞch th¬:

Trªn ®êng trÈy héi , trá rõng m¬
Ngåi díi thuyÒn tr«ng c¶nh tuyÖt a
Nói th»m c©y ngê rªu thÊp tho¸ng
Khãi mê ®¸ tëng ma la tha
§ª kh«ng thÊy h¸t xa vêi xãm
NÎo cø ®i quanh khuÊt khóc bê
Qu¸i nhØ ! níc s«ng trong suèt ®ã
Ai r»ng: BÕn “§ôc”, khÐo vu v¬

§ç V¨n Thè (ThÕ kû 19)
Quª x· L¹c ChÝnh, huyÖn ý Yªn (nay thuéc x· Yªn
ChÝnh, huyÖn ý Yªn, tØnh nam §Þnh)

輓陳代花街文廟

古處頻過識岸回
怪察清依前面水
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陳初已造此文祠
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石像猶傳一大基
瓦屋三座門字格
諸賢两置對關呼
犬羊何忍將心壞
攻破成堆 此居
斜月數聲烏喚曉
遽回手拜外香爐
Phiªn ©m:
V·ng TrÇn ®¹i Hoa Nha v¨n miÕu
TrÇn s¬ dÜ t¹o thö v¨n tõ
Th¹ch tîng do truyÒn nhÊt ®¹i c¬
Ngo· èc tam toµ m«n tù c¸ch
Ch hiÒn lìng trÝ ®èi quan h«
KhuyÓn d¬ng hµ nhÉn t¬ng t©m ho¹i
C«ng ph¸ thµnh ®«i tô thö c
Tµ nguyÖt xæ thanh « ho¸n hiÓu
Cù håi thñ b¸i ngo¹i h¬ng l.
DÞch nghÜa:
ViÕng v¨n miÕu nhµ TrÇn ë hoa nha (1)
§Çu thêi TrÇn ®· cã v¨n tõ nµy råi,
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T¬ng truyÒn r»ng cã tîng ®¸, quy c¸ch n¬i thê to réng.
ChÝnh ®iÖn m¸i ngãi ba toµ theo kiÓu ch÷ m«n,
Hai bªn cã d·y nhµ ®èi cöa thê c¸c «ng hiÒn.
Loµi chã dª sao nì lßng ph¸ ph¸ch,
Tríc m¾t chØ cßn lµ cån ®èng hang chuét,
Díi bãng tr¨ng tµ, qu¹ kªu gäi trêi s¾p s¸ng.
Véi v· vÒ nhµ nªn c¾m mÊy nÐn h¬ng ë b¸t nhang t¹i phÝa
ngoµi.
DÞch th¬:

§Çu TrÇn ®· dùng V¨n tõ
VÉn truyÒn tîng ®¸ c¬ ®å kh¸ to
Ch÷ m«n lîp ngãi ba toµ
¤ng hiÒn hai d·y ®èi thê nghiªm trang
Chã dª sao nì ph¸ toang
Nay thµnh hang chuét mét ph¬ng l¹nh lïng
S¸ng råi qu¹ rÐo díi tr¨ng
Véi vÒ c¾m mÊy nÐn nhang phÝa ngoµi.
(D¬ng V¨n Vîng- dÞch)

...........................

(1) Hoa Nha: Nay thuéc x· Mü Phóc, huyÖn Mü Léc, tØnh Nam
§Þnh. Hoa nha nghÜa lµ khu vùc trång hoa, ®êng hoa. Ch÷ nha cßn ®äc lµ
nhai, nhai nghÜa lµ ®êng.

KhiÕu N¨ng TÜnh (1833 – 1915)
§Ö tam gi¸p TiÕn sÜ, tõng lµ TÕ töu Quèc Tö gi¸m, quª x· Ch©n Mü,
huyÖn §¹i An (nay thuéc x· Yªn Cêng, huyÖn ý Yªn, tØnh N.am
§Þnh).
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南城老歌者

有一老翁一小童
草鞋弊笠路相從
不憂後日爲牛馬
不顧先公沐雨風
口唱父生須教子
手琴官貴豈能終
飽温之外非其望
望者南人别吉

Phiªn ©m :

Nam Thµnh l·o ca gi¶
H÷u nhÊt l·o «ng nhÊt tiÓu ®ång
Th¶o hµi tÖ l¹p lé t¬ng tßng
BÊt u hËu nhËt vi ngu m·
BÊt cè tiªn c«ng méc vò phong
KhÈu xíng phô sinh tu gi¸o tö
Thñ cÇm quan quý khëi n¨ng chung
B·o «n chi ngo¹i phi kú väng
Väng gi¶ Nam nh©n biÖt c¸t hung.
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DÞch nghÜa:
¤ng giµ h¸t rong ë thµnh Nam
Cã mét «ng giµ, mét em nhá, cïng ®i giµy cá, ®éi nãn
r¸ch, d¾t tay nhau ®i rong trªn lé. (1)
MiÖng h¸t tay ®µn: Kh«ng lo sau nµy trë thµnh kiÕp ngùa
tr©u, kh«ng ®o¸i hoµi ®Õn c«ng lao tæ tiªn gian nan x©y
dùng.
Cha mÑ sinh ra nªn biÕt d¹y con.
Lµm quan sang träng ch¾c g× l©u dµi.
Cßn ta ngoµi viÖc Êm th©n no bông, th× ta ch¼ng cÇn chi c¶.
Cã cÇn ch¨ng lµ mong ngêi níc Nam ph¶i biÕt nçi dë
hay.
DÞch th¬:

Cã mét «ng giµ, mét em bÐ
Nãn hµi r¸ch n¸t tay n¾m tay
H¸t kh«ng lo tíi kiÕp tr©u ngùa
§µn ch¼ng coi xa tæ dùng x©y
Ph¶i nhí sinh nu«i nªn d¹y trÎ
Ch¾c ®©u quan quý ®Õn sau nµy
Êm th©n no bông cÇn chi n÷a
CÇn Êy d©n ta biÕt dë hay.
D¬ng V¨n Vîng - dÞch

....................................

(1) Nguyªn chó: ¤ng giµ ngêi ë Trùc Ninh cïng mét con trai nhá h¸t
rong ë Nam §Þnh, cã khi sang ®Êt Hng Yªn. Vî vµ con trai lín
b¸n b¸nh cuèn ë chî VÞ Hoµng.
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Ngu m· tÇm vi b¸ch tÝnh c«.

劍湖 説
近午同僚泛劍湖
柳陰飲酒話朝都

DÞch nghÜa:

江山萬里他人帝

Nãi chuyÖn ®êi ë KiÕm Hå (1)
GÇn tra cïng ngêi b¹n lµm quan ®i ch¬i trªn hå Hoµn
KiÕm
Neo thuyÒn díi bãng liÔu r©m, uèng rîu nãi chuyÖn
vÒ chèn cung ®×nh.(2)
“Non s«ng mu«n dÆm ngêi ta lµm chñ.
V¨n hiÕn ngµn thu kÎ kh¸c tÝnh toan.
Kh«ng liÖu ®îc råi ®©y sèng chÕt ra sao,
ChØ biÕt ngay nay khoe khoang giµu cã”.
Ta ch¼ng cã tµi sím lui vÒ n¬i vên ruéng n¨m xa,
§µnh chÞu tr«ng thÊy tr¨m hä v« téi ®ang l©m vµo kiÕp
ngùa tr©u!

風化千秋異種图
不料来时生死劫
但知今日富豪鋪
無才早返田園舊
牛馬尋爲百姓辜

DÞch th¬:
Phiªn ©m:

KiÕm Hå thÕ thuyÕt
CËn ngä ®«ng liªu phiÕm KiÕm Hå
LiÔu ©m Èm töu tho¹i triÒu ®«
Giang s¬n v¹n lý tha nh©n ®Õ
Phong ho¸ thiªn thu dÞ chñng ®å
BÊt liÖu lai th× sinh tö kiÕp
§·n tri kim nhËt phó hµo ph«
V« tµi t¶o ph¶n ®iÒn viªn cùu
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Cïng b¹n gÇn tra tíi KiÕm hå
Neo thuyÒn díi liÔu chuyÖn ®Õ ®«
Giang s¬n v¹n dÆm qu©n thï chiÕm
Phong ho¸ ngµn thu gièng kh¸c lo
Ch¼ng liÖu vÒ sau ®iÒu sèng chÕt
ChØ hay tríc m¾t sù sang giµu
V« tµi sím trë vÒ quª cò
Luèng thÊy d©n m×nh kiÕp ngùa tr©u!
(D¬ng V¨n Vîng dÞch)

.................................
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(1) §©y chØ hå Hoµn KiÕm ë Hµ Néi.
(2) Cung ®×nh: ChØ c¸c vÞ cÇm quyÒn triÒu NguyÔn.

Xu©n ®¸o tÇm du thiÓu dìng t©m
Quèc Gi¸m th¹ch bi quan kh¶ ®¾c
Gia t×nh C©u qu¸n thuyÕt l¬ng th©m
Hng v¬ng thö ®Þa do tån tÝch
B¹i kÕ truyÒn th thîng h÷u ch©m
CËn b¸ch niªn lai ®¬ng to¸n ®Þnh
Thanh b×nh håi nhËt ®Ó x©m x©m!

春游
昇龍灵氣未能沉
春到尋游少养心
國監石碑觀可得
家情溝觀說良深
興王此地猶存跡
敗計傳書尚有箴
近百年來當算定
清平回日抵駸駸
Phiªm ©m:

Xu©n du
Th¨ng Long linh khÝ vÞ n¨ng trÇm
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DÞch nghÜa:
Ch¬i xu©n
KhÝ thiªng cña ®Êt Th¨ng Long cha thÓ bÞ ch×m
®¾m.
Khi xu©n tíi t×m chèn du quan ®Ó th gi·n tinh thÇn
Bia ®¸ Quèc Tö Gi¸m nÕu xem vÉn ®îc,
Gia t×nh nãi vÒ qu¸n BÝch C©u ý míi s©u xa.
M¶nh ®Êt dÊy v¬ng nghiÖp cßn nhiÒu dÊu vÕt.
Trong s¸ch truyÒn nªu viÖc b¹i trËn, ®ang thÊy ch÷
trªn nh÷ng bøc ch©m.
íc gÇn tr¨m n¨m, lÏ ph¶i tÝnh vµo qu·ng Êy thêi
®iÓm thanh b×nh míi thùc sù ®Õn n¬i(1).
DÞch th¬:
Th¨ng Long linh khÝ vÉn cha trÇm
Du ngo¹n ngµy xu©n chót dìng t©m
Quèc Gi¸m ®¸ bia coi còng râ
Gia t×nh c©u qu¸n lÏ cµng th©m
Hng v¬ng ®Êt Êy cßn nhiÒu dÊu
B¹i kÕ truyÒn th xÐt ch÷ ch©m
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Cã lÏ tr¨m n¨m chõng ®é Êy
Thanh b×nh trë l¹i míi nghe t¨m!

國祭雖荣生不欲

(D¬ng V¨n Vîng dÞch)

勸人宜勉自彊躬
Phiªn ©m :
Hng §¹o th©n V¬ng
S¬ thêi c t¹i MÆc h¬ng ngung
Gia miÕu chi ®«ng bÝch thô trung
CËp trëng tßng chinh doanh V¹n KiÕp
L©m chung di chóc nghÜa v« cïng
B¾c nam kû ®¾c t¬ng ®ång gi¶
Kim cæ nan tÇm tÞnh d÷ c«ng
Quèc tÕ tuy vinh sinh bÊt dôc
KhuyÕn nh©n nghi miÔn tù cêng cung.

...............................

(1) Lêi t¸c gi¶ tiªn ®o¸n.

Vò C«ng §é (1805 - ?)
§Ö Tam gi¸p TiÕn sÜ. Quª lµng VÞ Hoµng, huyÖn Mü Léc
(nay thuéc néi thµnh Nam §Þnh, tØnh Nam §Þnh)

興道親王

DÞch nghÜa:

北南幾得相同者

Hng §¹o V¬ng
Lóc ®Çu ë t¹i mét vïng ®Êt lµng MÆc (1)
PhÝa ®«ng miÕu thê cña gia téc, díi lïm c©y xanh (2)
Lín lªn theo viÖc ®¸nh dÑp, ®ãng doanh tr¹i t¹i V¹n KiÕp.
Khi l©m chung cßn ®Ó l¹i lêi lÏ râ rÖt ®Çy ®ñ nghÜa t×nh.
Tõ B¾c chÝ Nam mÊy ai ®îc thÕ,
Xa nay t×m ®©u ®îc ngêi cã c«ng lao to lín Êy.
ViÖc tæ chøc lÖ quèc tÕ vinh hiÓn thËt, nhng lóc V¬ng
sèng ®©u muèn vËy,
Vµ chØ d¹y ngêi ta nªn tá chÝ tù cêng.

今古難尋並與功

DÞch th¬:

初時居在墨鄉隅
家廟之東碧樹中
及長從征營萬劫
臨終遺嘱義無窮

Lóc míi sinh ra ë MÆc h¬ng
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Bªn ®«ng n¬i miÕu cã tiÒn ®êng
Lín råi V¹n KiÕp t×m doanh tr¹i
MÊt, ®Ó lêi hay gi÷ kû c¬ng
Nam B¾c mÊy ai mµ s¸nh ®îc
C«ng ghi quèc sö bËc phi thêng
LÖ trªn quèc tÕ «ng ®©u muèn
ChØ d¹y ngêi ta chÝ tù cêng.

犬羊何忍將心壞
攻破成堆 此居
斜月數聲烏喚曉
遽回手拜外香爐

(D¬ng V¨n Vîng dÞch)

...........................

(1) MÆc h¬ng: Lµng Tøc MÆc. Tøc MÆc nghÜa lµ nghiªn mùc, chØ
n¬i lµng quª v¨n hiÕn. Lµng Tøc MÆc nay thuéc phêng Léc Vîng, thµnh
phè Nam §Þnh, tØnh Nam §Þnh.
(2) Tøc nãi ®Õn ®Òn Cè Tr¹ch hiÖn nay. Trong ®Òn cã ch÷ “Hng
§¹o th©n v¬ng Cè Tr¹ch” (Nhµ cò cña Hng §¹o ®¹i v¬ng).

§ç V¨n Thè (ThÕ kû 19)
Quª x· L¹c ChÝnh, huyÖn ý Yªn (nay thuéc x· Yªn ChÝnh,
huyÖn ý Yªn, tØnh nam §Þnh)

輓陳代花街文廟

陳初已造此文祠
石像猶傳一大基
瓦屋三座門字格
諸賢两置對關呼
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Phiªn ©m:
V·ng TrÇn ®¹i Hoa Nha v¨n miÕu
TrÇn s¬ dÜ t¹o thö v¨n tõ
Th¹ch tîng do truyÒn nhÊt ®¹i c¬
Ngo· èc tam toµ m«n tù c¸ch
Ch hiÒn lìng trÝ ®èi quan h«
KhuyÓn d¬ng hµ nhÉn t¬ng t©m ho¹i
C«ng ph¸ thµnh ®«i tô thö c
Tµ nguyÖt xæ thanh « ho¸n hiÓu
Cù håi thñ b¸i ngo¹i h¬ng l.

DÞch nghÜa:
ViÕng v¨n miÕu nhµ TrÇn ë Hoa Nha (1)
§Çu thêi TrÇn ®· cã v¨n tõ nµy råi,
T¬ng truyÒn r»ng cã tîng ®¸, quy c¸ch n¬i thê to réng.
ChÝnh ®iÖn m¸i ngãi ba toµ theo kiÓu ch÷ m«n,
Hai bªn cã d·y nhµ ®èi cöa thê c¸c «ng hiÒn.
Loµi chã dª sao nì lßng ph¸ ph¸ch,
Tríc m¾t chØ cßn lµ cån ®èng hang chuét,
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Díi bãng tr¨ng tµ, qu¹ kªu gäi trêi s¾p s¸ng.
Véi v· vÒ nhµ nªn c¾m mÊy nÐn h¬ng ë b¸t nhang t¹i phÝa
ngoµi.

四民來聚業皆成
鄉標楊舍段公妾
城設江边阮代生

DÞch th¬:

欲富為商當以善

§Çu TrÇn ®· dùng V¨n tõ
VÉn truyÒn tîng ®¸ c¬ ®å kh¸ to
Ch÷ m«n lîp ngãi ba toµ
¤ng hiÒn hai d·y ®èi thê nghiªm trang
Chã dª sao nì ph¸ toang
Nay thµnh hang chuét mét ph¬ng l¹nh lïng
S¸ng råi qu¹ rÐo díi tr¨ng
Véi vÒ c¾m mÊy nÐn nhang phÝa ngoµi.
(D¬ng V¨n Vîng dÞch)

...........................

(1) Hoa Nha: Nay thuéc x· Mü Phóc, huyÖn Mü Léc, tØnh Nam
§Þnh. Hoa nha nghÜa lµ khu vùc trång hoa, ®êng hoa. Ch÷ nha cßn ®äc lµ
nhai, nhai nghÜa lµ ®êng.

Vò H÷u Lîi (1836- 1886)
¤ng ngêi x· Dao Cï, huyÖn Nam Ch©n, ®ç Tam gi¸p TiÕn
sÜ xuÊt th©n khoa Êt Hîi (1875) quan §èc häc Nam §Þnh.

養兒訓孝事宜明
鄰旁南北湏能慮
盗賊侵家至不平
Phiªn ©m :

vÞ giang thµnh

Tù cæ nhi kim h÷u thö danh
Tø d©n lai tô nghiÖp giai thµnh
H¬ng tiªu D¬ng X¸ §oµn c«ng thiÕp
Thµnh thiÕt giang biªn NguyÔn ®¹i sinh
Dôc phó vi th¬ng ®¬ng dÜ thiÖn
Dìng nhi huÊn hiÕu sù nghi minh
L©m bµng Nam B¾c tu n¨ng lù
§¹o ®Æc x©m gia chÝ bÊt b×nh

渭江城
自古而今有此名
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DÞch nghÜa :

Thµnh VÞ Giang (*)
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Tõ xa ®Õn nay vÉn cã tªn nµy
Bèn d©n tô héi lµm ¨n th¶y ®Òu thµnh ®¹t
Lµng D¬ng X¸, thêi Êy bµ thiÕp «ng §oµn ë ®ã (1)
Thµnh ®¾p bªn s«ng vµo thêi nhµ NguyÔn
Muèn giµu th× bu«n b¸n, nhng khÐo gi÷ viÖc thùc thµ.
Nu«i con ph¶i hiÓu ®Çu tiªn d¹y cho ch÷ hiÕu
Xãm giÒng b»ng vai dï Nam hay B¾c nªn biÕt lo mµ
phßng trém giÆc khi ®Õn nhµ quÊy rèi.
DÞch th¬ :
Kim cæ tªn nµy ch¼ng ®æi thay
Bèn d©n ¨n ë còng yªn ®©y
Lµng nªu D¬ng X¸ bµ §oµn ®ã
Thµnh t¹i giang biªn hä NguyÔn x©y
Giµu ®ã ®i bu«n cÇn khÐo thùc
Nu«i con d¹y hiÕu tù lµm thµy
Xãm giÒng chung søc lo tõ sím
Trém giÆc vµo nhµ chí nãi hay !

Ph¹m §«n ChÝnh, ngêi x· HiÖp LuËt, huyÖn Nam
Ch©n, ®ç H¬ng cèng n¨m …..thêi Lª, quan Th¸i béc tù
khanh. ¤ng cã tËp Nam ch©u khoa ho¹n ký.

渭溪社花村祠
古代傳來有此祠
自蘇中相至民居
教将花樹排門外
勸以閒田養小魚
前者阮公開此地
後蒙鄭女播恩餘
今人誰語思功者

D¬ng V¨n Vîng- dÞch
------------------------------* Thµnh VÞ giang : Thµnh ®¾p b»ng ®Êt. T¬ng truyÒn thµnh ®Êt
®îc ®¾p tõ thêi Lý, gäi lµ thµnh D¬ng X¸ do T« Trung Tù khëi
xíng. Thêi TrÇn vÒ sau ®¾p to lªn, thêi NguyÔn x©y g¹ch.
(1)

D¬ng X¸ : Tªn cæ cña vïng ®Êt VÞ Xuyªn N¨ng TÜnh vµ vïng
phô cËn cña ®Êt Nam §Þnh hiÖn nay.
Vî cña §oµn c«ng : Tøc bµ D¬ng thÞ Mü vî thø cña tíng §oµn
Thîng. §Òn VÞ Xuyªn thê vî chång «ng §oµn Thîng lµ thµnh
hoµng.

Ph¹m §«n ChÝnh (?)
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惟在墻边数癩爐
Phiªn ©m :

VÞ Khª x· hoa th«n tõ

Cæ ®¹i truyÒn lai h÷u thö tõ
Tù T« Trung tíng chÝ d©n c
Gi¸o t¬ng hoa thô bµi m«n ngo¹i
KhuyÕn dÜ nhµn ®iÒn dìng tiÓu ng
TiÒn gi¶ NguyÔn c«ng khai thö ®Þa
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(1)

§Òn thê thµnh hoµng më ®Êt : ThÇn lµ NguyÔn C«ng Thµnh,
tiªn phong t¶ tíng díi thêi Ng« v¬ng vÒ lËp Êp chiªu d©n më
chî. Thêi Lý cã Th¸i uý T« Trung Tù d¹y d©n trång hoa. Thêi
TrÞnh B×nh An v¬ng cã V¬ng n÷ TrÞnh ThÞ T©m H¶o t¸i lËp
lµng.

HËu m«ng TrÞnh n÷ b¸ ©n d
Kim nh©n thuú ng÷ t c«ng gi¶
Duy t¹i têng biªn xæ l¹i l .
DÞch nghÜa :
§Òn lµng Hoa x· VÞ Khª

(*)

Tõ xa truyÒn l¹i ®· cã ng«i ®Òn
T¹i ®Êt nµy tíng T« Trung Tù tõng ®Õn ë
Khuyªn ngêi trång hoa bµy ë tríc nhµ
Vµ nu«i c¸ bét t¹i ruéng tròng ho¸.
Ban ®Çu th× NguyÔn c«ng tíi khai khÈn
sau ®Õn TrÞnh n÷ ®Ó l¹i ¬n s©u(1)
Ngêi thêi nay mÊy ai cßn nhí c«ng Êy, chØ thÊy tríc m¾t
cßn mÊy c¸i b¸t nhang hu qu¹nh.

TrÇn §«n Phôc (1826- ?)
TrÇn §«n Phôc (Xu©n Vinh) quª ë Tøc MÆc. ®ç cö nh©n,
niªn hiÖu Tù §øc thø 8 (1855) quan Bè chÝnh Cao B»ng bÞ
b·i chøc, vÒ nhµ d¹y häc Khi sang ®Òn thê Ho»ng NghÞ
(th©n sinh TrÇn Thñ §é) «ng viÕt bµi nµy

到陳祖廟
非對皇朝有大功
與民亦擔慮肩同
勸農引水推糧足
開市修橋廣織工

DÞch th¬ :
Tríc cßn ®Ó l¹i cã ng«i ®Òn
Thê tíng T« Trung tÝnh rÊt hiÒn
Khuyªn ®Æt c©y hoa n¬i tríc cöa
D¹y nªn nu«i c¸ chèn nhµn ®iÒn
NguyÔn c«ng xa tíi khai hoang ®Êt
TrÞnh n÷ vÒ sau gãp ®øc duyªn
Nay ngêi trong th«n nªu viÖc cò
B¸t nhang hiu qu¹nh dùng trêng bªn.
D¬ng V¨n Vîng dÞch
______________________________
VÞ Khª nay thuéc x· §iÒn X¸, huyÖn Nam Trùc, tØnh Nam §Þnh,
c¶ lµng ®Òu giµu cã vÒ viÖc trång hoa, c©y c¶nh.
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應卯諸家人受賜
香纙百姓世皆崇
春秋燈火思尊祖
更變無忘訓後從
Phiªn ©m :
§¸o trÇn tæ miÕu
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Phi ®èi hoµng triÒu h÷u ®¹i c«ng
D÷ d©n diÖc ®¶m lù kiªn ®ång
KhuyÕn n«ng dÉn thuû th«i l¬ng tóc
Khai thÞ tu kiÒu qu¶ng chøc c«ng
øng m·o ch gia nh©n thô tø
H¬ng La b¸ch tÝnh thÕ giai sïng
Xu©n thu ®¨ng ho¶ t t«n tæ
Canh biÕn v« vong huÊn hËu tßng.
DÞch nghÜa :

Th¨m ®Òn thê tæ hä TrÇn (*)

Kh«ng ph¶i chØ cã c«ng lín víi hoµng triÒu
Mµ viÖc d©n quª còng nghÜ c©n vai g¸nh v¸c.
ViÖc n«ng tang khuyªn dÉn níc vµo ®ång,
ViÖc më chî, b¾c cÇu ®i l¹i, më réng nghÒ dÖt
Tíi nay øng M·o, mäi nhµ ®Òu nhê cËy,
H¬ng La tr¨m hä ®êi ®êi ngìng mé.
Khi tíi tiÕt xu©n thu nghÜ viÖc ®Ìn nhang kÝnh tæ;
Dï biÕn cè ®Õn mÊy vÉn ch¼ng quªn nh¾c nhí ngêi sau.
DÞch th¬ :
Kh«ng riªng c«ng lín víi hoµng triÒu
Mµ viÖc d©n quª còng g¸nh ®Òu
DÉn níc vµo ®ång n«ng Êm d¹
B¾c cÇu më chî, dÖt ch¨m yªu.
C¸c ®êi øng M·o nhê ¬n m·i
Tr¨m hä H¬ng La nhí ®øc nhiÒu
§Ìn nÕn xu©n thu thê phông tæ
Nh¾c ngêi biÕn cè chí quªn theo.
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D¬ng V¨n Vîng dÞch
______________________________
Lêi chó cña «ng §«n Phôc : Tríc hä D¬ng, tõ cô Lý vÒ sau
míi ®æi hä TrÇn. TrÇn Lý sinh ra TrÇn Thõa, TrÇn Tù Kh¸nh ë
V¹n Kho¶nh. TrÇn T NghÞ sinh ra An Quèc, An H¹, An §é ë
Ph¬ng La (th«n øng M·o x· H¬ng La huyÖn Diªn Hµ phñ Tiªn
Hng ®¹o S¬n Nam. H¬ng La TrÇn thÞ Cùu ph¶- Kh¸nh §øc 3
(1651).

Lª Vinh Léc
Lª VÜnh Léc, ngêi x· Cæ NhuÕ, huyÖn §¹i Loan (Nay lµ th«n
NhuÕ DuÖ x· Yªn §ång - ý Yªn) chèng giÆc Minh. ¤ng VÜnh
Léc ®îc chøc thuû tµo thiªn phong ®¹i tíng. T¸c phÈm cã Nam
ch©u lîc ký viÕt vÒ viÖc qu©n Minh t¸c oai ë vïng S¬n Nam ThiÖu B×nh thø 5 (1438).

到伯舲祠
伯舲元將恨何為
受禍安邦運到期
生在坎方回在坎
死於离地擾於离
豈能見婦思淫乱
又怕臨祠敢對威
或有助人行鬼法
前時已奉亦難知
144

Phiªn ©m :

Tríc ®Òn d¸m ®èi víi uy th¸nh TrÇn
Hån thiªng cßn gióp thÕ nh©n
Tõ xa ®· vËy, khã ph©n cho rµnh.

b¸ linh tõ
B¸ Linh, Nguyªn tíng hËn hµ vi
Thô ho¹ An Bang, vËn ®¸o kú
Sinh t¹i Kh¶m ph¬ng, håi t¹i Kh¶m
Tö  Ly ®Þa, nhiÔu  Ly ?
Khëi n¨ng kiÕn phô t d©m lo¹n
Hùu ph¹ l©m tõ c¶m ®èi uy
HoÆc h÷u t¹i nh©n hµnh quû ph¸p
TiÒn th× dÜ phông diÖc nan tri !
DÞch nghÜa :
Th¨m ®Òn thê NguyÔn B¸ Linh (*)
Tíng nhµ Nguyªn lµ NguyÔn B¸ Linh giËn v× nçi g×;
L©m n¹n chÕt t¹i An Bang, lµ do ®¸o h¹n
Sinh sèng ë B¾c ph¬ng th× nªn trë vÒ B¾c ph¬ng,
cßn chÕt ë câi Nam th× quÊy nhiÔu ë câi Nam ?
Sao cã thÓ thÊy phô n÷ th× nghÜ ®iÒu d©m lo¹n, mµ hä ®a
tíi n¬i thê th¸nh TrÇn th× ch¼ng d¸m ®èi oai.
Cßn gióp ngêi ®êi gië thuËt trõ ma quû;
Tõ xa ®· tÝn ngìng, thËt lµ khã hiÓu ! (1)
DÞch th¬ :
B¸ Linh nguyªn tíng giËn g×
An Bang l©m n¹n ®¸o kú gÆp ®en.
ë B¾c vÒ B¾c míi nªn
ChÕt Nam quÊy nhiÔu Nam phiªn lÏ g×
N¹t ®µn bµ ®Ó lµm chi
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D¬ng V¨n Vîng- dÞch
______________________________
Xø §«ng, xø Nam: NhiÒu n¬i cßn cã ®Òn thê. ë ®©y nãi vÒ
®Òn H¬ng T¶o (nay thuéc x· H¬ng T¶o, huyÖn Th Tr×).
(1)

T¬ng truyÒn nhµ nµo thêng cã ma quû v« l¹i quÊy rèi, ®Õn lÔ
B¸ Linh xin bïa trÊn yÓm th× gia tr¹ch b×nh an, cña ngêi m¹nh
khoÎ. ViÖc t«n thê B¸ Linh, d©n ®ång b»ng s«ng Hång còng thê
nhiÒu vµ uy linh còng gièng nh viÖc thê §éc Cíc (thê ë ®Òn
lµng, ë ®iÖn t gia…)

TrÇn BÝch Hoµnh (1452- ? )
TrÇn BÝch Hoµnh, ngêi x· Yªn Th¸i, Thiªn B¶n, ®ç ®Ö
nhÊt gi¸p TiÕn sÜ ®Ö tam danh khoa MËu TuÊt (1478), quan
§«ng c¸c §¹i häc sü. Sau vÒ quª mÑ ë x· §ång Du huyÖn
B×nh Lôc ë lµm thuèc.

昭禪寺
有否徐公到此方
卜居安朗竹林疆
塵缘未凈開蓮沼
世事誰當啟佛堂
仁帝幸時聞秘旨
張公至問速歸鄉
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仙凡两界何能識
空色輪迴孰説彰
Phiªn ©m :

chiªu thiÒn tù
H÷u phñ Tõ c«ng ®¸o thö ph¬ng
Bèc c An L·ng tróc l©m c¬ng
TrÇn duyªn vÞ tÜnh khai liªn chiÓu
ThÕ sù thuú ®¬ng kh¶i phËt ®êng
Nh©n ®Õ h¹nh thêi v¨n bÝ chØ
Tr¬ng c«ng chÝ vÊn tèc quy h¬ng
Tiªn phµm lìng giíi hµ n¨ng thøc
Kh«ng s¾c lu©n håi thôc thuyÕt ch¬ng.

DÞch nghÜa :

(*)

Chïa Chiªu ThiÒn
LiÖu cã viÖc Tõ c«ng ®· ®Õn rõng tróc thuéc tr¹i An L·ng
Do cha röa s¹ch trÇn duyªn nªn ®µo ao sen v× lo kÎ g¸nh
®ì sù ®êi nªn míi dùng chïa phËt
Vua TrÇn Nh©n T«ng ®Õn hái ®îc nghe diÖu ph¸p;
Tr¬ng H¸n Siªu t×m vµo th× ®îc lêi khuyªn ph¶i sím vÒ
vên.Câi Tiªn câi phµm hai ng¶ hiÓu sao rµnh m¹ch, mµ
kh«ng s¾c lu©n håi ai l¹i b×nh cho râ rÖt ?
DÞch th¬ :
Cã thùc Tõ c«ng ®Õn ®Êt nµy
Rõng tre An L·ng thÕ mµ hay
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Ao sen cha s¹ch duyªn trÇn Êy
Chïa phËt th× ai nèi kiÕp ®©y
Nh©n ®Õ tíi th¨m nghe diÖu ph¸p
Tr¬ng c«ng t×m hái kÝp vÒ ngay
Tiªn phµm hai câi sao chia ®îc
Kh«ng s¾c lu©n håi hiÎu khã thay !
D¬ng V¨n Vîng dÞch
______________________________
NC : Vua Nh©n T«ng th× thµnh phËt, nèi tiÕp th¸nh Tõ. Thµnh
phËt thµnh th¸nh nh vËy th× ai mµ ch¼ng thµnh ®îc. Cßn H¸n
Siªu dï thÊy râ tiªn triÖu mµ kh«ng tin, v× c¸c vÞ dÜ v·ng cã ai hËu
kÕ ra g× mµ ph¶i gËt ®Çu.
Bµi cña Vò §oan ngêi §ång L - Giao Thñy, ®ç tam gi¸p ®ång
TiÕn sÜ, xuÊt th©n khoa Quý Mïi n¨m Thèng Nguyªn 2 (1523)
quan Thîng th : Lý gia TrÇn thÞ phi minh gi¸m, phông phËt
sïng tiªn bÊt thiªn chung. Tiªn phËt nhîc cÇu n¨ng h÷u väng,
thÕ nh©n thuú khæ t¸c canh n«ng ? (Lý TrÇn ®©u ph¶i g¬ng trªn,
thiÖn chung kh«ng næi phËt tiªn lµm g×. T«n phËt tiªn nÕu ®îc
th× ngêi ®êi ai khèn khæ v× canh n«ng).

§ç BØnh Thµnh (thÕ kû 19)
Quª x· QuÇn Anh H¹, huyÖn H¶i HËu (nay thuéc x· H¶i
Trung, huyÖn H¶i HËu, tØnh Nam §Þnh)

到渭城有感
絕蕝憐心與事相違
感慨沉吟只自悲
城郭江山猶半是
人民風俗已全非
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火船烟焰通黄道
車路塵紛薄 微
最是隱衷難白處
胡人那管越人
Phiªn ©m :

Khãi thuyÒn m©y bèc lªn tËn trêi,
Bôi xe trªn ®êng lµm mê dèc nói.
NhÊt lµ tÊm lßng trung thÇm kÝn kh«ng cã chç gi·i bµy
Ngêi ViÖt nu«i bÐo giÆc Hå sao ®îc(1) ?

DÞch th¬ :
Sù ®êi tr¸i kho¸y, nghÜ mµ ®au
BiÕt ngá cïng ai nçi th¶m sÇu
Thµnh nä qu¸ch kia cßn nöa ®ã,
D©n xa tôc cò cã toµn ®©u ?
Tµu bÌ khãi bèc ®en trêi th¼m
Xe ph¸o bôi bay tr¾ng nói s©u
Day døt nçi riªng kh«ng chèn gi·i
M¸u d©n bao ®ñ bÐo qu©n thï ?

®¸o vÞ thµnh h÷u c¶m
TuyÖt liªn t©m d÷ sù t¬ng vi
C¶m kh¸i trÇm ng©m chØ tù bi
Thµnh qu¸ch giang s¬n do bµn thÞ,
Nh©n d©n phong tôc dÜ toµn phi.
Ho¶ thuyÒn yªn diÖm th«ng hoµng ®¹o
Xa lé trÇn ph©n b¹c thuý vi
Tèi thÞ Èn trung nan b¹ch xø :
Hå nh©n, na qu¶n ViÖt nh©n phi ?

NguyÔn V¨n HuyÒn- dÞch
______________________________
(1)

DÞch nghÜa :
C¶m xóc khi tíi thµnh VÞ
Th¬ng c¶m xiÕt bao, sù ®êi kh«ng ®îc nh ý,
ChØ riªng m×nh buån b·, c¶m kh¸i mµ khe khÏ ng©m nga
Non s«ng thµnh qu¸ch cßn h¬i gièng tríc,
Phong tôc, nh©n d©n hoµn toµn ®· ®æi thay
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GiÆc Hå : ¸m chØ giÆc Ph¸p.

Vò Träng Uy (thÕ kû 19)
Quª lµng B¸i D¬ng, huyÖn Nam Ch©n (nay thuéc x· Nam
D¬ng, huyÖn Nam Trùc, tØnh Nam §Þnh)

挽武進士
世事休論敗與成
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先生一死死如生
但知報國心為重
寧肯捐驅視若輕
光嶽果然成正氣
風雷應爲護潛靈
以爲孝子忠臣者
不愧顔張古令名
Phiªn ©m :

v¨n vò tiÕn sÜ
ThÕ sù hu lu©n b¹i d÷ thµnh,
Tiªn sinh nhÊt tö, tö nh sinh.
§·n tri b¸o quèc t©m vi träng,
Ninh kh¼ng quyªn khu thÞ nhîc khinh.
Quang nh¹c qu¶ nhiªn thµnh chÝnh khÝ,
Phong l«i ng vÞ hé tiÒm linh,
DÜ vi hiÕu tö, trung thÇn gi¶,
BÊt quý Nhan, Tr¬ng cæ lÖnh danh.

DÞch nghÜa :
ViÕng tiÕn sÜ hä Vò
ViÖc ®êi, kh«ng cÇn bµn ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i,
Tiªn sinh dï chÕt, nhng chÕt còng nh sèng.
V× tÊm lßng chØ biÕt b¸o ®Òn ¬n níc lµm träng,
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Cho nªn coi viÖc hy sinh th©n m×nh lµ nhÑ.
Nói non hun ®óc ¾t thµnh chÝnh khÝ,
Giã, sÊm h¼n che chë cho linh hån.
¤ng võa lµ con hiÕu l¹i lµ bÇy t«i trung.
Kh«ng thÑn víi c¸c «ng Nhan, «ng Tr¬ng ngµy xa danh
tiÕng lõng lÉy (1).
DÞch th¬ :
ThÕ sù bµn chi b¹i víi thµnh,
KÓ chi sèng chÕt ë tiªn sinh.
§· r»ng kh¶ng kh¸i thÒ lo níc,
Th× dÉu hy sinh d¸m tiÕc m×nh.
S«ng nói ®óc hun nªn chÝnh khÝ
Giã m©y che chë m·i anh linh
TÊm g¬ng con hiÕu t«i trung Êy,
§©u kÐm ngêi xa trong sö xanh.
Lª Xu©n Quang dÞch
______________________________
(1)

¤ng Nhan : Tøc Nhan C¶o Khanh, lµm quan nhµ §êng. An
Léc S¬n ph¶n §êng , «ng chèng l¹i. §Þch b¾t ®îc, «ng kh«ng
chÞu hµng, bÞ c¾t lìi chÕt.
¤ng Tr¬ng : tøc Tr¬ng TuÇn, ngêi ®êi §êng, ®ç tiÕn sÜ, cïng
Høa ViÔn gi÷ thµnh Tuy D¬ng chèng giÆc An Léc S¬n. BÞ b¾t,
«ng m¾ng chöi giÆc, nãi : “Ta nguyÖn hÕt lßng b¸o ¬n níc, chÕt
®i ta sÏ lµm ma ®Ó giÕt giÆc”.

TrÇn C«ng D¬ng (thÕ kû 19)
Quª Hoµnh §«ng, huyÖn Giao Thñy (nay thuéc x· Hoµnh
S¬n, huyÖn Giao Thñy, tØnh Nam §Þnh)
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挽門生進士武有利

DÞch nghÜa :

我國大南君咸宜
嗟哉城郭十全非
君以去年除夕去
我以去年除夕悲
師弟寸情嗟已矣
君臣大義柰何之
我來一酌憑風吊
慟哭非君更為誰
Phiªn ©m :

v¨n m«n sinh tiÕn sÜ vò h÷u lîi

Ng· quèc §¹i Nam qu©n Hµm Nghi,
Ta tai thµnh qu¸ch thËp toµn phi.
Qu©n dÜ khø niªn trõ tÞch khø,
Ng· dÜ khø niªn trõ tÞch bi.
S ®Ö thèn t×nh ta dÜ hÜ !
Qu©n thÇn ®¹i nghÜa n¹i hµ chi ?
Ng· lai nhÊt chíc b»ng phong ®iÕu,
§çng khèc phi qu©n c¸nh vÞ thuú ?
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ViÕng häc trß lµ TiÕn sÜ Vò H÷u Lîi
Níc §¹i Nam ta, ®êi vua Hµm Nghi(1)
Th¬ng thay, thµnh qu¸ch mêi phÇn kh¸c h¼n.
§ªm trõ tÞch n¨m qua, Ngêi ®i, ®i m·i,
Tõ ®ªm trõ tÞch Êy ®Ó l¹i cho ta nçi ®au buån.
Chót t×nh thÇy trß, than «i thÕ lµ hÕt !
Cßn nghÜa lín vua t«i råi sÏ thÕ nµo ®©y ?
Rãt mét chÐn rîu nhê giã ®a viÕng,
Ch¼ng khãc th¬ng Ngêi th× cßn khãc th¬ng ai ?
DÞch th¬ :
§Êt níc tõ Hµm Nghi ®Õn nay,
Cßn ®©u thµnh qu¸ch, «i buån thay !
Tõ trõ tÞch qua Ngêi v¾ng m·i,
Tõ trõ tÞch Êy ®au lßng nµy.
S ®Ö t×nh riªng ®µnh ®øt ®o¹n !
Qu©n thÇn nghÜa c¶, tÝnh sao ®©y ?
ViÕng ®a mét chÐn nhê h¬ng giã,
Ch¼ng khãc th¬ng ngêi, th¬ng khãc ai ?
Cao Quang Thanh, Mai Thanh dÞch
______________________________
(1)

Vua Hµm Nghi ®îc ®a lªn ng«i n¨m 1885. Lóc Êy triÒu
NguyÔn ®· ký hµng íc 1884 thõa nhËn nÒn ®« hé cña giÆc Ph¸p.
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Giang thÆng hµn ba ®iÕu tÞch d¬ng.
Nan khëi cæ nh©n lu©n th¾ng phô,
Kû tån cè l·o vÊn hng v¬ng (vong)
ChØ kim tao kh¸ch cung nh©n väng,
T©y lÜnh y y thô s¾c th¬ng.

Ph¹m V¨n NghÞ (1805-1880)
§Ö nhÞ gi¸p TiÕn sÜ (Hoµng gi¸p). Quª x· Tam §¨ng,
huyÖn §¹i An (nay thuéc x· Yªn Th¾ng, huyÖn ý Yªn, tØnh
Nam §Þnh)

過涇清吊古

聞道涇清古戰場
何人善用智謀囊
地餘故壘欺冬雪
江剩寒波吊夕陽
難起古人論勝負
幾存故老問興亡
祇今骚客供閒望
西嶺依依樹色蒼
Phiªn ©m :

qu¸ kinh Thanh ®iÕu cæ
V¨n ®¹o Kinh Thanh cæ chiÕn trêng,
Hµ nh©n thiÖn dông trÝ mu nang ?
§Þa d cæ luü khi ®«ng tuyÕt,
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DÞch nghÜa :
Qua Kinh Thanh viÕng c¶nh xa (1)
Nghe nãi Kinh Thanh lµ b·i chiÕn trêng cò,
Ngêi nµo ®· khÐo dïng c¸i tói kh«n ®ã ? (2)
MÆt ®Êt h·y cßn luü cò ng¹o nghÔ tríc s¬ng ®«ng,
Díi s«ng cßn tr¬ lµn sãng l¹nh d·i dÇu díi n¾ng chiÒu
Kh«ng thÓ dùng ngêi xa dËy cïng bµn chuyÖn thua
®îc.
Cßn ®©u mÊy cè l·o ®Ó hái viÖc hng vong
Ngµy nay tao kh¸ch th th¶ dõng ng¾m
Trªn ngän nói t©y c©y cèi vÉn xanh t¬i.
DÞch th¬ :
Kinh Thanh nghe nãi chiÕn trêng xa
Mu trÝ khen ai khÐo ®¸nh lõa,
Thµnh cò ®Êt tr¬, lµn tuyÕt phñ,
S«ng s©u sãng lÆng, bãng chiÒu ®a.
LÊy ai b« l·o bµn suy thÞnh
Kh«n gäi ngêi xa hái ®îc thua
C©y cèi non ®oµi t¬i th¾m thÕ
Nay dµnh du kh¸ch ng¾m say sa.
§ç Ngäc To¹i dÞch
______________________________
(1)

Kinh Thanh : nay thuéc x· Yªn Thä, huyÖn ý Yªn, tØnh Nam
§Þnh. Xa cã thµnh Cæ Léng do qu©n x©m lîc Minh ®¾p vµ
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®ãng gi÷. ë ®©y ®· x¶y ra nhiÒu cuéc kÞch chiÕn gi÷a nghÜa qu©n
Lª Lîi vµ qu©n Minh.
(2)

Tói kh«n : TriÒu Thè ®êi H¸n hay bµy mu l¹ ®Ó gióp vua,
ngêi ta gäi «ng lµ “c¸i tói kh«n”. §©y t¸c gi¶ muèn nh¾c tíi
viÖc bµ L¬ng ThÞ Minh NguyÖt, mét phô n÷ b×nh thêng ë ý
Yªn, ®· lõa qu©n Minh chui vµo tói ®Ó ngñ, råi bµ th¾t chÆt tói
l¹i, gióp nghÜa qu©n Lª Lîi tiªu diÖt giÆc.

Vò C«ng Tù (1855-1920):

白藤江懷古
當日藤江戰
平元妙策機
至今潮水漲
猶想大王威
人地有今古
江山無是非
中 空擊楫
惆悵淚沾衣

Phiªn ©m :
B¹ch ®»ng giang hoµi cæ

§¬ng nhËt §»ng giang chiÕn,
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B×nh Nguyªn diÖu s¸ch ky (c¬).
ChÝ kim triÒu thuû tríng,
Do tëng §¹i v¬ng uy.
Nh©n ®Þa h÷u kim cæ,
Giang s¬n v« thÞ phi.
Trung lu kh«ng kÝch tiÕp,
Trï tríng lÖ triªm y.

DÞch nghÜa :
Qua s«ng b¹ch ®»ng nhí chuyÖn cò
Ngµy ®ã ®¸nh giÆc trªn s«ng B¹ch §»ng,
KÕ s¸ch b×nh Nguyªn thËt lµ tuyÖt diÖu
§Õn nay, mçi khi níc triÒu lªn m¹nh,
VÉn cßn nghÜ ®Õn oai phong cña §¹i v¬ng(1)
Ngêi víi c¶nh, xa nay cßn ®æi
Nhng non s«ng, ph¶i quÊy kh«ng thay
Gi÷a dßng, ta chØ su«ng gâ m¸i chÌo,
Mµ lßng buån rÇu, lÖ ®Ém v¹t ¸o.
DÞch th¬ :
TrËn s«ng §»ng thuë Êy,
B×nh Nguyªn, s¸ch lîc hay.
Thñy triÒu khi d©ng m¹nh
Oai V¬ng dêng ®©u ®©y.
Ngêi, c¶nh cã sau, tríc
Non s«ng kh«ng dë, hay
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Gi÷a dßng su«ng gâ m¸i,
V¹t ¸o lÖ tu«n ®Çy.
TrÇn Qu¸t dÞch
--------------------(1) §¹i v¬ng : chØ TrÇn Hng §¹o

河目故節臣黄大人挽詩
南風囘首淚難禁
成敗誰將論古今
直把一身成國是
且將義戰作人心
敬天尚得從容拜
凈地何須仔細尋
莫怪同 不同死
偏公慮遠復憂深
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Phiªn ©m :
Hµ môc cè tiÕt thÇn Hoµng ®¹i nh©n
v©n thi
Nam phong håi thñ lÖ nan c©m
Thµnh b¹i thuú t¬ng luËn cæ c©m (kim)
Trùc b¶ nhÊt th©n thµnh quèc thÞ
Th¶ t¬ng nghÜa chiÕn t¸c nh©n t©m.
KÝnh Thiªn thîng ®¾c thung dung b¸i
TÜnh §Þa hµ tu tö tÕ tÇm.
M¹c qu¸i ®ång minh bÊt ®ång tö,
Thiªn c«ng lù viÔn phôc u th©m.
DÞch nghÜa :
Th¬ viÕng Tæng ®èc Hµ Néi hä Hoµng Tö tiÕt (1)
Ngo¶nh ®Çu híng nam mµ kh«n ng¨n dßng lÖ,
Xa nay cã ai lÊy viÖc thµnh b¹i mµ ®¸nh gi¸ ®©u.
QuyÕt hy sinh th©n m×nh ®Ó nªu g¬ng cho níc,
ChiÕn ®Êu v× nghÜa mong cæ vò lßng ngêi.
Tríc khi chÕt cßn thong dong ®Õn l¹y ë ®iÖn KÝnh Thiªn(2)
VËy th× ®©u cÇn ph¶i t×m kü n¬i TÜnh §Þa (3)
Chí lÊy lµm l¹ lµ cã kÎ cïng thÒ thèt mµ ch¼ng cïng chÕt,
Riªng «ng, «ng ®· nghÜ s©u l¹i lo xa.
DÞch th¬ :
Ngo¶nh l¹i trêi Nam lÖ ®Ém trßng,
B¹i, thµnh ®©u kÓ téi hay c«ng.
§em th©n quyÕt chiÕn lµm g¬ng níc
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V× nghÜa hy sinh tá nçi lßng.
TÜnh §Þa, ch¼ng cÇn t×m kü lìng,
KÝnh Thiªn, vÉn ®Õn lÔ thong dong.
L¹ chi thÒ thèt, phêng tham sèng,
Sau tríc, trung trinh chØ cã «ng.
Vâ Hoµng dÞch
______________________________
(4) Tæng ®èc Hµ Néi hä Hoµng : chØ Hoµng DiÖu ®· anh dòng
chØ huy qu©n ta chèng qu©n Ph¸p ®¸nh thµnh Hµ Néi n¨m
1882. Kh«ng gi÷ ®îc thµnh, «ng ®· tö tiÕt.
(5) C¶ c©u chØ viÖc tríc khi chÕt, «ng cßn ®Õn ®iÖn KÝnh Thiªn,
quay mÆt vÒ ph¬ng Nam l¹y t¹ nhµ vua.
(6) TÜnh ®Þa : theo PhËt gi¸o, ®ã lµ n¬i Cùc l¹c, ai tu thµnh chÝnh
qu¶ sÏ ®îc lªn. C¶ c©u ý nãi : Hoµng DiÖu nghÜa khÝ nh vËy
cho nªn dÔ dµng lªn ®îc ®ã.

Lª Qu¶ Dôc (1833-1899)
Quª x· Hoµnh Nha, huyÖn Giao Thñy (nay théc x· Giao
TiÕn, huyÖn Giao Thuû, tØnh Nam §Þnh)

乙酉年往河内感作
廾五年來此一臨
舊遊無處複相尋
車塵馬迹喧天地
湖色山光变古今
拭目新亭潛墜淚
囘頭故國暗傷心
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斜陽旅館閒沽酒
嘈雜人中獨自斟
Phiªn ©m :
Êt §Ëu niªn, v·ng Hµ Néi c¶m t¸c
TrÊp ngò niªn lai thö nhÊt l©m,
Cùu du v« xø phôc t¬ng tÇm,
Xa trÇn, m· tÝch huyÒn thiªn ®Þa,
Hå s¾c, s¬n quang biÕn cæ c©m (kim).
Thøc môc T©n ®×nh tiÒm truþ lÖ,
Håi ®Çu cè quèc ¸m th¬ng t©m.
Tµ d¬ng l÷ qu©n nh©n c« töu,
Tµo t¹p nh©n trung ®éc tù ch©m.

DÞch nghÜa :
N¨m Êt dËu (1885) lªn Hµ Néi c¶m t¸c
§· h¨m nh¨m n¨m råi míi tíi ®©y (1)
C¸c n¬i ®Õn ch¬i tríc, kh«ng cßn chç nµo th¨m l¹i ®îc.
ChØ thÊy bôi xe, vÕt ngùa, mµ mï trêi, dËy ®Êt.
S¾c hå, bãng nói nay kh¸c h¼n xa,
Ngíc m¾t n¬i T©n §×nh mµ thÇm g¹t lÖ(2)
NgÈng nh×n níc cò, luèng nh÷ng ®au lßng.
ChiÒu tµ, n¬i qu¸n trä ngåi uèng rîu
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Mét m×nh n©ng chÐn gi÷a ®¸m ngêi ®«ng ån µo.

濃嶺千秋正氣香

DÞch th¬ :
H¨m nh¨m n¨m Êy mét lÇn qua
VËt ®æi, t×m ®©u thÊy c¶nh xa
Ngùa hÝ, xe ran, trêi n¸o lo¹n
Non mê, níc b¹c, ®Êt ph«i pha.
L©u ®µi, nh¸c thÊy lßng ®au nhãi,
S«ng nói, quay nh×n lÖ nhá sa.
N©ng chÐn chiÒu tµ n¬i qu¸n trä,
Gi÷a vßng hçn ®én mét m×nh ta.
Cao Quang Th¹nh - dÞch
______________________________
(1)

Hai m¬i nh¨m n¨m tríc lµ n¨m më khoa thi h¬ng T©n DËu
(1861), sÜ tö trêng Nam §Þnh thi chung ë trêng Hµ Néi. T¸c
gi¶ dù khoa thi nµy.
(2)

屏山萬里孤忠達

T©n §×nh : xem chó thÝch 2 trang 112.

讀河寕總督黄制台永訣疏感作

城亡已誓與俱亡
心事猶存手奏章
節見言言和血淚
文成字字挟風霜
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自謂願追前武顯
對看還有古睢陽

Phiªn ©m :
§éc Hµ Ninh tæng ®èc hoµng chÕ
®µi vÜnh quyÕt sí c¶m t¸c
Thµnh vong dÜ thÖ d÷ c©u v¬ng (vong),
T©m sù do tån thñ tÊu ch¬ng.
TiÕt hiÖn ng«n ng«n hoµ huyÕt lÖ,
V¨n thµnh tù tù hiÖp phong s¬ng.
B×nh s¬n v¹n lý c« trung ®¹t,
Nóng lÜnh thiªn thu chÝnh khÝ h¬ng.
Tù vÞ nguyÖn truy tiÒn Vò HiÓn,
§èi khan hoµn h÷u cæ Tuy D¬ng.
DÞch nghÜa :
C¶m t¸c khi ®äc sí vÜnh biÖt
cña Tæng ®èc Hµ Ninh hä Hoµng (1)
Thµnh mÊt, «ng quyÕt cïng chÕt víi thµnh,
T©m sù cßn l¹i tí t©u tù tay viÕt,
Khi tiÕt hiÓn hiÖn trong lêi lêi nh ho¸ m¸u víi níc m¾t,
Trong bµi v¨n, ch÷ nµo còng nh cuén c¶ giã s¬ng.
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TÊm c« trung gi·i tá víi non B×nh xa x«i mu«n dÆm (2)
Chinh khÝ sÏ nøc th¬m cïng víi nói Nïng ngµn n¨m (3)
Tù nhñ xin theo g¬ng «ng Vò HiÓn tríc (4)
Nh×n xem, h·y cßn dÊu cò thµnh Tuy D¬ng (5)
DÞch th¬ : MÊt thµnh, th©n quyÕt th¸c theo cïng,
Cßn ®Êy tê t©u gi·i tá lßng,
TiÕt th¶o, lêi lêi hoµ huyÕt lÖ
Lêi v¨n, ch÷ ch÷ cuén s¬ng phong.
C« trung mu«n dÆm d¸ng non Ngù
ChÝnh khÝ ngµn n¨m ng¸t nói Nïng.
§· nguyÖn hån theo «ng Vò HiÓn
Thµnh xa cßn m·i tÊm g¬ng trung.

撫事興懷萬緒悲
九曲江流頻轉念
三緘金口凜防非
積憂髮白春難住
報國心丹力則微
故郡名都今試看
誰家裘馬自輕肥

Cao Quang Th¹nh dÞch
______________________________
(1)

Tæng ®èc Hµ Ninh hä Hoµng : chØ tæng ®èc Hoµng DiÖu. N¨m
1882, giÆc Ph¸p ®¸nh chiÕm thµnh Hµ Néi, «ng ®· tæ chøc phßng
ngù, nhng kh«ng gi÷ ®îc. Thµnh mÊt, «ng viÕt sí ®Ó l¹i råi th¾t
cæ tù tö.
(2)
(4)

Non B×nh : tøc nói Ngù B×nh ë HuÕ. (3) Nói Nïng : ë Hµ Néi.
Vò HiÓn ®iÖn ®¹i häc sÜ lµ tíc cña NguyÔn Tri Ph¬ng.

(5)

Thµnh Tuy D¬ng : n¬i Tr¬ng TuÇn vµ Høa ViÔn ®êi §êng
®· quyÕt chÕt gi÷ thµnh chèng giÆc An Léc S¬n. §©y cã ý so
s¸nh sù kiÖn hai «ng NguyÔn, Hoµng tuÇn tiÕt gi÷ thµnh Hµ Néi
víi g¬ng trung liÖt ë thµnh Tuy D¬ng.

TrÇn V¨n Gia (1836-1892):

Phiªn ©m :
§¸o vÞ thµnh h÷u c¶m thø h¹c cao
H¸m nhan trïng øc thËp niªn vÞ,
Phñ sù hng hoµi v¹n tù bi.
Cöu khóc giang lu tÇn chuyÓn niÖm,
Tam gi¸m kim khÈu lÉm phßng phi.
TÝch u, ph¸t b¹ch xu©n nan chó,
B¸o quèc, t©m ®an lùc t¾c vi.
Cè qu©n danh ®« kim thÝ kh¸n
Thuú gia cöu m· tù khinh phi ?

到渭城有感次鶴皋
憾顏重憶十年違
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DÞch nghÜa :
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Ho¹ bµi “C¶m xóc khi lªn thµnh Nam” cña H¹c Cao (1)
NÐt mÆt ngËm ngïi nhí l¹i nh÷ng sù trí trªu mêi n¨m qua.
NgÉm l¹i sù ®êi mµ mu«n nçi buån b·.
Lßng quÆn nh dßng s«ng chÝn khóc, khi sùc nghÜ tíi sù viÖc
MiÖng ph¶i bÞt ba lÇn ®Ó ®Ò phßng lêi sai tr¸i
ChÊt chøa mèi lo, m¸i tãc b¹c ph¬, xu©n kh«ng trë l¹i n÷a
B¸o ®Òn ¬n níc, tÊm lßng son s¾t, nhng søc vãc ®· suy.
Nay thö nh×n xem, quª h¬ng cò lµ kinh ®« xa (2),
Nh÷ng con nhµ ai mÆc ¸o cõu nhÑ cìi ngùa bÐo ?
DÞch th¬ :
Mêi n¨m biÕn ®æi mÊy pha ph«i,
ViÖc rèi bêi t¬, luèng ngËm ngïi.
ChÝn khóc ruét vß, ®au chuyÖn nghÜ,
Ba lÇn miÖng kho¶, sî lêi sai.
Lo ®êi tãc b¹c, xu©n ®©u n÷a,
B¸o níc lßng son, søc kÐm råi.
Quª cò, ®« xa, giê ng¾m thö,
Ngùa xe bÐo tèt nh÷ng ai ai ?

夢三登范先生

信息茫然半喜驚
夜間果夢范先生
春風何處陪當席
怒浪無端帖遠溟
月影到來人複静
雨聲過後氣初平
盡抛舊恨裁新句
無複簫笳墻外廳

NguyÔn Xu©n T¶o dÞch
_____________________________
(1)

H¹c Cao : tªn hiÖu cña §ç BØnh Thµnh, xem tiÓu sö t¸c gi¶ ë phÇn II
Kinh ®« xa : ý nãi Nam §Þnh thuéc phñ Thiªn Trêng, ngµy xa lµ
quª h¬ng nhµ TrÇn, cã nhiÒu cung ®iÖn nh lµ kinh ®« thø hai, sau
Th¨ng Long.
(2)

L· Xu©n Oai (1838-191):
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Phiªn ©m :
méng tam ®¨ng ph¹m tiªn sinh (1)
Tin tøc mang nhiªn b¸n hØ kinh,
D¹ gian qu¶ méng Ph¹m tiªn sinh
Xu©n phong hµ xø båi d¬ng tÞch,
Né l·ng v« ®oan thiÕp viÔn minh.
NguyÖt ¶nh ®¸o lai nh©n phôc lÜnh,
Vò thanh qu¸ hËu khÝ s¬ b×nh.
TËn phao cùu hËn tµi t©n có,
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V« phôc tiªu giµ têng ngo¹i thinh.

DÞch nghÜa :
Méng gÆp Tam §¨ng Ph¹m tiªn sinh (2)
Tin tøc mÞt mïng nöa mõng nöa sî,
§ªm ®Õn, qu¶ nhiªn n»m m¬ thÊy Ph¹m tiªn sinh.
Giã xu©n tõ ®©u thæi ®Õn ngay bªn chiÕu,
Sãng d÷ bçng dng yªn lÆng ngoµi biÓn xa.
¸nh tr¨ng soi tíi, Ngêi l¹i lÆng lÏ biÕn ®i,
Døt tiÕng ma r¬i, thêi tiÕt b¾t ®Çu dÞu.
G¹t hÕt hËn cò, lµm c©u th¬ míi,
Kh«ng cßn nghe thÊy tiÕng kÌn thæi ngoµi têng.
DÞch th¬ :
Nöa mõng, nöa sî, ngãng tin,
§ªm m¬, râ Ph¹m tiªn sinh hiÖn vÒ
Giã xu©n ®Ëu l¹t gÇn kÒ,
BiÓn xa lÆng h¼n bèn bÒ sãng kh¬i.
Tr¨ng vµo th th¸i l¹i ngêi,
TiÕng ma døt h¹t, khi trêi ªm ru.
G¹t ph¨ng hËn cò, ®Ò th¬,
Ch¼ng nghe kÌn thæi väng ®a ngoµi têng.

Ng« Linh Ngäc dÞch

______________________________
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(1)

Nguyªn chó cña t¸c gi¶ : “H«m ®ã, tªn th ký mµ ®Õn hái tin bµi,
tr«ng ta rÊt ngé. §ªm n¨m chiªm bao : Thuë nhá häc ë trêng cô
Tam §¨ng, binh v¨n råi, cô vµo nhµ sau, ta ë ngoµi trêng, thÊy tæng

和豐尹
世態思量劍欲鳴
江山何事久砏更
讌 偶困文丞相
北塞终還漢子卿
到底是非應有定
眼前榮辱不湏驚
大羅傳說多竒事
一路天然萬里平
Phiªn ©m :
ho¹ phong do·n
ThÕ th¸i t lêng kiÕm dôc minh
Giang s¬n hµ sù cöu ph©n canh
Yªn ®µi ngÉu khèn V¨n thõa tíng
B¾c t¸i chung hoµn H¸n Tö Khanh.
§¸o ®Ó thÞ phi ng h÷u ®Þnh,
Nh·n tiÒn vinh nhôc bÊt tu kinh
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§¹i La truyÒn thuyÕt ®a kú sù,
NhÊt lé thiªn nhiªn v¹n lý b×nh.
______________________________
(1)

V¨n Thõa tíng : tøc V¨n Thiªn Tíng ®êi Tèng. Khi qu©n Nguyªn danh
Nam Tèng, V¨n Thiªn Tíng cÇm qu©n chèng cù, bÞ qu©n Nguyªn b¾t ®a vÒ
Yªn Kinh giam gi÷, «ng kh«ng khuÊt phôc, cuèi cïng bÞ giÕt.

DÞch nghÜa :
Ho¹ th¬ «ng huyÖn Phong Doanh
NghÜ tíi sù ®êi, g¬m còng muèn thÐt,
Nói s«ng cí g× l¹i rèi ren l©u.
V¨n Thõa tíng kh«ng may bÞ khèn ë Yªn §µi(1)
T« Tö Khanh ®êi H¸n sau còng trë vÒ tõ ¶i B¾c (2)
LÏ ph¶i tr¸i, cuèi cïng ph¶i ®îc ph©n ®Þnh râ rµng,
Sù nhôc vinh, tríc m¾t kh«ng nªn kinh sî.
TruyÒn thuyÕt vÒ §¹i La cã nhiÒu chuyÖn l¹(3)
Cø thuËn theo lÏ trêi th× con ®êng mu«n dÆm sÏ b»ng
ph¼ng.
DÞch th¬ :
Cí g× s«ng nói m·i pha ph«i,
G¬m muèn gÇm lªn, giËn thãt ®êi.
Vã ngùa sa c¬ tõng cã kÎ,
Tãc ph¬ vÒ l¹i h¸ kh«ng ai.
L¹ g× tríc m¾t vßng vinh nhôc
SÏ râ sau cïng chuyÖn ®óng sai.
Nghe nãi §¹i La nhiÒu sù l¹,
B×nh yªn mu«n dÆm, thuËn c¬ trêi.

(2)

T« Tö Khanh : tøc T« Vò.

(3)

Cha râ nãi g×.

§ç Huy Liªu (1844-1891)
§ç nhÞ gi¸p TiÕn sÜ (Hoµng gi¸p). Quª x· La Ng¹n, huyÖn
§¹i An (Nay x· Yªn §ång, ý Yªn, N.§Þnh)

和横衙黎大兄
記六年前返自临
西湖勝跡一番尋
濁人未必能清我
爱古何能敢溥今
偷得小安皆守口
算來大局每寒心
吾曹進退俱難日
有酒消愁且滿斟

Chu V¨n dÞch

Phiªn ©m :
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ho¹ hoµnh nhµ lª ®¹i huynh
Ký lôc niªn tiÒn ph¶n tù L©m,
T©y hå th¾ng tÝch nhÊt phiªn tÇm.
Träc nh©n vÞ tÊt n¨ng thanh ng·,
¸i cæ hµ n¨ng c¶m b¹c c©m (kim).
Th©u ®¾c tiÓu an giai thñ khÈu,
To¸n lai ®¹i côc mçi hµn t©m.
Ng« tµo tiÕn tho¸i c©u nan nhËt,
H÷u töu tiªu s©u th¶ m·n ch©m.

Bän ta tiÕn tho¸i ®Òu dang dë,
Buån göi ®Çy v¬i chÐn rîu nång.
NguyÔn Xu©n T¶o dÞch
----------------------------------------(1)

B¸c Lª ë Hoµnh Nha : tøc Lª Qu¶ Dôc.

(2)

§Êt L©m : chØ phñ L©m Thao, nay thuéc tØnh VÜnh Phó, n¬i t¸c
gi¶ ®· lµm Tri phñ.
(3)

Ngêi ®ôc… m×nh trong : Ng phñ tõ cña KhuÊt Nguyªn cã c©u
: “Ngêi ®ßi ®ôc c¶, riªng cã m×nh trong”. §©y ý nãi m×nh kh«ng
thÓ riªng trong ®îc, ph¶i xö lý cho hîp víi ®êi.
(4)

Nguyªn chó cña t¸c gi¶ : th¬ §ç Phñ : “BÊt b¹c kim nh©n, ¸i cæ
nh©n” (kh«ng khinh ngêi nay, yªu ngêi xa).

DÞch nghÜa :

Ho¹ th b¸c Lª ë Hoµnh Nha (1)
Nhí s¸u n¨m tríc, tõ ®Êt L©m quay vÒ (2)
§· mét lÇn ch¬i xem c¶nh ®Ñp ë hå T©y.
Ngêi ®ôc, cha ch¾c m×nh ®· trong ®îc (3)
Yªu ®êi xa, nhng ®©u d¸m khinh ®êi nay(4)
§îc chót t¹m yªn, ®Òu ph¶i gi÷ miÖng.
XÐt ®¹i côc nµy, l¹i thÊy l¹nh lßng.
Bän ta ®ang ë lóc tiÕn lui ®Òu khã,
Cã rîu ®Ó tiªu sÇu, h·y cø rãt cho ®Çy.
DÞch th¬ :
Tõ ®Êt L©m vÒ tr¶i s¸u d«ng,
Hå T©y c¶nh ®Ñp d¹o vui cïng.
Ta trong, ngêi ®ôc ®©u cÇm ch¾c,
Khen tríc, chª nay h¸ d¸m mong.
§îc chót an nhµn thµnh buéc miÖng,
Tr«ng vêi thêi cuéc nh÷ng ®au lßng.
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大兄
凄凉黑雨洒經津
白眼樓前半夜瞋
亦覺力衰難鼎宋
其如恩重故錐秦
百年果有生心事
除夕堪悲死節臣
近日芻靈爲價重
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能無作厲似張巡
Phiªn ©m :

khèc dao cï ®¹i huynh
Thª l¬ng b¾c vò s¸i Kinh t©n,
B¹ch nhìn l©u tiÒn b¸n d¹ s©n.
DiÖc gi¸c lùc suy nan ®Ønh Tèng.
Kú nh ©n träng cè chuú TÇn.
B¸ch niªn qu¶ h÷u sinh t©m sù
Trõ tÞch kham bi tö tiÕt thÇn.
CËn nhËt, sß linh vi gi¸ träng,
N¨ng v« t¸c lÖ tù Tr¬ng TuÇn ?

DÞch nghÜa :
Khãc ®¹i khuynh lµng Dao Cï
§ªm ®en, ma l¹nh tíi bÕn ®ß Kinh Lòng (1),
Thøc ®Õn nöa ®ªm, m¾t tr¾ng giËn d÷ nh×n ra tríc nhµ.
Còng biÕt søc ®· suy, kh«n chèng ®ì c¬ ®å nhµ Tèng (2),
Song v× ¬n nÆng, ph¶i ®em dïi nÖn xe vua TÇn (3).
NiÒm t©m sù nµy qu¶ cßn m·i m·i tr¨m n¨m,
Cµng th¬ng cho ngêi bµy t«i tö tiÕt vµo ®ªm trõ tÞch.
GÇn ®©y, h×nh nh©n gi¸ ®¾t l¾m (4)
Kh«ng biÕt cã hiÓn linh giÕt giÆc nh Tr¬ng TuÇn (5) ?
DÞch th¬ : BÕn Kinh ®ªm l¹nh, ®Ém ma dÇm,
Tr»n träc canh trêng, m¾t më tr©n.
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BiÕt søc yÕu mßn, kh«n ®ì Tèng,
V× ¬n s©u nÆng, ph¶i ®©m TÇn.
Tr¨m n¨m kh¾c kho¶i niÒm t©m sù,
Mét lèi buån ®au bËc tiÕt thÇn.
Xãt nçi h×nh nh©n sao gi¸ ®¾t
KhÝ thiªng giÕt giÆc gièng Tr¬ng TuÇn ?
Vâ Hoµng dÞch
(1) BÕn ®ß Kinh Lòng: trªn ®êng tõ quª t¸c gi¶ sang Dao Cï.
(2) V¨n Thiªn Têng gióp Tèng chèng x©m lîc M«ng Cæ,
nhng v× thÕ c« lùc kiÖt, bÞ giÕt.
(3) Tr¬ng L¬ng tíng H¸n. Tr¬ng dïng tr¸ng sÜ nÖn xe Thuû
Hoµng ®Ó b¸o thï.
(4) H×nh nh©n : tôc ngµy tríc thêng lµm h×nh ngêi gi¶ ®Ó
ch«n thay ngêi th©n chÕt mÊt x¸c.
(5) Tr¬ng TuÇn : ngêi ®êi §êng, ®Ëu tiÕn sÜ, cïng Høa ViÔn
gi÷ thµnh Tuy D¬ng chèng giÆc An Léc S¬n. BÞ b¾t, «ng
m¾ng chöi giÆc, nãi : “Ta nguyÖt hÕt lßng b¸o ¬n tríc, chÕt
®i ta sÏ lµm ma ®Ó giÕt giÆc”.

Ph¹m Vô MÉn (1842-?):

被監之作
何事男兒誤此生
世途坷坎恨难平
百年廟社孤臣淚
八葉門閭獨子情
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歲界四寅花欲笑
年逢三卯酒頻傾
一朝踏却愁城破
憑仗觀音救苦經
Phiªn ©m :

bÞ giam chi t¸c
Hµ sù nam nhi ngé thö sinh,
ThÕ ®å kha kh¶m hËn nan b×nh.
B¸ch niªn miÕu x· c« thÇn lÖ,
B¸t diÖp m«n l ®éc tö t×nh.
TuÕ giíi tø DÇn hoa dôc tiÕu,
Niªn phïng tam M·o töu tÇn khuynh.
NhÊt triªu ®¹p khíc sÇu thµnh ph¸,
B»ng trîng Quan ¢m cøu khæ kinh.

Rîu muèn uèng trµn ®Ó mõng th¸ng cã ba ngµy M·o (3)
Mét mai ®¹p ®æ ®îc thµnh sÇu,
Lµ nhê kinh cøu khæ cña ®øc PhËt Quan ¢m.
DÞch th¬ :
C¬ sù lµm trai uèng kiÕp sinh
§êng ®êi tr¾c trë hËn kh«n b×nh
Tr¨m n¨m c¬ nghiÖp, t«i nhoµ lÖ
T¸m nh¸nh gia m«n, con triu t×nh
Tuæi bèn chi DÇn, hoa në c¸nh
Th¸ng ba ngµy M·o, rîu nghiªng b×nh
Mét mai ®¹p ®æ thµnh sÇu nä
Nhê ®äc Quan ¢m cøu khæ kinh
Lª Vò Hoµng dÞch
______________________________
(1)

Bµi nµy lµm khi t¸c gi¶ bÞ b¾t giam ë Nam §Þnh.

(2)

Tuæi bèn chi DÇn : ý nãi «ng tuæi DÇn, mçi chi 12 n¨m. Qua ý
nµy cã thÓ ®o¸n ®Þnh lµ bµi th¬ nµy lµm vµo n¨m Canh DÇn
(1890) vµ «ng sinh n¨m Gi¸p dÇn (1854)
(3)

Ba M·o : S¸ch Thiªn v¨n ghi c¸ch chiªm nghiÖm, n¨m nµo
th¸ng hai cã ba ngµy M·o sÏ ®îc mïa.

DÞch nghÜa :

§inh V¨n Nh·

Lµm lóc bÞ giam (1)
Lµm trai cí sao l¹i sèng vµo kiÕp nµy ?
§êng ®êi tr¾c trë, mèi hËn kh«n ngu«i.
T«ng miÕu x· t¾c tr¨m n¨m, kÎ c« thÇn nghØ ®Õn mµ øa lÖ,
NÕp nhµ dßng dâi t¸m ®êi, lµ con trai tèt ph¶i nÆng t×nh.
Hoa nh chÕ giÔu tuæi ta ®· bèn chi dÇn(2)

南定海防三登黄甲防勦
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申年正月丞派從
可尊不失其可親

况是攸宜左有身
幕府雍容身是將
戎行踴躍友能軍
隨臨屯守隨無敵
只便趋陪只論文
褔將天教無事好
戰功弟一属何人
Phiªn ©m :
Th©n niªn chÝnh nguyÖt, thõa ph¸i tßng
Nam §Þnh h¶i phßng Tam §¨ng hoµng gi¸p
phßng tiÓu
Kh¶ t«n bÊt thÊt kú kh¶ th©n,
Huèng thÞ du nghi t¶ h÷u th©n.
M¹c phñ ung dung th©n thÞ tíng,
Nhung hµng dòng dîc h÷u n¨ng qu©n.
Tuú l©m ®ån thó tuú v« ®Þch,
ChØ tiÖn xu båi chØ luËn v¨n.
Phóc tíng thiªn giao v« sù h¶o,
ChiÕn c«ng ®Ö nhÊt thuéc hµ nh©n ?
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DÞch nghÜa :
Th¸ng Giªng n¨m Th©n (1872) ®îc cö theo H¶i
Phßng sø Nam §Þnh lµ Hoµng gi¸p Tam §¨ng ®i tuÇn
phßng ®¸nh dÑp
Tiªn sinh ®¸ng t«n kÝnh nh cha, l¹i vÉn th©n th¬ng nh
mÑ,
Huèng l¹i lµ ngêi linh ho¹t, mùc thíc.
B¶n th©n lµ vÞ tíng n¬i tríng phñ ung dung,
B¹n bÌ cã thÓ lµm lÝnh trong hµng qu©n dòng m·nh.
Ra ®ãng gi÷ n¬i ®©u lµ v« ®Þch ë ®ã,
Võa tiÖn theo gióp viÖc, l¹i tiÖn bµn luËn v¨n ch¬ng.
¤ng tíng cã phóc sÏ ®îc trêi cho mäi viÖc tèt lµnh,
ChiÕn c«ng thø nhÊt cha biÕt thuéc vÒ ai ?
DÞch th¬ :

?

Chưa chép vào
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C¶ Ng« (t k. 19)

獄中感作
骥足行空久不縻
雜牛群後亦羞爲
南冠旅梦蟬吟断
北海臣心雁帶歸
擊筑空成當日恨
解骖堪笑古人非

Nay l¹i ®øng sau ®µn tr©u, kÓ còng ®¸ng hæ thÑn.
GiÊc méng xa nhµ ë ¶i Nam bÞ tiÕng ve kªu lµm
®øt ®o¹n(1),
TÊm lßng bÇy t«i ë biÓn B¾c nhê chim nh¹n
mang vÒ(2).
Mu g¶y ®µn tróc kh«ng thµnh ®· lµ mèi hËn
ngµy Êy(3),
ViÖc cëi d©y c¬ng ngùa bÞ cêi lµ ®iÒu sai cña
ngêi xa(4).
S«ng TÇm D¬ng nhuém m¸u o¸n thï,
Kh«ng giÕt C«ng Minh, hèi l¹i e còng muén(5).

潯陽江染冤仇血
不殺公明悔亦遅
Phiªn ©m :

ngôc trung c¶m t¸c
Ký tóc hµnh kh«ng cöu bÊt mi,
T¹p ngu quÇn hËu diÖc tu vi.
Nam quan lò méng thiÒn ng©m ®o¹n,
B¾c h¶i thÇn t©m nh¹n ®íi quy.
KÝch tróc kh«ng thµnh d¬ng nhËt hËn,
Gi¶i tham kham tiÕu cæ nh©n phi.
TÇm D¬ng giang nhiÔm oan cõu huyÕt,
BÊt s¸t C«ng Minh hèi diÖc tr×.
DÞch nghÜa :
C¶m t¸c trong tï
Vã ngùa rong ruæi tõ l©u kh«ng bÞ rµng buéc,
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1. Ve kªu ®øt ®o¹n : L¹c TÇn v¬ng lµm ThÞ ngù sö ®êi §êng, bÞ
Vò T¾cThiªn b¾t téi bá ngôc. Nh©n nghe tiÕng ve kªu, «ng ®· lµm
bµi th¬ ®Ó gi·i bµy uÈn khóc.
2. BÒ t«i ë biÓn B¾c : T« Vò nhµ H¸n ®i sø Hng N« bÞ ®µy ra B¾c
H¶i nhiÒu n¨m, lu«n tëng nhí ®Õn níc cò.
3. GÈy ®µn tróc : Cao TiÖm Ly gÈy ®µn tróc rÊt hay, t×m c¸ch ®Õn
g¶y cho TÇn Thuû Hoµng nghe, nh©n ®ã ¸m s¸t tªn hoµng ®Õ tµn b¹o
nµy. ViÖc kh«ng thµnh, bÞ giÕt.
4.Cëi d©y c¬ng : ViÖt Th¹ch Phñ níc TÒ lµ ngêi hiÒn m¾c téi bÞ
trãi. ¸n Anh ®i qua, cëi d©y c¬ng ngùa ®Ó chuéc téi cho. Sau
Th¹ch Phó trë thµnh bµy t«i giái cña níc TÒ.
5.
Trong truyÖn Thuû hö, Tèng Giang (tù C«ng Minh) m¾c
“téi”, bÞ ¸n chÕt nhng sau chØ bÞ ®µy ®i Giang Ch©u. Cã lÇn «ng
®Õn qu¸n rîu gi¶i buån, råi viÕt bµi tö lªn têng, nãi râ ý chÝ b¸o
thï cña m×nh, trong ®ã cã c©u :
Ngµy nµo tr¶ ®îc mèi o¸n hên,
BÕn TÇm D¬ng nhuém dßng m¸u ®á.
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Sau Tèng Giang trë thµnh thñ lÜnh c¸c anh hïng h¶o h¸n ë
L¬ng S¬n B¹c. Cã lÏ ë ®©y t¸c gi¶ muèn ngô ý quyÕt tr¶ hËn cña
m×nh vµ cã ý th¸ch thøc bän thèng trÞ.

Ph¹m Kim KÝnh (1638- ?)
Quª Cæ S , Thiªn b¶n nay lµ th«n VÜnh L¹i x· VÜnh
H¶o, Vô B¶n Nam §Þnh, ®è TiÐn sÜ khoa Canh DÇn
VÜnh ThÞnh 6(1710) LÔ bé Thîng th tíc L¹i
quËn c«ng

Cù H¸n, B¹ch c«ng tiªu ®¹i kÝnh
Phong thÇn §inh(*) chñ t¸c tiÒn xuyªn
H÷u c«ng  quèc  d©n t¹i
V¹n cæ thanh danh nhËt nguyÖt huyÒn.

家鄉詠
自象林來西漢先
至天本地立壯田
五家海

佳农戶

千載貧中造孝元
拒漢白公麃大敬
封神丁主作前巛
有功於國於民在
萬古清名日月玄

Phiªn ©m: Gia h¬ng VÞnh )
Tù Tîng L©m lai T©y H¸n tiªn
ChÝ Thiªn B¶n ®Þa lËp trang ®iÒn
Ngò gia h¶i xø giai n«ng hé
Thiªn t¶i bÇn trung t¹o hiÕu nguyªn
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DÞch th¬:

VÞnh quª nhµ(**)

Tõ Tîng L©m tríc thêi T©y H¸n
§Õn vïng Thiªn B¶n lËp trang ®iÒn
N¨m nhµ n¬i biÓn ®Òu cµy cÊy
Ngµn thuë tuy nghÌo vÉn hiÕu hiÒn
Chèng H¸n, B¹ch c«ng nªu nghÜa lín
Phong thÇn §inh(1)chñ ®Þnh ng«i trªn
Víi d©n víi níc c«ng lao lín
Rùc rì thanh danh nèi tiÕp truyÒn.

D¬ng V¨n Vîng- dÞch

Bùi Thúc Trinh (cuối TK.19 đầu TK.20):
Thu thiên tễ cảnh kỷ kiến, ký Nguyễn Trứ Phủ

秋天劑景紀見寄阮著甫
雨散雲收劑日懸
秋容隨在總悠然
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黄舒松匊金桩俓

萬頃郊原浮翆浪

碧漲横塘水浸天

千家村落逗晴烟

萬頃郊原浮翆浪

一秋澄劑一秋好

千家村落逗晴烟

臨水豋僂快著旃

一秋澄劑一秋好
臨水豋僂快著旃

Bùi Thúc Trinh (cuốiTK.19đầu TK.20):
Thu thiên tễ cảnh kỷ kiến, ký Nguyễn
Trứ Phủ
秋天劑景紀見寄阮著甫
雨散雲收劑日懸
秋容隨在總悠然
黄舒松匊金桩俓
碧漲横塘水浸天
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TrÇn Do·n §¹t (1822-? )

寄長梅岩廷試連中三元
天乎人也更何尤
仔細思量只自修
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往復何妨春又秋

Nªn suy nghÜ kü cµng ®Ó biÐt tù tu
§Ó cã hiÓu biÕt kh«ng khã, khã lµ ph¶i biÕt ®Õn n¬i
Kh«ng lo kh«ng cã danh mµ lo chØ lµ danh h·o
Sù th¨ng chÇm kÖ nã theo c¶nh ngé nh m©y råi l¹i cã ma
Sù qua l¹i ®æi thay cã ng¹i g×, Xu©n qua råi thu tíi
Sèng ë ®êi mÊy ai ®· tõng tr¶i cuéc ®êi
Th¶n nhiªn coi m×nh h kh«ng nh (con thuyÒn) trèng
rçng

處世伊誰能涉世

DÞch th¬:

有識非難難識到
無名不患患名浮
升沉隨遇雲還雨

滺然虛己一虛舟
Phiªn ©m:
Ký trëng tö Mai Nham(1)®×nh thÝ
liªn tróng tam nguyªn
Thiªn hå nh©n d· c¸nh hµ vu
Tö tÕ t lêng chØ tù tu
H÷u thøc phi nan nan h÷u ®¸o
V« danh bÊt ho¹n ho¹n danh phï
Th¨ng trÇm tuú ngé v©n hoµn vò
V·ng phôc hµ ph¬ng xu©n h÷u thu
Xö thÕ y thuú n¨ng thiÖp thÕ
Du nhiªn h kû nhÊt h chu

Vò Minh Am - dÞch

Ch¼ng bao giê o¸n trêi
Còng ®õng véi tr¸ch ngêi
xÐt m×nh thËt nghiªm kh¾c
Suy ngÉm kü viÖc ®êi
Cã kiÕn v¨n kh«ng khã
Khã lµ hiÓu cho rµnh (ngän nghành)
Cha véi lo danh väng
ChØ lo h¸m h danh
Næi ch×m tuú c¶nh ngé
Bãng m©y råi thµnh ma
§æi thay ®õng e sî
Xu©n qua l¹i sang thu
§êng ®êi ngµn v¹n lèi
MÊy ai tr¶i ®Õn cïng ?
Th¶n nhiªn coi m×nh nhÑ
Nh mét chiÕc thuyÒn kh«ng

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

(1) Mai Nham tªn hiÖu cvña TrÇn BÝch San

DÞch nghÜa: Göi con trëng lµ Mai Nham
thi §×nh liªn tróng tam Nguyªn
Chí o¸n trêi tr¸ch ngêimµ lµm g×
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TrÇn BÝch San (1840-1877)

李翁仲
萬里龍庭起戰鋒
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Phiªn ©m:

秦人多謝越人功

武寧山賊失盤依

英雄牢落鄉村悝

無端鐵馬衝霄去

幾入官家識眼中

石語 言未足奇

Lý ¤ng Träng
V¹n lý Long §×nh khëi chiÕn phong
T©n nh©n ®a t¹ ViÖt nh©n c«ng
Anh hïng lao l¹c h¬ng th«n lý
Kû nhËp quan giathøc nhìn trung

DÞch nghÜa:
N¬i xa x«i mu«n dÆm Hung N« g©y chiÕn tranh
Ngêi TÇn ph¶i nhê c«ng lao ngêi ViÖt nhiÒu l¾m
BËc anh hïng lao khæ ë chèn th«n d·
MÊy ai ®· lät ®îc vµo m¾t nhµ vua

Phiªn ©m:
Phï §æng th«n trung nhÊt tiÓu nhi
Vò Ninh s¬n tÆc thÊt bµn y
V« ®oan thiÕt maxung tiªu khø
Th¹ch ng÷ quy ng«n vÞ tóc kú
DÞch nghÜa:
§Òn thê Phï §æng
Mét chó bÐ ë th«n Phï §æng
Lµm cho giÆc mÊt chç Èn n¸u ë nói Vò Ninh
Ræi kh«ng dng l¹i cìi ngùa s¾t bay lªn trêi
VËy nh÷ng chuyÖn ®¸ biÕt nãi, rïa biÕt nãi cã g× lµ l¹
DÞch th¬:

DÞch th¬:
Mu«n dÆm Hung N« thÐ m¹nh hïng
GÜ TÇn ngêi ViÖt gãp nhiÒu c«ng
Anh hïng ch×m næi n¬i th«n d·
Hå dÔ nhµ vua ®Ó m¾t cïng

Lµng Dãng sinh thµnh chó bÐ con
Vò Ninh nói Êy giÆc kinh hån
GiÆc tan ngùa s¾t bay trêi th¼m
ChuyÖn l¹ ngµn xa ch¼ng l¹ h¬n.

扶董祠
扶董村中一小兒
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Hùu ®¹o T©ng quanchinh lé hiÓm
M· ®Çu hoa tËn ®íi yªn khai.

三過海雲
三年三上海雲臺
一鳥身輕獨往回
草樹半空低日月
乾坤隻眼小塵埃
文非山水無奇氣
人不風霜未老才

DÞch nghÜa:
Ba lÇn qua H¶i V©n
Ba n¨m ba lÇn lªn ®Ìo H¶i V©n
Con chim thÇn nhÑ mét m×nh qua l¹i
C©y cá gi÷a tÇng kh«ng, mÆt trêi mÆt tr¨ng ®Òï díi thÊp
C¶ ®Êt trêi thu vµo m¾t câi trÇn coi nh nhá kh«ng
V¨n kh«ng cã s¬n thuû th× kh«ng cã khÝ l¹
Ngêi cha dÇu d·i giã s¬ng th× cha thÓ giµ dÆn
Th«i ®õng nãi ®êng qua ¶i TÇn lµ hiÓm trë
N¬i ®Çu ngùa hoa ®Òu ®éi m©y mµ në

休道秦關征路險
馬頭花盡戴煙開
DÞch th¬:

Phiªn ©m:
Tam qu¸ H¶i V©n
Tam niªn tam thîng H¶i V©n ®µi
NhÊt ®iÓu th©n khinh ®éc v·ng håi
Th¶o thô b¸n kh«ng ®ª nhËt nguyÖt
Cµn kh«n chÝch nhìn tiÓu trµn ai
V¨n phi s¬n thuû v« kú khÝ
Nh©n bÊt phong s¬ng vÞ l·o tµi
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NhÑ bçng m×nh chim lèi H¶i V©n
Ba n¨m qua l¹i ®ñ ba lÇn
Nöa con m¾t ngã trÇn ai hÑp
S¸t ngän c©y tr«ng nhËt nguyÖt gÇn
Chöa d¹n phong s¬ng tµi chöa luyÖn
Kh«ng pha s¬n thuû bót kh«ng thÇn
M©y lång cæ ngùa hoa ®ua në
Cã hiÓu g× ®©u lèi ¶i TÇn
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TrÇn Huy LuyÖn (TK19)

自河南到濁溪
行鄉路指北山梅

Khãi mê ®¸ tëng ma la tha
§ª kh«ng thÊy h¸t xa vêi xãm
NÎo cø ®i quanh khuÊt khóc bê
Qu¸i nhØ ! níc s«ng trong suèt ®ã
Ai r»ng: BÕn “§ôc”, khÐo vu v¬

江上舟呈境绝佳

XÕp theo:

煙鎖托疑岩欲雨

C¸c trÊn, tæng, x· danh bÞ L·m

峰高轉作樹如臺
大堤不唱知村遠
古處頻過識岸回

I. Phñ Thiªn Trêng ( 4 huyÖn, 34 tæng, 314
x·, th«n, phêng , tr¹i , Êp
1. HuyÖn Giao Thuû ( nay lµ Xu©n Trêng vµ Giao Thuû)

怪察清依前面水

2. HuyÖn Nam Ch©n (nay lµ Nam Trùc vµ Trùc Ninh)

人人傳說濁江隈

3. HuyÖn Mü Léc

Tù Hµ Nam ®¸o §ôc Khª

H»ng h¬ng lé chØ b¾c s¬n mai
Giang thîng chu tr×nh c¶nh tuyÖt giai
Yªn to¶ th¸c nghi nham dôc vò
Phong cao chuyÓn t¸c thô nh ®µi
§¹i ®ª bÊt xíng tri th«n viÔn
Cæ xø tÇn qua thøc ng¹n håi
Qu¸i s¸t thanh y tiÒn diÖn thuû
Nh©n nh©n truyÒn thuyÕt “träc” giang «i
Trªn ®êng trÈy héi , trá rõng m¬
Ngåi díi thuyÒn tr«ng c¶nh tuyÖt a
Nói th»m c©y ngê rªu thÊp tho¸ng
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4. HuyÖn Thîng Nguyªn ( nay nhËp vµo Mü Léc)

II. Phñ NghÜa Hng
1 HuyÖn Thiªn B¶n ( nay lµ Vô B¶n)
2 HuyÖn §¹i An ( nay lµ huyÖn NghÜa Hng)
3 HuyÖn Väng Doanh ( nay ®· nhËp vµo ý Yªn)
4 HuyÖn ý Yªn
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Danh s¸ch t¸c gi¶
1.D¬ng Kh«ng Lé : 1- Ng«n Hoµi
2- KÖ
2. NguyÔn Gi¸c H¶i: 1- BÊt gi¸c n÷ ®Çu b¹ch
2- Hoa §iÖp
3.TrÇn Th¸i T«ng: 1- HiÕn h¬ng kÖ
2- kÖ : Trang An
4 Th¸nh T«ng: 1- Thiªn trêng hµnh cung
5 Nh©n T«ng: 1- Thiªn trêng v·n väng
2- NguyÖt
3- §Ò Phæ Minh tù thuû t¹
6 Anh T«ng: 1- §«ng S¬n tù
2- §«ng kiÒu v·n väng
7 Minh T«ng: 1- D¹ Vò (ma ®em)
2- B¹ch §»ng giang
8 Dô T«ng; - §êng ThaÝ T«ng d÷ b¶n triÒu Th¸i T«ng
9. TrÇn NghÖ T«ng:
1- H¹nh Gia Hng trÊn ký ®Ö Cung Tuyªn v¬ng
2- §Ò Siªu lo¹i b¸o ©n tù
10. TrÇn Quý Kho¸ng: 1- DÞ §Æng tíng qu©n
----------------------195

11. TrÇn Quang Kh¶i: 1- Tông gi¸ hoµn kinh s
2- §Ò B¹ch m· tõ
12.TrÇn Tung: 1- Ho¹ Hng trÝ thîng vÞ hÇu
2- Tông Th¸nh T«ng häc ®¹o
13. .§µo s TÝch: 1- §ªm thu t×m tíi chî cöa B¾c
2- §ªm xem ®Òn (Quan ®¨ng d¹)
3- Thu d¹ ®é Long giang
14 TrÇn §¹o T¸i
1- HÇu tiÖc thîng hoµng
2- Tøc M¹c hµnh ®«
15 Ngò L·o
- V·n Thîng tíng quèc c«ng T H §
- ThuËt Hoµi
16 Ph¹m S M¹nh
- Thiªn Trêng ký sù
- §Ò B¸o Thiªn th¸p (¤ng Trung?)
17 Lª HiÕn Gi¶n
- Héi têng
18.TrÇn Thiªn D
- Thiªn M¹c giang d÷ h÷u
- T©y Ch©n Bµ LiÖt chuyÖn
19.TrÇn Quang TriÒu
- §Ò Gia L©m tù
- Trêng An Hoµi cæ
20 TrÇn Nguyªn §¸n
- Xu©n vò
-Mai th«n ®Ò h×nh
21 NguyÔn Phi Khanh
-Thiªn Trêng chu trung
- Thiªn Tr¬ng khÝ hËu h÷u c¶m
22 NguyÔn øc
- B¹c chu øng phong ®×nh ngÉu ®Ò
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Thêi Lª
23 Vò TriÖt Vâ
- Qu¸ c« hån tù
24 TrÇn BÝch Hoµnh
- Chiªu thiÒn tù
25 NguyÔn §Þch
- Buæi chiÒu ®Õn chiªm b¸i ë ®Òn L¹c Viªn
26 TrÇn Xu©n Vinh
- N¨ng Lù thµnh hoµng miÕu
27 Vò VÜnh Trinh
§¨ng Yªn Phô s¬n
- Phï Hoa giang thÞ
28 Lª VÜnh Léc
- §¸o B¸ linh tõ
29 Vò Duy ThiÖn
- LuyÖn Vâ trêng
- §¸o §Ö Tø ®«
30 §ç Hùu
- ThËp tø d¹ quan khai Ên héi
31 L¬ng ThÕ Vinh
- TriÖu Trung miÕu
- Tông gi¸ t©y chinh phông ho¹…
32 TrÇn Kú
- Ngu hå
- §¹i th¸nh qu¸n
33 Ph¹m Nh Giao
- VÞ thµnh d¹ vÊn
34 TrÇn §¨ng Huúnh
- KiÕm long phô thuyÒn
35 D¬ng X©n
- Hµm quang ®iÖn
36 Ph¹m Duy ChÊt
- VÞnh Gi¸ Êp V¬ng phi tù
37 §Æng Phi HiÓn
- Quèc Tö Gi¸m
- §ªm r»m hå Hoµn KiÕm
38 Vò Huy Tr¸c
- B¹c thµnh ®iÕu cæ
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- thiÕu bµi ?
39 Ph¹m Träng HuyÕn
- Ngäc S¬n ®iÕu ®µi
40 D¬ng BËt Tr¹c
- Long gi¶o long bµo
- §Ò V¹n Kho¶nh tõ
41 Ph¹m §«n ChÝnh
- VÞ khª x· hoa th«n tõ
42 Ph¹m §×nh KÝnh
- Vịnh quª nhà
- NguyÔn BØnh Khiªm
-Du Phæ minh tù
43 NguyÔn Du
- VÞ Hoµng doanh
44 Ph¹m V¨n NghÞ
- Qu¸ kinh thµnh ®iÕu cæ
?
45 Vò C«ng §é
- Hng §¹o th©n v¬ng
46 §ç V¨n Thè
- V·n TrÇn ®¹i Hoa Nha miÕu
47 §Æng H÷u D¬ng
- Thµnh phñ Xu©n Trêng
49 TrÇn Do·n §¹t
- Göi con trëng lµ Mai Nhan
50 TrÇn BÝch San
- Lý «ng Träng
- Tam qu¸ H¶i V©n
51 Lª Qu¶ Dôc
- N¨m Êt DËu lªn Hµ Néi c¶m t¸c
- §éc Hµ Ninh tæng ®«c Hoµng chÕ…..
52 KhiÕu N¨ng TÜnh
- Nãi chuyÖn ®êi ë KiÕm hå
- Ch¬i xu©n
- Nam thµnh l·o ca gi¶
53 Vò C«ng Tù
- B¹ch §»ng Giang hoµi cæ
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- th¬ viÕng Tæng ®èc Hµ Néi hä Hoµng tö tiÕt
54 TrÇn V¨n Gia
- C¶m t¸c khi cïng c¸c hu quan lªn tØnh
- Ho¹ bµi c¶m xóc khi lªn thµnh Nam
55 L· Xu©n Oai
- Méng gÆp Tam §¨ng tiªn sinh
- Ho¹ phong ®oµn
56 §ç Huy Liªu
-Khèc Dao Cï ®¹i huynh
-Ho¹ Hoµnh Nha ®¹i huynh
57 Ph¹m Vô MÉn
- BÞ giam chi t¸c
58 C¶ Ng«
- Ngôc trung c¶m t¸c
59 §inh V¨n Nh·
Th©n niªn chÝnh nguyÖt thõa ph¸I tßng Nam §Þnh H¶I phßng Tam
§¨ng Hoµng gi¸p phßng tiÔu

66 Ng« ThÕ Vinh
§Ò bia Lª HiÕn Gi¶n
Nam H¶i trung linh ®Þa
§«ng A nhÊt vÜ Nh©n
CÊp qu©n ®å s¸t nghÞch
u quèc vÞ vong th©n
HËu t¸ng nghi v¨n cùu
Sïng tu khÝ s¾c t©n
B¸n th©n ph©n tö ®Þa
Vô thîng lÊm cao hu©n
dÞch th¬
KhÝ biÓn Nan trung ®óc
§«ng A bùc vÜ nh©n
V× vua mu giÕt giÆc
Lo níc thÒ quªn th©n
HËu t¸ng nghi v¨n cò
Sïng tu c¶nh s¾c t©n

60 §ç BØnh Thµnh
- C¶m t¸c lóc tíi thµnh VÞ
61 Vò Träng Uy
- V·n Vò TiÕn sÜ
62 TrÇn C«ng D¬ng
- V·n m«n sinh tiÕn sÜ Vò H÷u Lîi
63 Vò H÷u Lîi
- Thµnh VÞ giang
69 Bïi Thóc Trinh
Thu thiªn lÔ c¶nh kû hiÕn ký NguyÕn Trø phñ

67 Ph¹m ThÕ LÞch
68 §Æng Xu©n B¶ng
70 DÆng §øc §Þch
71 §Æng Kim To¸n

§inh V¨n Nh·
Th©n niªn chÝnh nguyÖt thõa ph¸i tßng Nam §Þnh H¶i phßng Tam
§¨ng Hoµng gi¸p phßng tiÔu
65 TrÇn §«n Phôc
- §¸o TrÇn tæ MiÕu
64 TrÇn TÕ X¬ng
TrÇn Huy LuyÖn
(Tõ Hµ Nam vµo BÕn ®ôc)
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72. §ç T«ng Ph¸t
BiÓn míi lªn n¬ng, ®Êt chöa nhuÇn
Thau chua röa mÆn mÊy gian tru©n
§êng cÇy xu©n sím s¬ng ít ¸o
Kho¶nh ruéng sa båi cÊy gÆt dÇn
Buæi sím ra ®ång sao ®iÓm tãc
ChiÒu vÒ ®· thÊy khãi chen ch©n
Nh÷ng mong thêi tiÕt niªn niªn thuËn
Trêi th¼m ®ªm ®ªm ng¾m bãng vÇn.

扁

埌地 潤

鍮

漫

間迍
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塘掑春

霜 奧

頃田沙培穊拮寅
垌牢點
嘲衛

扦蹎

忍懞时莭
審

ChÝ Thiªn B¶n ®Þa lËp trang ®iÒn
Ngò gia h¶i xø giai n«ng hé
Thiªn t¶i bÇn trung t¹o hiÕu nguyªn
Cù H¸n, B¹ch c«ng tiªu ®¹i kÝnh
Phong thÇn §inh(*) chñ t¸c tiÒn xuyªn
H÷u c«ng  quèc  d©n t¹i
V¹n cæ thanh danh nhËt nguyÖt huyÒn.

順
吟 韵

家鄉詠
自象林來西漢先
至天本地立壯田
五家海

佳农戶

千載貧中造孝元
拒漢白公麃大敬
封神丁主作前巛
有功於國於民在
萬古清名日月玄

Phiªn ©m:

DÞch th¬:
Tõ Tîng L©m tríc thêi T©y H¸n
§Õn vïng Thiªn B¶n lËp trang ®iÒn
N¨m nhµ n¬i biÓn ®Òu cµy cÊy
Ngµn thuë tuy nghÌo vÉn hiÕu hiÒn
Chèng H¸n, B¹ch c«ng nªu nghÜa lín
Phong thÇn §inh(1)chñ ®Þnh ng«i trªn
Víi d©n víi níc c«ng lao lín
Rùc rì thanh danh nèi tiÕp truyÒn.

D¬ng V¨n Vîng- dÞch

============

VÞnh quª nhµ(**)

Tù Tîng L©m lai T©y H¸n tiªn
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Sæ hµng l¨ng b¸ch bèi tµ huy
Cùu thêi v¬ng khÝ mai thu th¶o
Mé vò tiªu tiªu d· ®iÖp phi
DÞch nghÜa:
Trêng An hoµi cæ
S«ng nói rèt côc vÉn cßn mµ níc cò ®· ®æi kh¸c
MÊy hµng b¸ch trång trªn gß ph¬i lng díi n¾ng chiÒu
Khi ®Õ vêng triÒu xa ch«n vïi díi cá mïa thu
Ma chiÒu h¾t hu bím véi bay
DÞch th¬:
Nói s«ng cßn ®ã níc xa ®©u
N¾ng xÕ gß cao b¸ch gi·i dÇu
V¬ng khÝ mét thêi ch«n díi cá
Bím ®ång chao c¸nh díi ma mau

長安懷古
河岳終存故國非
数行陵佰背斜暉
舊時王氣埋秋草
暮雨箫箫野蝶飛
Phiªn ©m:

Ph¹m s M¹nh (TK14)

天長記事
永何水繞 九重殿
寶 口風 交 百 丈 船
两岸 新 霜 金 橘 國
满 城 細 雨 土蝦 天

Trêng An hoµi cæ
Hµ nh¹c chung tån cè quèc phi
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Phiªn ©m: Thiªn Trêng ký sù
VÜnh hµ (1) thuû nhiÔu cöu trïng ®iÖn
B¶o khÈu phong giao b¸ch trîng thuyÒn
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Lìng ng¹n t©n s¬ng kim quÊt quèc
M·n thµnh tÕ vò thæ hµ thiªn

園花野草舊岩扃
碑文剝落和煙碧

DÞch nghÜa: Ghi ë Thiªn Trêng
S«ng VÜnh Giang ch¶y quanh cung ®iÖn nhµ vua
Trªn cöa B¶o gãi thæi theo ®oµn thuyÒn tr¨m dÆm
Mµn s¬ng ®Çu mïa bu«ng trªn nh÷ng võ¬n quÊt tr¶i däc
hai bªn bê s«ng
Kh¾p thµnh ma nhÑ ®Çu mïa r¬i

佛眼淒涼照夜清
法界應同天廣大
鄉人猶說地英靈

DÞch th¬:

寥寥古鼎今何在

S«ng VÜnh bao quanh ®iÖn Cöu trïng
§oµn thuyÒn thuËn giã lít thong dong
§«i bê s¬ng phñ vên kim quÊt
L¾c r¾c “ma r¬i” r¶i kh¾p vïng

Vò Minh Am –dÞch

---------------NguyÔn BØnh Khiªm (1491-1585) huý :V¨n §¹t, tù:
Hanh Phï, hiÖu: B¹ch V©n, quª Trung Am , VÜnh L¹i
naythuéc VÜnh B¶o H¶i Phßng

識得無形勝有形
Phiªn ©m:
Du Phæ Minh tù
Lo¹n hËu trïng tÇm ®¸o Phæ Minh
Viªn hoa d· th¶o cùu nham quynh.
Bi v¨n b¸c l¹c hoµ yªn bÝch,
PhËt nh·n thª l¬ng chiÕu d¹ thanh.
Ph¸p giíi ng ®ång thiÒn qu¶ng ®¹i,
H¬ng nh©n do thuyÕt ®Þa anh linh.
Liªu liªu cæ ®Ønh kim hµ t¹i
Thøc ®¾c v« h×nh th¾ng h÷u h×nh

游普明寺
亂後重尋到普明

DÞch nghÜa:
Ch¬i chïa Phæ Minh
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樓櫓森差接太青

Sau khi lo¹n l¹c ®Õn chïa Phæ Minh,
VÉn hoa vên cá néi víi cöa ®¸ cò.
V¨n bia mê nh¹t hoµ trong lµn khãi biÕc,
M¾t PhËt l·nh lïng soi trong ®ªm thanh.
Ph¸p giíi còng ngang víi tÇm réng lín cña trêi,
Ngêi lµng vÉn nãi ®Õn sù anh linh cña ®Êt.
V¾ng vÎ lÆng lÏ v¹c xa nay cßn ®©u,
ThÕ míi biÕt v« h×nh th¾ng h÷u h×nh

古渡斜阳看飲馬
荒郊靜夜亂飛螢
古今未見千年國
形勢空留百戰名
莫向浮華村口望
疊山不改舊時青

DÞch th¬:

Phiªn ©m:

Sau lo¹n l¹i t×m ®Õn Phæ Minh,
Hoa vên cá néi cæng xa quen.
Bia v¨n tµn ®æ khãi mê biÕc,
M¾t PhËt l¹nh lïng ®ªm qu¹nh tanh.
Câi ph¸p mét vïng ThiÒn réng lín,
Ngêi lµng vÉn b¶o ®Êt thiªng linh.
Xa x¨m cæ ®Ønh rÇy ®©u t¸,
Míi biÕt v« h×nh th¾ng h÷u h×nh
Nguyªn HiÖp- H÷u ThÕ dÞch

VÞ Hoµng doanh

VÞ Hoµng giang thîng VÞ Hoµng doanh
L©u lç s©m si tiÕp th¸i thanh
Cæ ®é tµ d¬ng khan Èm m·
Hoang giao tÜnh d¹ lo¹n phi huúnh
Cæ kim vÞ kiÕn thiªn niªn quèc
H×nh thÕ kh«ng lu b¸ch chiÕn danh
M¹c híng Phï Hoa th«n khÈu väng
§iÖp s¬n bÊt c¶i cùu th× thanh

NguyÔn Du (1766-1820)

渭黃營
渭黃江上渭黃營
DÞch nghÜa:
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Qu©n doanh VÞ Hoµng
Doanh VÞ Hoµng ë trªn s«ng VÞ Hoµng
Chßi g¸c l« nh« cao tiÕp trêi xanh
BÕn ®ß xa díi chiÒu tµ xem ngùa uèng níc
C¸nh ®ång hoang ®ªm v¸ng ®om ®ãm bay lËp loÌ
Xa nay cha thÊy triÒu ®¹i nµo ®îc ngh×n n¨m
H×nh thÕ n¬i ®©y luèng ®Ó c¸i danh tr¨m trËn
Chí quay vµo nh×n cöa Phï Hoa n÷a
Nói Tam §iÖp vÉn kh«ng ®æi s¾c xanh xa
DÞch th¬:
VÞ Hoµng s«ng cã VÞ Hoµng doanh
LÇu g¸c nh« cao ngÊt câi xanh
Ngùa uèng bãng chiÒu xem bÕn cæ
§ãm bay loÌ néi rén ®ªm thanh
Ngh×n n¨m thÞnh m·i triÒu nµo cã
Tr¨m trËn truyÒn su«ng thÐ ®Êt linh
Cöa xãm Phï Hoa th«i cha ngã
§iÖp s¬n s¾c biÕc vÉn rµnh rµnh

§µo Duy Anh-Kim Hng dÞch

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

Chó thÝch:
(1) S«ng VÞ Hoµng mét nh¸nh cña s«ng Hång tõ díi ng· ba TuÇn Vêng
qua thµnh Nam §Þnh hîp víi s«ng §¸y ®æ ra cöa Liªu. Vïng s«ng níc
nµy lµ nh÷ng ®iÓm chiÕn lîc. 1786 NguyÔn H÷u ChØnh ®a qu©n T©y S¬n
ra B¾c, ®· vµo cöa Liªu ngùoc s«ng chiÕm thµnh VÞ Hoµng råi tiÕn vµo
Th¨ng Long
(2) Cã b¶n chÐp lµ Thanh Hoa

TrÇn Do·n §¹t (1822-? )

寄長梅岩廷試連中三元
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天乎人也更何尤
仔細思量只自修
有識非難難識到
無名不患患名浮
升沉隨遇雲還雨
往復何妨春又秋
處世伊誰能涉世
滺然虛己一虛舟
Phiªn ©m:
Ký trëng tö Mai Nham(1)®×nh thÝ
liªn tróng tam nguyªn
Thiªn hå nh©n d· c¸nh hµ vu
Tö tÕ t lêng chØ tù tu
H÷u thøc phi nan nan h÷u ®¸o
V« danh bÊt ho¹n ho¹n danh phï
Th¨ng trÇm tuú ngé v©n hoµn vò
V·ng phôc hµ ph¬ng xu©n h÷u thu
Xö thÕ y thuú n¨ng thiÖp thÕ
Du nhiªn h kû nhÊt h chu

Vò Minh Am - dÞch

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

(1) Mai Nham tªn hiÖu cvña TrÇn BÝch San
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李翁仲

DÞch nghÜa: Göi con trëng lµ Mai Nham
thi §×nh liªn tróng tam Nguyªn
Chí o¸n trêi tr¸ch ngêimµ lµm g×
Nªn suy nghÜ kü cµng ®Ó biÐt tù tu
§Ó cã hiÓu biÕt kh«ng khã, khã lµ ph¶i biÕt ®Õn n¬i
Kh«ng lo kh«ng cã danh mµ lo chØ lµ danh h·o
Sù th¨ng chÇm kÖ nã theo c¶nh ngé nh m©y råi l¹i cã ma
Sù qua l¹i ®æi thay cã ng¹i g×, Xu©n qua råi thu tíi
Sèng ë ®êi mÊy ai ®· tõng tr¶i cuéc ®êi
Th¶n nhiªn coi m×nh h kh«ng nh (con thuyÒn) trèng
rçng

萬里龍庭起戰鋒
秦人多謝越人功
英雄牢落鄉村悝
幾入官家識眼中
Phiªn ©m:

DÞch th¬:
Ch¼ng bao giê o¸n trêi
Còng ®õng véi tr¸ch ngêi
xÐt m×nh thËt nghiªm kh¾c
Suy ngÉm kü viÖc ®êi
Cã kiÕn v¨n kh«ng khã
Khã lµ hiÓu cho rµnh (ngän nghành)
Cha véi lo danh väng
ChØ lo h¸m h danh
Næi ch×m tuú c¶nh ngé
Bãng m©y råi thµnh ma
§æi thay ®õng e sî
Xu©n qua l¹i sang thu
§êng ®êi ngµn v¹n lèi
MÊy ai tr¶i ®Õn cïng ?
Th¶n nhiªn coi m×nh nhÑ
Nh mét chiÕc thuyÒn kh«ng
TrÇn BÝch San (1840-1877)
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Lý ¤ng Träng
V¹n lý Long §×nh khëi chiÕn phong
T©n nh©n ®a t¹ ViÖt nh©n c«ng
Anh hïng lao l¹c h¬ng th«n lý
Kû nhËp quan giathøc nhìn trung

DÞch nghÜa:
N¬i xa x«i mu«n dÆm Hung N« g©y chiÕn tranh
Ngêi TÇn ph¶i nhê c«ng lao ngêi ViÖt nhiÒu l¾m
BËc anh hïng lao khæ ë chèn th«n d·
MÊy ai ®· lät ®îc vµo m¾t nhµ vua
DÞch th¬:
Mu«n dÆm Hung N« thÐ m¹nh hïng
GÜ TÇn ngêi ViÖt gãp nhiÒu c«ng
Anh hïng ch×m næi n¬i th«n d·
Hå dÔ nhµ vua ®Ó m¾t cïng
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扶董祠
扶董村中一小兒
三過海雲

武寧山賊失盤依
無端鐵馬衝霄去

三年三上海雲臺

石語 言未足奇

一鳥身輕獨往回
Phiªn ©m:
Phï §æng th«n trung nhÊt tiÓu nhi
Vò Ninh s¬n tÆc thÊt bµn y
V« ®oan thiÕt maxung tiªu khø
Th¹ch ng÷ quy ng«n vÞ tóc kú

草樹半空低日月
乾坤隻眼小塵埃
文非山水無奇氣
人不風霜未老才

DÞch nghÜa:
§Òn thê Phï §æng
Mét chó bÐ ë th«n Phï §æng
Lµm cho giÆc mÊt chç Èn n¸u ë nói Vò Ninh
Ræi kh«ng dng l¹i cìi ngùa s¾t bay lªn trêi
VËy nh÷ng chuyÖn ®¸ biÕt nãi, rïa biÕt nãi cã g× lµ l¹
DÞch th¬:

休道秦關征路險
馬頭花盡戴煙開

Phiªn ©m:
Lµng Dãng sinh thµnh chó bÐ con
Vò Ninh nói Êy giÆc kinh hån
GiÆc tan ngùa s¾t bay trêi th¼m
ChuyÖn l¹ ngµn xa ch¼ng l¹ h¬n.
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Tam qu¸ H¶i V©n
Tam niªn tam thîng H¶i V©n ®µi
NhÊt ®iÓu th©n khinh ®éc v·ng håi
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Th¶o thô b¸n kh«ng ®ª nhËt nguyÖt
Cµn kh«n chÝch nhìn tiÓu trµn ai
V¨n phi s¬n thuû v« kú khÝ
Nh©n bÊt phong s¬ng vÞ l·o tµi
Hùu ®¹o T©ng quanchinh lé hiÓm
M· ®Çu hoa tËn ®íi yªn khai.

TrÇn Huy LuyÖn (TK19)

自河南到濁溪
行鄉路指北山梅

DÞch nghÜa:
Ba lÇn qua H¶i V©n
Ba n¨m ba lÇn lªn ®Ìo H¶i V©n
Con chim thÇn nhÑ mét m×nh qua l¹i
C©y cá gi÷a tÇng kh«ng, mÆt trêi mÆt tr¨ng ®Òï díi thÊp
C¶ ®Êt trêi thu vµo m¾t câi trÇn coi nh nhá kh«ng
V¨n kh«ng cã s¬n thuû th× kh«ng cã khÝ l¹
Ngêi cha dÇu d·i giã s¬ng th× cha thÓ giµ dÆn
Th«i ®õng nãi ®êng qua ¶i TÇn lµ hiÓm trë
N¬i ®Çu ngùa hoa ®Òu ®éi m©y mµ në

江上舟呈境绝佳
煙鎖托疑岩欲雨
峰高轉作樹如臺
大堤不唱知村遠
古處頻過識岸回
怪察清依前面水
人人傳說濁江隈
Tõ Hµ Nam vµo bÕn §ôc ( Tù Hµ Nam ®¸o §ôc Khª)

DÞch th¬:
NhÑ bçng m×nh chim lèi H¶i V©n
Ba n¨m qua l¹i ®ñ ba lÇn
Nöa con m¾t ngã trÇn ai hÑp
S¸t ngän c©y tr«ng nhËt nguyÖt gÇn
Chöa d¹n phong s¬ng tµi chöa luyÖn
Kh«ng pha s¬n thuû bót kh«ng thÇn
M©y lång cæ ngùa hoa ®ua në
Cã hiÓu g× ®©u lèi ¶i TÇn
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H»ng h¬ng lé chØ b¾c s¬n mai
Giang thîng chu tr×nh c¶nh tuyÖt giai
Yªn to¶ th¸c nghi nham dôc vò
Phong cao chuyÓn t¸c thô nh ®µi
§¹i ®ª bÊt xíng tri th«n viÔn
Cæ xø tÇn qua thøc ng¹n håi
Qu¸i s¸t thanh y tiÒn diÖn thuû
Nh©n nh©n truyÒn thuyÕt “träc” giang «i
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2 HuyÖn §¹i An ( nay lµ huyÖn NghÜa Hng)

Trªn ®êng trÈy héi , trá rõng m¬
Ngåi díi thuyÒn tr«ng c¶nh tuyÖt a
Nói th»m c©y ngê rªu thÊp tho¸ng
Khãi mê ®¸ tëng ma la tha
§ª kh«ng thÊy h¸t xa vêi xãm
NÎo cø ®i quanh khuÊt khóc bê
Qu¸i nhØ ! níc s«ng trong suèt ®ã
Ai r»ng: BÕn “§ôc”, khÐo vu v¬

3 HuyÖn Väng Doanh ( nay ®· nhËp vµo ý Yªn)
4 HuyÖn ý Yªn

Làng Cao Đài xã Mỹ Thành huyện
XÕp theo:

Mỹ Lộc với những biến đổi địa danh
Đào Đình Tửu

C¸c trÊn, tæng, x· danh bÞ L·m
I. Phñ Thiªn Trêng ( 4 huyÖn, 34 tæng, 314
x·, th«n, phêng , tr¹i , Êp
1. HuyÖn Giao Thuû ( nay lµ Xu©n Trêng vµ Giao Thuû)
2. HuyÖn Nam Ch©n (nay lµ Nam Trùc vµ Trùc Ninh)
3. HuyÖn Mü Léc
4. HuyÖn Thîng Nguyªn ( nay nhËp vµo Mü Léc)

II. Phñ NghÜa Hng
1 HuyÖn Thiªn B¶n ( nay lµ Vô B¶n)
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1. Sù thay ®æi ®Þa danh Cao §µi qua c¸c thêi ®¹i
Làng Cao Đài nay thuộc xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc,
tỉnh Nam Định đã hình thành từ thời Trần, làng nằm trong
vùng thái ấp của Thái sư Trần Quang Khải. Trải qua các thời
kì lịch sử, tên làng đã thay đổi qua nhiều tên gọi. Sự phát triển
dân cư ngày một tăng, việc sắp xếp chỗ ở có nhiều biến động.
Vị trí Cao Đài cách thành phố Nam Định 8 km về phía
Tây, cách đường 21A 2 km về phía Nam. Cao Đài nằm trong
vùng chiêm chũng huyện Mỹ Lộc, trước năm 1945 sản lượng
lúa rất thấp chỉ đạt từ 50kg đến 60 kg một sào Bắc Bộ, dân
sống chủ yếu bằng nghề nông, nam giới có thêm nghề làm cối
xay thóc (đóng cối), phụ nữ có thêm nghề dệt vải, nuôi tằm.
Từ nửa cuối thế kỉ 13, tên làng thuở ấy là thôn Độc Lập
thuộc phủ Thiên Trường (địa danh này được khắc trên bia mộ
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bà Phụng Dương công chúa). Thôn Độc Lập thuộc huyện
Thượng Hiền (vì kiêng tên huý Nguyễn Hiền nên mới đổi
thành huyện Thượng Nguyên). Thời Lê Sơ, niên hiệu Quang
Thuận thứ 7(1466) thôn Độc Lập thuộc huyện Thượng
Nguyên), Thiên Trường đạo. Năm Quang Thuận thứ 10(1469)
Thiên Trường đạo đổi thành Sơn Nam thừa tuyên. Năm Hồng
Đức thứ 21 (1490) Sơn Nam thừa tuyên đổi thành Sơn Nam
xứ. Thời Tây Sơn (1789- 1801) Độc Lập thuộc huyện Thưọng
Nguyên, Sơn Nam hạ trấn (làng Cao Đài ngày nay còn một
quả chuông đồng đúc năm Quang Toản thứ 3 (1794) có dòng
chữ Hán “Độc Lập tự chung” – chuông chùa Độc Lập.
Năm 1821 triều vua Minh Mạng năm thứ hai đổi Sơn
Nam Hạ trấn thành Nam Định trấn. Thôn Độc Lập thuộc
huyện Thượng Nguyên, Nam Định trấn. Khi ấy (1821) mới
thấy xuất hiện địa danh làng Cao Đường trong mét ®¹o s¾c
phong cña nhµ NguyÔn ë tổng Cao Đường huyện Thượng
Nguyên, trÊn Nam Định (trong d©n gian cßn truyÒn tông r»ng:
Tam tØnh, thÊt chÈm Cao §êng ®Þa
Tø giang, b¸t lé S¬n Nam trÊn
nghÜa lµ ë trÊn S¬n Nam cã ®Þa danh Cao §êng cã 3 c¸i
giÕng, 7 c¸i gß ®Êt cao cïng víi 4 con s«ng vµ 8 con ®êng.
Trong c¸c tµi liÖu ®Þa chÝ nh “C¸c trÊn tæng x· danh bÞ l·m”,
“§ång Kh¸nh ®Þa d chÝ”…®Òu kª biªn tªn x· Cao §êng
thuéc tæng Cao §êng, huyÖn Thîng Nguyªn, (Tổng Cao
Đường có 14 xã ,thôn). Năm 1831 triều vua Minh Mạng thứ
12 mới đổi Nam Định trấn thành tỉnh Nam Định.
Triều vua Đồng Khánh thứ 2(1887) tên làng Cao Đường
đổi là làng Cao Đài, tổng Cao Đường thành tổng Cao Đaì,
huyện Thượng Nguyên, tỉnh Nam Định. Năm Thành Thái thứ
nhất (1889) huyện Thượng Nguyên sáp nhập thành huyện Mỹ
Lộc, làng Cao Đài thời kì này thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam
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Định. Sang triều vua Bảo Đại (1926- 1945) làng Cao Đài
thuộc tổng Cao Đài, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (1).
Sau Cách Mạng tháng Tám năm 1945, làng Cao Đài thuộc
liên xã Lê Cao Liêm huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Năm 1948 mới thành lập xã Mỹ Thành gồm các làng: Cao
Đài, Trung Quyên, Đa Mễ, An Cổ, Cư Nhân, Dị Sử thuộc
huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Các làng khác của tổng cao
đài: Lê Xá, Tiểu Liêm, Liêm trại, Liêm thôn lập xã Mỹ Thịnh.
Đặng xá, Vân Đồn về xã Mỹ Hưng, Mai xá về xã Mỹ Xá,
Hoàng Xá về xã Lộc Hoà
Năm 1953, xã Mỹ Thành cắt về huyện Bình Lục, tỉnh Hà
Nam.
Năm 1956, Xã Mỹ Thành trả lại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam
Định.
Năm 1965, hợp nhất Nam Định- Hà Nam thành tỉnh Nam
Hà, xã Mỹ Thành thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Hà.
Năm 1967, xác nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam
Định, xã Mỹ Thành thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Hà.
Năm 1976, hợp nhất hai tỉnh Nam Hà - Ninh Bình thành
tỉnh Hà Nam Ninh, xã Mỹ Thành thời kì này thuộc thành phố
Nam Định, tỉnh Hà Nam Ninh.
Năm 1977, xã Mỹ Thành cắt về huyện Bình Lục, tỉnh Hà
Nam Ninh.
Năm 1995, tách tỉnh Hà Nam Ninh thành hai tỉnh Nam Hà
và Ninh Bình, xã Mỹ Thành thời kì này thuộc huyện Bình
Lục, tỉnh Nam Hà.
Năm 1996, tách tỉnh Nam Hà thành hai tỉnh Nam Định và
Hà Nam, huyện Mỹ Lộc tách khỏi thành phố Nam Định, xã
Mỹ Thành được trả lại huỵện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Làng Cao Đài hiện nay có bảy xóm: xóm 1 tên cổ là Thị
Thôn, xóm 2 tên cổ là Trung Thôn, xóm 3 tên cổ là Miễu
Thôn, xóm 4 và xóm 5 tên cổ là Đông Thôn, còn xóm 6 và
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xóm 7 là dân của thôn Thị và thôn Trung di cư đến từ nửa
cuối thế kỉ 20 (khi ấy xóm 6 gọi là Trại Sộp, còn xóm 7 gọi là
Trại Nhát).
Trước đây thôn Thị có một ngôi đình riêng gọi là đình Thị
Thôn thờ Cao Mang Đại Vương. Thôn Trung và thôn Miếu có
một ngôi đình phía Tây Nam làng gọi là đình thôn Trung.
Thôn Đông cũng có một ngôi đình phía Đông Nam làng gọi là
đình Đông Lạt thờ Linh Lang Đại Vương. Ba ngôi đình này là
dấu tích các trạm gác trong thái ấp thời Trần nhằm bảo vệ
đồng ruộng và canh phòng cảnh giới cho xóm làng.
2. TruyÒn thuyÕt vÒ tªn lµng Cao §µi
Theo truyền thuyết trong dân gian và dựa vào các cổ tích
sưu tầm được thì làng Cao Đài xưa nằm trong vùng thái ấp
nhà Trần Quang Khải, trong thái ấp có nhiều công trình kiến
trúc to đẹp nhưng đã bị thời gian huỷ hoại. Sau này nhân dân
địa phương đã dựa vào dấu tích lịch sử để đặt tên làng là Cao
Đường (có sảnh đường cao) sau do kỵ huý chữ “Đường” phải
đổi tên làng thành Cao Đài (có lâu đài cao). Hiện nay trong
đình làng Cao Đài thờ Thái sư Trần Quang Khải và công chúa
Phụng Dương có bức đại tự trạm nổi ba chữ Hán “Hữu Cao
Đài” sơn son thiếp vàng treo trang trọng ở gian chính giữa
đình làng. Phải chăng bức đại tự này là để ghi nhớ lại những
công trình kiến trúc tiêu biểu trong phủ đệ của Thái sư Trần
Quang Khải.
Trong dân gian nhiều người còn nhớ bài thơ ngợi ca cảnh
đẹp của thái ấp và sự hoành tráng của dinh thự trong thái ấp
như sau:
“Dã thự sơ khai cảnh tượng tân
Phân phi đào lí tứ thời xuân
Nhất thanh ngưu địch thanh lâu nguyệt
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Kỉ phiến nông thôi bích lũng vân…”
Tạm dịch:
“Trại mới vừa xây cảnh thật vui
Dườm dà đào mận bốn mùa tươi
Lầu cao trăng biếc vi vu sáo
Mây phủ đồng chiêm bóng áo tơi…”
Một số làng cổ Việt Nam thường dựa vào dấu tích lịch sử
hoặc đặc điểm địa hình để đặt tên làng ví như làng Mồ ở thế
kỉ 16 bị dịch tả chết cả làng, mồ chôn san sát nên một thời
gian dài vẫn gọi là làng Mồ, sau đổi lại thành làng Bói.
Khi quân Mạc tiến xuống vùng Sơn Nam Hạ trấn truy lùng
dòng dõi nhà Lê, đến làng Dồi thì bị cả làng kéo ra đánh cho
tan tác, quân Mạc phải bỏ chạy sau gọi là làng Đồng Nhuệ (cả
làng đều có nhuệ khí đánh giặc). Cũng thời kì đó theo lệnh
vua Lê, quan Tư Đồ người làng Cao Đường đến làng Sức mộ
quân đánh giặc thì trai tráng cả làng nhanh chóng tập trung rất
đông nên đã đánh thắng giặc sau gọi là làng Khả Lực… Bởi
thế đ ã ·xuất hiện tên làng Cao Đường sau v× kþ huý ph¶i ®æi
Cao §êng thµnh Cao §µi th× vÉn cã nghÜa lµ n¬i cã lÇu cao
cöa réng.
Tr¹ng Nguyªn §µo S TÝch ®ç khoa Long Kh¸nh 2(1374)
®êi TrÇn DuÖ T«ng cã th¬ viÕt vÒ TrÇn Quang Kh¶i ë th¸i Êp
§éc LËp nh sau:
Nguyªn v¨n:
夫妻同一念
奮力聚流民
獨立存庄邑
香火四時春
DÞch NghÜa:
Vî chång cïng cã mét suy nghÜ
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G¾ng søc chiªu mé d©n ly t¸n
Nay ë §éc LËp cßn trang Êp
Bèn mïa h¬ng khãi tëng niÖm nh mïa xu©n
DÞch th¬:
Vî chång cïng mét ý
G¾ng søc häp lu d©n
§éc LËp cßn trang Êp
H¬ng khãi bèn mïa xu©n
TÊt c¶ nh÷ng thay ®æi tªn gäi cña lµng ®· t¹o ra lÞch sö ®Þa
danh Cao §µi. §ã lµ nh÷ng biÕn ®æi ®Þa danh ë mét lµng quª
cña huyÖn Mü Léc trong tiÒn tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi.
§§T
Chú thích -----------------------(1) Các địa danh trên dựa vào Đại Nam nhất thống chí và Sắc
phong của các triều, các sách Dư địa chí Nam Định.

Nh vËy vµo cuèi thêi TrÇn lµng Cao §µi lµ Êp §éc
LËp. §Õn HËu Lª ®æi thµnh Cao §êng. Tr¹ng nguyªn
L¬ng ThÕ Vinh khi tíi Cao §êng cã bµi TriÖu Trung
miÕu
Nguyªn v¨n:

趙忠廟
亦在閩州輔宋家

欲安無可揮刀拒
慮飽勤耕享地花
畎畝廣開同邑稼
高堂作屋與人歌
事雖已往仍存譜
有廟陳王不遜奢
DÞch nghÜa:
Còng quª ë M©n Ch©u phß gióp nhµ Tèng
Råi ph¶i rêi vÒ câi Nam, ®Ó ngô c nµo d¸m than thë
Muèn yªn ch¼ng ®îc, ®µnh cÇm ®ao (chèng Th¸t)
Lo c¬m no, th× ch¨m cµy bµ hëng léc tõ vên ®Êt
Ra søc më mang cïng ngêi së t¹i cÊy gÆt
T¹i ®Êt Cao §êng lµm nhµ ë víi d©n xãm
ViÖc dï ®· qua nhng trong ph¶ c¸c nhµ cßn ghi râ
Cã ®Òn thê ngang víi ®Òn cña TrÇn v¬ng kh«ng kÐm phÇn
léng lÉy
Dich th¬:
Sèng ë M©m Ch©u gióp Tèng gia
VÒ Nam tÞ n¹n d¸m kªu ca
Muèn yªn kh«ng ®îc cÇm ®ao cù
Lo ®ãi, ch¨m cµy hëng ®Þa hoa
KhÈn ®Êt cÊy trång cïng së t¹i
Cao §êng ngô l¹i tùa quª nhµ
§Òn thê ®©u kÐm TrÇn v¬ng miÕu
DÜ v·ng t×m ®îc trong ph¶ mµ
TÊt c¶ ®· t¹o ra lÞch sö cña ®Þa danh Cao §µi . §ã lµ
nh÷ng biÕn ®æi cña mét ®Þa danh ë huyÖn Mü Léc trong
tiÒn tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi

南栘尋處幾咨嗟
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Làng Cao Đài xã Mỹ Thành huyện Mỹ Lộc
với những biến đổi địa danh
Đào Đình

1. Sù thay ®æi ®Þa danh Cao §µi qua c¸c
thêi ®¹i
Làng Cao Đài nay thuộc xã Mỹ Thành,
huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã hình thành từ
thời Trần, làng nằm trong vùng thái ấp của Thái
sư Trần Quang Khải. Trải qua các thời kì lịch sử,
tên làng đã thay đổi qua nhiều tên gọi. Sự phát
triển dân cư ngày một tăng, việc sắp xếp chỗ ở có
nhiều có nhiều biến động.
Vị trí Cao Đài cách thành phố Nam Định 8
km về phía Tây, cách đường 21A 2 km về phía
Nam. Cao Đài nằm trong vùng chiêm chũng
huyện Mỹ Lộc, trước năm 1945 sản lượng lúa rất
thấp chỉ đạt từ 50kg đến 60 kg một sào Bắc Bộ,
dân sống chủ yếu bằng nghề nông, nam giới có
thêm nghề làm cối xay thóc (đóng cối), phụ nữ có
thêm nghề dệt vải, nuôi tằm.
Từ nửa cuối thế kỉ 13, tên làng thuở ấy
là thôn Độc Lập thuộc phủ Thiên Trường (địa
danh này được khắc trên bia mộ bà Phụng Dương
công chúa). Thôn Độc Lập thuộc huyện Thượng
Hiền (vì kiêng tên huý Nguyễn Hiền nên mới đổi
thành huyện Thượng Nguyên). Thời Lê sơ, niên
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hiệu Quang Thuận thứ 7(1466) thôn Độc Lập
thuộc huyện Thượng Nguyên), Thiên Trường
đạo. Năm Quang Thuận thứ 10(1469) Thiên
Trường đạo đổi thành Sơn Nam thừa tuyên. Năm
Hồng Đức thứ 21 (1490) Sơn Nam thừa tuyên
đổi thành Sơn Nam xứ. Thời Tây Sơn (17891801) Độc Lập thuộc huyện Thưọng Nguyên,
Sơn Nam hạ trấn (làng Cao Đài ngày nay còn
một quả chuông đồng đúc năm Quang Toản thứ 3
(1794) có dòng chữ Hán “Độc Lập tự chung” –
chuông chùa Độc Lập.
Năm 1821 triều vua Minh Mạng thứ
nhất đổi Sơn Nam Hạ trấn thành Nam Định trấn.
Thôn Độc Lập thuộc huyện Thượng Nguyên,
Nam Định trấn. Cũng triều vua Minh Mạng thứ 2
(1821) mới thấy xuất hiện địa danh làng Cao
Đường trong mét ®¹o s¾c phong cña nhµ NguyÔn
ë tổng Cao Đường huyện Thượng Nguyên, trÊn
Nam Định (trong d©n gian cßn truyÒn tông r»ng:
Tam tØnh, thÊt chÈm Cao §êng ®Þa
Tø giang, b¸t lé S ¬n Nam trÊn
nghÜa lµ ë trÊn S¬n Nam cã ®Þa danh Cao
§êng cã 3 c¸i giÕng, 7 c¸i gß ®Êt cao cïng víi 4
con s«ng vµ 8 con ®êng. Trong c¸c tµi liÖu ®Þa
chÝ nh “C¸c trÊn tæng x· danh bÞ l·m”, “§ång
Kh¸nh ®Þa d chÝ”…®Òu kª biªn tªn x· Cao
§êng thuéc tæng Cao §êng, huyÖn Thîng
Nguyªn, (Tổng Cao Đường có 14 xã ,thôn). Năm
1831 triều vua Minh Mạng thứ 12 mới đổi Nam
Định trấn thành tỉnh Nam Định.
Triều vua Đồng Khánh thứ 2(1887) tên
làng Cao Đường đổi là làng Cao Đài, tổng Cao
Đường thành tổng Cao Đaì, huyện Thượng
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Nguyên, tỉnh Nam Định. Năm Thành Thái thứ
nhất (1889) huyện Thượng Nguyên sáp nhập
thành huyện Mỹ Lộc, làng Cao Đài thời kì này
thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Sang triều
vua Bảo Đại (1926- 1945) làng Cao Đài thuộc
tổng Cao Đài, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (1).
Sau Cách Mạng tháng Tám năm 1945,
làng Cao Đài thuộc liên xã Lê Cao Liêm huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Năm 1948 mới thành lập xã Mỹ Thành
gồm các làng: Cao Đài, Trung Quyên, Đa Mễ,
An Cổ, Cư Nhân, Dị Sử thuộc huyện Mỹ Lộc,
tỉnh Nam Định. Các làng khác của tổng cao đài:
Lê Xá, Tiểu Liêm, Liêm trại, Liêm thôn lập xã
Mỹ Thịnh. Đặng xá, Vân Đồn về xã Mỹ Hưng,
Mai xá về xã Mỹ Xá, Hoàng Xá về xã Lộc Hoà
Năm 1953, xã Mỹ Thành cắt về huyện
Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Năm 1956, Xã Mỹ Thành trả lại huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định.
Năm 1965, hợp nhất Nam Định- Hà Nam
thành tỉnh Nam Hà, xã Mỹ Thành thuộc huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Hà.
Năm 1967, xác nhập huyện Mỹ Lộc vào
thành phố Nam Định, xã Mỹ Thành thuộc thành
phố Nam Định, tỉnh Nam Hà.
Năm 1976, hợp nhất hai tỉnh Nam Hà Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh, xã Mỹ
Thành thời kì này thuộc thành phố Nam Định,
tỉnh Hà Nam Ninh.
Năm 1977, xã Mỹ Thành cắt về huyện
Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh.
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Năm 1995, tách tỉnh Hà Nam Ninh thành
hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình, xã Mỹ Thành
thời kì này thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Nam Hà.
Năm 1996, tách tỉnh Nam Hà thành hai
tỉnh Nam Định và Hà Nam, huyện Mỹ Lộc tách
khỏi thành phố Nam Định, xã Mỹ Thành được trả
lại huỵện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Làng Cao Đài hiện nay có bảy xóm: xóm
1 tên cổ là Thị Thôn, xóm 2 tên cổ là Trung
Thôn, xóm 3 tên cổ là Miễu Thôn, xóm 4 và xóm
5 tên cổ là Đông Thôn, còn xóm 6 và xóm 7 là
dân của thôn Thị và thôn Trung di cư đến từ nửa
cuối thế kỉ 20 (khi ấy xóm 6 gọi là Trại Sộp, còn
xóm 7 gọi là Trại Nhát).
Trước đây thôn Thị có một ngôi đình
riêng gọi là đình Thị Thôn thờ Cao Mang Đại
Vương. Thôn Trung và thôn Miếu có một ngôi
đình phía Tây Nam làng gọi là đình thôn Trung.
Thôn Đông cũng có một ngôi đình phía Đông
Nam làng gọi là đình Đông Lạt thờ Linh Lang
Đại Vương. Ba ngôi đình này là dấu tích các trạm
gác trong thái ấp thời Trần nhằm bảo vệ đồng
ruộng và canh phòng cảnh giới cho xóm làng.

2. TruyÒn thuyÕt vÒ tªn lµng
Cao §µi
228

Theo truyền thuyết trong dân gian và
dựa vào các cổ tích sưu tầm được thì làng Cao
Đài xưa nằm trong vùng thái ấp nhà Trần Quang
Khải, trong thái ấp có nhiều công trình kiến trúc
to đẹp nhưng đã bị thời gian huỷ hoại. Sau này
nhân dân địa phương đã dựa vào dấu tích lịch sử
để đặt tên làng là Cao Đường (có sảnh đường
cao) sau do kỵ huý chữ “Đường” phải đổi tên
làng thành Cao Đài (có lâu đài cao). Hiện nay
trong đình làng Cao Đài thờ Thái sư Trần Quang
Khải và công chúa Phụng Dương có bức đại tự
trạm nổi ba chữ Hán “Hữu Cao Đài” sơn son
thiếp vàng treo trang trọng ở gian chính giữa đình
làng. Phải chăng bức đại tự này là để ghi nhớ lại
những công trình kiến trúc tiêu biểu trong phủ đệ
của Thái sư.
Trong dân gian nhiều người còn nhớ bài
thơ ngợi ca cảnh đẹp của thái ấp và sự hoành
tráng của dinh thự trong thái ấp như sau:
“Dã thự sơ khai cảnh tượng tân
Phân phi đào lí tứ thời xuân
Nhất thanh ngưu địch thanh lâu nguyệt
Kỉ phiến nông thôi bích lũng vân…”
Tạm dịch:
“Trại mới vừa xây cảnh thật vui
Dườm dà đào mận bốn mùa tươi
Lầu cao trăng biếc vi vu sáo
Mây phủ đồng chiêm bóng áo tơi…”
Một số làng cổ Việt Nam thường dựa vào
dấu tích lịch sử hoặc đặc điểm địa hình để đặt tên
làng ví như làng Mồ ở thế kỉ 16 bị dịch tả chết cả
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làng, mồ chôn san sát nên một thời gian dài vẫn
gọi là làng Mồ, sau đổi lại thành làng Bói.
Khi quân Mạc tiến xuống vùng Sơn Nam Hạ
trấn truy lùng dòng dõi nhà Lê, đến làng Dồi thì
bị cả làng kéo ra đánh cho tan tác, quân Mạc phải
bỏ chạy sau gọi là làng Đồng Nhuệ (cả làng đều
có nhuệ khí đánh giặc). Cũng thời kì đó theo lệnh
vua Lê, quan Tư Đồ người làng Cao Đường đến
làng Sức mộ quân đánh giặc thì trai tráng cả làng
nhanh chóng tập trung rất đông nên đã đánh
thắng giặc sau gọi là làng Khả Lực… Bởi thế đ ã
·xuất hiện tên làng Cao Đường sau v× kþ huý ph¶i
®æi Cao §êng thµnh Cao §µi th× vÉn cã nghÜa lµ
n¬i cã lÇu cao cöa réng.
Tr¹ng Nguyªn §µo S TÝch ®ç khoa Long
Kh¸nh 2(1374) ®êi TrÇn DuÖ T«ng cã th¬ viÕt vÒ
TrÇn Quang Kh¶i ë th¸i Êp §éc LËp nh sau:
Nguyªn v¨n:
夫妻同一念
奮力聚流民
獨立存庄邑
香火四時春
DÞch NghÜa:
Vî chång cïng cã mét suy nghÜ
G¾ng søc chiªu mé d©n ly t¸n
Nay ë §éc LËp cßn trang Êp
Bèn mïa h¬ng khãi tëng niÖm nh mïa
xu©n
DÞch th¬:
Vî chång cïng mét ý
G¾ng søc häp lu d©n
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§éc LËp cßn trang Êp
H¬ng khãi bèn mïa xu©n
Nh vËy vµo cuèi thêi TrÇn lµng Cao §µi lµ Êp
§éc LËp. §Õn HËu Lª ®æi thµnh Cao §êng.
Tr¹ng nguyªn L¬ng ThÕ Vinh khi tíi Cao
§êng cã bµi TriÖu Trung miÕu
Nguyªn v¨n:

趙忠廟
亦在閩州輔宋家
南栘尋處幾咨嗟
欲安無可揮刀拒

VÒ Nam tÞ n¹n d¸m kªu ca
Muèn yªn kh«ng ®îc cÇm ®ao cù
Lo ®ãi, ch¨m cµy hëng ®Þa hoa
KhÈn ®Êt cÊy trång cïng së t¹i
Cao §êng ngô l¹i tùa quª nhµ
§Òn thê ®©u kÐm TrÇn v¬ng miÕu
DÜ v·ng t×m ®îc trong ph¶ mµ
TÊt c¶ ®· t¹o ra lÞch sö cña ®Þa danh Cao §µi .
§ã lµ nh÷ng biÕn ®æi cña mét ®Þa danh ë huyÖn
Mü Léc trong tiÒn tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi
Chú thích ------------------------

(1)Các địa danh trên dựa vào Đại Nam nhất thống chí và Sắc phong
của các triều, sách Dư địa chí Nam Định.

慮飽勤耕享地花
畎畝廣開同邑稼
髙堂作屋與人歌
事雖已往仍存譜
有廟陳王不遜奢
DÞch nghÜa:
Còng quª ë M©n Ch©u phß gióp nhµ Tèng
Råi ph¶i rêi vÒ câi Nam, ®Ó ngô c nµo d¸m than thë
Muèn yªn ch¼ng ®îc, ®µnh cÇm ®ao (chèng Th¸t)
Lo c¬m no, th× ch¨m cµy bµ hëng léc tõ vên ®Êt
Ra søc më mang cïng ngêi së t¹i cÊy gÆt
T¹i ®Êt Cao §êng lµm nhµ ë víi d©n xãm
ViÖc dï ®· qua nhng trong ph¶ c¸c nhµ cßn ghi râ
Cã ®Òn thê ngang víi ®Òn cña TrÇn v¬ng kh«ng kÐm
phÇn léng lÉy
Dich th¬:
Sèng ë M©m Ch©u gióp Tèng gia
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Nguyªn v¨n:

趙忠廟
亦在閩州輔宋家
南栘尋處幾咨嗟
欲安無可揮刀拒
慮飽勤耕享地花
畎畝廣開同邑稼
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高堂作屋與人歌
事雖已往仍存譜
有廟陳王不遜奢
Phiªn ©m

DiÖc t¹i M©n Ch©u phô Tèng gia
Nam di tÇm xö kû t ta
Dôc an v« kh¶ huy ®ao cù
Lù b·o cÇn canh hëng ®Þa hoa
QuyÕn mÉu qu¶ng khai ®ång Êp gi¸
Cao §êng t¸c èc d÷ nh©n ca
Sù tuy dÜ v·ng nhng tån ph¶
H÷u miÕu TrÇn v¬ng bÊt tèn xa

DÞch nghÜa:
Còng quª ë M©n Ch©u phß gióp nhµ Tèng
Råi ph¶i rêi vÒ câi Nam, ®Ó ngô c nµo d¸m than thë
Muèn yªn ch¼ng ®îc, ®µnh cÇm ®ao (chèng Th¸t)
Lo c¬m no, th× ch¨m cµy bµ hëng léc tõ vên ®Êt
Ra søc më mang cïng ngêi së t¹i cÊy gÆt
T¹i ®Êt Cao §êng lµm nhµ ë víi d©n xãm
ViÖc dï ®· qua nhng trong ph¶ c¸c nhµ cßn ghi
Cã ®Òn thê ngang víi ®Òn cña TrÇn v¬ng kh«ng kÐm
phÇn léng lÉy
Sèng ë M©m Ch©u gióp Tèng gia
VÒ Nam tÞ n¹n d¸m kªu ca
Muèn yªn kh«ng ®îc cÇm ®ao cù
Lo ®ãi, ch¨m cµy hëng ®Þa hoa
KhÈn ®Êt cÊy trång cïng së t¹i
Cao §êng ngô l¹i tùa quª nhµ
§Òn thê ®©u kÐm TrÇn v¬ng miÕu
DÜ v·ng t×m ®äc trong ph¶ mµ
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TÊt c¶ ®· t¹o ra lÞch sö cña ®Þa danh Cao §µi .
§ã lµ nh÷ng biÕn ®æi cña mét ®Þa danh ë huyÖn
Mü Léc trong tiÒn tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi
Chú thích ------------------------

(1)Các địa danh trên dựa vào Đại Nam nhất thống chí và Sắc phong
của các triều, sách Dư địa chí Nam Định.

Bia Phông D¬ng kh¾c n¨m nµo ?

Tõ lµng Tøc MÆc ®Õn phêng Léc Vîng
Nam §Þnh cã lÞch sö ph¸t triÓn r¹ng rì tõ thêi TrÇn. Theo
chÝnh sö c¸c vua TrÇn ®· lÊy h¬ng Tøc MÆc quª nhµ ®Ó lËp ra
phñ Thiªn Trêng. Tríc thêi TrÇn vµo thêi Lý th× vïng Nam
§Þnh ngµy nay thuéc ®Êt H¶i Thanh. Nhµ TrÇn ®· ®æi H¶i
Thanh thµnh Thiªn Thanh. N¨m Thiªn øng ChÝnh B×nh
38(1239) vua TrÇn Th¸i T«ng sai NhËp néi Th¸i phã Phïng T¸
Chu vÒ x©y hµnh cung ë Tøc M¹c. §Õn n¨m Thiªn Long thø 5
(1262) Nh©m TuÊt, th¸ng hai Thîng hoµng Th¸i T«ng l¹i vÒ
th¨m quª. Sau chuyÕn ®i ®ã nhµ TrÇn ®· x©y c¸c cung ®iÖn,
lËp ®Òn, dùng chïa, n©ng quª Tøc MÆc lªn thµnh phñ Thiªn
Trêng ®Æt An phñ s ®Ó tr«ng coi c«ng viÖc. X©y cung ®iÖn
Trïng Quang vµ Trïng Hoa. Bao quanh cung ®iÖn cña nhµ vua
lµ phñ ®Ö cña c¸c hoµng th©n quèc thÝch. (Vïng ®Êt Tøc MÆc
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khi xa nay ®· thµnh phêng Léc Vîng cña thµnh phè Nam
§Þnh).
H·y lÇn theo lÞch sö ®Ó thÊy nh÷ng biÕn ®æi ®Þa danh vïng
®Êt lÞch sö nµy. Khi nhµ TrÇn lÊy h¬ng Tø MÆc ®Ó lËp phñ
Thiªn Trêng, x©y cung ®iÖn, phñ ®Ö th× c¶ vïng ®Êt réng lín
ë phÝa ®«ng cña Nam §Þnh (gåm c¶ Th¸i B×nh vµ mét phÇn
Hng Yªn) ®Òu thuéc phñ Thiªn Trêng. Qu©n Minh x©m lîc (1.407) ®· ®æi phñ Thiªn Trêng thµnh phñ Phông Ho¸.
§Çu thêi Lª S¬ chia níc thµnh 5 ®¹o, ®Êt Thiªn Trêng (Nam
§Þnh) thuéc Nam §¹o. §Õn triÒu Lª Th¸nh T«ng chia níc
thµnh 12 ®¹o thõa tuyªn, ®· ®Æt ra thõa thuyªn Thiªn Trêng
vµo n¨m Quang ThuËn 7 (1466), n¨m thø 10 l¹i ®æi thõa tuyªn
Thiªn Trêng thµnh thõa tuyªn S¬n Nam. Niªn hiÖu Hång
§øc ®æi thõa tuyªn thµnh xø (thõa tuyªn S¬n Nam thµnh xø
S¬n Nam). §Çu TK XVI ®æi xø thµnh trÊn, ®Êt Nam §Þnh
thuéc trÊn S¬n Nam. TrÊn S¬n Nam lµ mét vïng réng lín gåm
11 phñ, 42 huyÖn. Trong sè 11 phñ cña S¬n Nam cã phñ Thiªn
Trêng (nay thuéc ®Êt Nam §Þnh). Phñ Thiªn Trêng cã 4
huyÖn (T©y Ch©n, Giao Thuû, Mü Léc, Thîng Nguyªn). §Õn
n¨m C¶nh Hng thø 2 (1741) khi chia trÊn S¬n Nam thµnh 2
lé : S¬n Nam Thîng lé vµ S¬n Nam H¹ lé, phñ Thiªn Trêng
n»m trong lé S¬n Nam H¹. Thêi T©y S¬n ®æi lé thµnh trÊn
nhng vÉn gi÷ nguyªn sè lîng c¸c phñ, huyÖn cña TrÊn S¬n
Nam H¹. §Õn hÕt TK.XVIII sang ®Çu TK.XIX. Nhµ NguyÔn
trÞ v×, ban ®Çu vÉn gi÷ ®Þa danh hµnh chÝnh nh thêi T©y S¬n.
§Õn triÒu Minh M¹ng n¨m thø 3 (1822) ®· ®æi trÊn S¬n Nam
H¹ thµnh trÊn Nam §Þnh. Tõ ®©y chÝnh thøc xuÊt hiÖn ®Þa
danh Nam §Þnh (gäi lµ trÊn). N¨m Minh M¹ng 13 (1832) l¹i
thay ®æi ®Þa danh hµnh chÝnh ®Æt ra c¸c tØnh (kh«ng cßn cÊp
trÊn n÷a), ®Þa danh tØnh Nam §Þnh ra ®êi tõ ®ã. TØnh Nam
§Þnh gåm 5 phñ lµ Thiªn Trêng, NghÜa Hng, KiÕn X¬ng,
Tiªn Hng, vµ Th¸i B×nh. N¨m 1858 vua Tù §øc do kiªng kþ
míi lÖnh ®æi tªn phñ Thiªn Trêng thµnh phñ Xu©n Trêng
còng lµ nh»m bá ch÷ “Thiªn” trong tªn gäi c¸c ®Þa danh ë ®Þa
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ph¬ng. Tõ ®ã ®Þa danh Thiªn Trêng kh«ng thÊy xuÊt hiÖn
phñ Thiªn Trêng trªn danh s¸ch ®Þa danh hµnh chÝnh mµ thay
vµo lµ phñ Xu©n Trêng
Sau khi chiÕm ®îc B¾c Kú thùc d©n Ph¸p tiÕn hµnh c¸c
thay ®æi ®Þa giíi hµnh chÝnh. Ngµy 21 / 3 /1890 Toµn quyÒn
§«ng D¬ng ra NghÞ ®Þnh t¸ch 2 phñ Th¸i B×nh, KiÕn X¬ng
cña Nam §Þnh cïng víi huyÖn ThÇn Khª cña Hng Yªn lËp ra
tØnh Th¸i B×nh, phÇn ®Êt cßn l¹i lµ tØnh Nam §Þnh. TØnh Nam
§Þnh gåm 2 phñ lµ Xu©n Trêng vµ NghÜa Hng.
Cßn vÒ h¬ng Tøc MÆc quª h¬ng cña nhµ TrÇn - nhµ níc
phong kiÕn tËp quyÒn ViÖt Nam ®· ba lÇn ®¸nh th¾ng qu©n
Nguyªn M«ng ®Õn x©m lîc. Dßng dâi nhµ TrÇn tríc lµm
nghÒ ®¸nh c¸ tõ vïng ®Êt §«ng TriÒu theo s«ng níc di tíi ®Êt
Tøc MÆc sinh c¬ lËp nghiÖp. Theo TrÇn thÞ téc ph¶: N¬i ®©y
thÕ ®Êt vßng vo cã chç kiÓu nh “sao thuû phï méc” m¹ch ®i
ch÷ cµn liªn tiÕp ba ch÷, gi÷a cã nÐt ngang, ®»ng tríc cã ao
nhá. Ngêi anh nãi: ®Êt ph¸t v¬ng ®©y råi! Ngêi em kh¶o
l¹i nãi ®Þa thÕ réng r·i, c¸i ¸n tùa nh ®¸m ¸o bá rèi, tuy ®îc
d¬ng tr¹ch nhng cha cã n¬i ©m phÇn. Nay h·y dùng nhµ ë
®Ó lµm n¬i kiÕm kÕ sinh nhai. Trêi ®· cho n¬i ë, tÊt sÏ cã n¬i
®Ó mé phÇn. Råi chia ra ë hai n¬i (Yªn Tö vµ Tøc MÆc), ngêi
anh dùng chïa thê phËt ë vïng nói Yªn Tö t¹o nªn vên An
L¹c, ngêi em dùng gia tù t¹i ®Êt Tøc MÆc (nguyªn lµ th«n
Khang KiÖn) khi nhµ TrÇn vÒ quª dùng ®Òn ®µi cung ®iÖn lËp
c¸c phñ ®Ö th× d©n lµng Tøc MÆc vÉn ë nguyªn trªn ®Êt cña
«ng cha b¶n qu¸n. §Õn thêi Lª lËp hÖ thèng hµnh chÝnh x·,
tæng th× Tøc MÆc lµ mét x· gäi lµ x· Tøc MÆc cña tæng §«ng
TriÒn (thêi NguyÔn ®æi tªn tæng §«ng TriÒn thµnh tæng §«ng
MÆc). X· Tøc MÆc gåm c¸c lµng Tøc MÆc (sau gäi lµ Tøc
M¹c)
Lµng VÜnh Trêng,
Lµng Kªnh,
LµngThîng Lçi
236

Sau CM 1945 khu vùc ®Êt tæng §«ng M¹c lËp ra x·
……..
X· Léc Vîng (ngµy thµnh lËp vµ nh÷ng thay ®æi ®Þa
giíi hµnh chÝnh)
Phêng Léc Vîng (ngµy thµnh lËp vµ ph¹m vi hµnh
chÝnh hiÖn nay)

Tõ lµng Lª X¸ ®Õn x· Mü ThÞnh
Råi thÞ trÊn Mü Léc ngµy nay
1- Sù thay ®æi ®Þa danh qua nh÷ng
chÆng ®êng lÞch sö
Lµng Lª tøc lµng Lª X¸ nay thuéc thÞ trÊn Mü Léc, n»m
trªn quèc lé 21 c¾ch Nam §Þnh 8 km vÒ phÝa t©y- t©y b¾c
Lª X¸ lµ mét lµng cæ ®îc lËp ra tõ thêi TrÇn …..
§Õn thêi HËu Lª lµng Lª ®îc lÊy lµm tªn ®Æt cho x· Lª
X¸ cña tæng Cao §êng thuéc huyÖn Thîng Nguyªn. Trong
v¨n khÊn thÇn lµng thêi NguyÔn vµo ®Çu bµi sí tÕ thÇn vÉn ghi
râ “ Nam §Þnh TØnh Mü Léc huyÖn, Cao §µi tæng (lóc naú
tæng Cao §êng ®· ®æi thµnh tæng Cao §µi) Lª X¸ x·, Lª
th«n … VËy x· Lª X¸ gåm nh÷ng lµng Nµo ? Kh¶o s¸t c¸c
s¸ch ®Þa chÝ nh: “C¸c trÊn tæng x· bÞ l·m”. “§ång Kh¸nh ®Þa
d chÝ”, råi “Nam §Þnh d ®Þa chÝ môc lôc” cña NguyÔn ¤n
Ngäc, “T©n biªn Nam §Þnh ®Þa d chÝ lîc” cña KhiÕu N¨ng
TÜnh, “Nam §Þnh ®Þa d chÝ” cña Ng« Gi¸p §Ëu, “Danh môc
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c¸c lµng x· B¾c Kú” cña Ng« VÜ LiÔn ®Òu kh«ng liÖt kª c¸c
lµng (hoÆc th«n) cña x· Lª X¸. Cßn trªn thùc tÕ trong x· Lª
X¸ vÉn tån t¹i nhiÒu lµng (th«n) c¸c lµng (th«n) ®ã lµ: lµng
Tuéc (H¸n tù viÕt lµ lµng Mü Tôc, råi lµng Vµo, lµng Ra ….
Lµng Tuéc (Mü Tôc) n»m ë phÝa b¾c ®õ¬ng quèc lé 10 tõ
Nam §Þnh ®i Hµ Nam lµng Tuéc d©n kh«ng nhiÒu, ®iÒn thæ Ýt
….
Lµng Vµo ( H¸n tù viÕt lµ …)
Lµng Ra………
Sau C M Th¸ng T¸m 1945 c¸c tæng x· bÞ xo¸ bá. PhÇn
nhiÒu c¸c lµng (x· tríc CM) hîp thµnh liªn x·. V× vËy Lª x·
cïng c¸c lµng Cao §µi, §éng PhÊn, C Nh©n , DÞ Sö, An Cæ,
§a MÔ (nay lµ x· Mü Thµnh) hîp víi Lª X¸, Tuéc, TiÓu
Liªm, Liªm th«n, Liªm tr¹i, Trung Quyªn, (nay lµ x· Mü
ThÞnh) thµnh liªn x· Lª- Cao- Liªm. §Õn sau bÇu cö Héi ®ång
nh©n d©n lÇn thø 2(1948) míi t¸ch liªn x· Lª- Cao- Liªm liªn
x· thµnh 2 x· Mü Thµnh vµ Mü ThÞnh. Cßn §Æng X¸ vÒ x·
Mü Hng, Hoµng X¸ th× vÒ x· Léc Hoµ, Mai X¸ vÒ x· Mü
X¸….
X· Mü ThÞnh gåm c¸c Lµng Lª X¸, Liªm Th«n, Liªm
Tr¹i, Trung Quyªn, Tuéc (Mü Tôc), Vµo, Ra ….
Khi t¸i lËp HuyÖn Mü Léc theo NghÞ ®Þnh 19/CP ngµy
16/2/1997cña ChÝnh phñ th× Lª X¸ thuéc x· Mü ThÞnh trë vÒ
huyÖn Mü Léc. §Õn khi cã quyÕt ®Þnh lËp thÞ trÊn Mü Léc th×
Lª X¸ vµ Tuéc n»m trong quy hoach x©y dùng cña thÞ trÊn Mü
Léc

2- TruyÒn thuyÕt vÒ ®Þa danh lµng x· Mü
ThÞnh
Tõ lµng Lª X¸ ®Õn x· Mü ThÞnh Råi thÞ trÊn
Mü Léc ngµy nay
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B¸c Lª V¨n Hy

VÒ ®Þa danh Mü T©n
B¸c Hå Thä

Tõ Lµng Cao §µi ®Õn x· Mü THµnh
B¸c §µo §×nh Töu

Vµi n¸t vÒ Quang S¸ng vµ B¶o Long
B¸c §Æng H¶i

Nh÷ng biÕn ®æi ®Þa danh ë c¸c x· nam
s«ng §µo mµ tríc CM 1945 thuéc ®Êt
huyÖn Mü Léc
TrÇn ThÕ HiÓn

nh÷ng biÕn ®æi ®Þa danh cña lµng cæ Trµ Lò
TrÇn Mü Gièng

Tõ Quang Hng ®Õn Trùc Khang, Trùc Mü, vµ
Trùc Hng
B¸c §ång Ngäc Hoa
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