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“Chúa Cứu Thế trong kinh Tân Ước khuyên các môn đồ: “Chúng ngươi
hãy tỉnh thức chờ ta đến như nàng dâu chờ chú rể.” Còn Thánh Thi trong
kinh Cựu Ước cho phép loài người gọi Thượng Đế là Người Yêu, là
Chàng, đó là lý do chính cắt nghĩa được tại sao thơ KHÚC HÁT DÂNG
TÌNH là thơ Thánh.
Với tác dụng nhiệm mầu là thăng hoa tình yêu phàm tục thành tình yêu
thánh thiện, KHÚC HÁT DÂNG TÌNH xứng đáng là quà trao tình đôi
lứa, quà tặng duyên vợ chồng để giữ bền trăm năm ân nghĩa, giữ vẹn ngàn
năm ân tình.”
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CẢM ĐỀ TỪ
KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The song of love) là bản tình ca kể lại mối

lương duyên giữa chàng và nàng, chàng được gọi là “Vua”, là “Salômôn”,
còn nàng là Sulamit.” Hai người gặp nhau, yêu nhau, xa nhau, tìm lại nhau,
rồi lại gặp nhau…

Thuở mới quen nhau, hai người sống ở làng quê, giữa chốn hoa đồng cỏ
nội, bầu bạn cùng đàn dê, bầy cừu. Nhưng rồi chuyện chia lìa bỗng dưng xẩy
tới, chàng phải xa nhà, nàng một mình ở lại, không chịu nổi cảnh sinh ly, nên
đã quyết chí đi tìm chàng…

Trải bao gian khổ gặp lại được nhau, sau đó cả hai cùng đồng ý rời bỏ chốn
kinh kỳ, về nơi suối rừng vĩnh viễn sống bên nhau, giữa cảnh thiên nhiên đẹp
tựa thiên đường…

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH là một khúc ca trên mọi khúc ca (The song of
Songs), trích dịch từ phần Thánh Thi trong kinh Cựu Uớc, nên thơ ở đây là
thơ Ý Chúa, nhạc ở đây là nhạc Tình Trời, lãng lãng siêu thoát, dẫn hồn lứa
đôi về cõi thanh cao, đẹp bền duyên chồng vợ…

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH là kinh tụng tình yêu, là bảo vật vô cùng quí
giá của dân tộc Do Thái. Họ hát khúc ca này trong các thánh đường, vào
những dịp cử hành hôn lễ. Họ hát để nâng cao phẩm hạnh, cùng sự tốt lành
của tình yêu nam nữ, hầu giải thoát nó khỏi những buộc ràng, cũng như
buông thả.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH là bản trường ca ngợi khen tình yêu trung tín,
được hôn nhân đóng dấu, xưng tụng tình yêu chung thủy được Thiên Chúa
chúc lành. Đề tài có tính cách hoàn toàn thiêng liêng, vì sự phối hợp giữa
người nam và người nữ vừa vững bền vừa đầy tình thương mến, nên đã được
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các đấng Tiên tri cổ thời, coi là ấn chứng của sự hòa hợp nhiệm mầu giữa
Thượng Đế với con người.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH đối với giáo hội Ky Tô xưa cũng như nay, đều
coi đó là sự phối ngẫu thần bí thiêng liêng, chẳng những giữa tình yêu trai
gái, vợ chồng, mà còn giữa linh hồn và Thiên chúa nữa. Nên khi yêu không
những người tình thấy được “Thượng Đế ở trong mình” mà còn thấy cả
“mình ở trong Thượng Đế.” Thấy người mình yêu là tất cả, tất cả là người
mình yêu, cái to nhất chàng chẳng ở trong, cái nhỏ nhất nàng không ở ngoài,
họ có lên ngôi, nhưng là ngôi sao cả, nơi cõi trời cao, chứ chưa hẳn chỉ là
ngôi tôn nơi cõi trần.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH xuất hiện trong Cựu Uớc là một hiện tượng gây
nhiều xôn xao, vì không có sách nào trong Thánh Kinh lại có nhiều kiểu giải
thích, có lắm điều đề nghị như khúc hát này. Tới thế kỷ thứ tám, sau khi được
sử dụng trong lễ Vượt Qua, nó đã nghiễm nhiên trở thành một trong năm sách
Thánh quan trọng nhất, được đọc trong các ngày lễ lớn. Từ thế kỷ thứ nhất,
người Do Thái đã tin tưởng bài ca này là kinh Chúa thiêng liêng, còn giáo hội
Ky Tô cũng từ lâu coi đây là sách Thánh nhiệm mầu, nên cả hai đều nức lòng
đón nhận.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH đã nói tới khía cạnh tình yêu cao thượng, vì
tình yêu ở đây tuy đến với một vẻ định mệnh, khiến người nam và người nữ
đêm ngày sống một cuộc sống tâm linh khắc khoải chờ mong. Song cũng
chính nhờ ảnh hưởng của tình yêu, con người tầm thường của cuộc đời, trong
khoảnh khắc, trút bỏ được tính tầm thường của nó, mà trở thành những tình
nhân nổi tiếng nhất của lịch sử, những hoàng tử công nương sắc tài toàn vẹn
có một không hai trên đời. Bởi khi yêu ai mà chẳng từng lý tưởng hóa người
tình là những đấng anh hùng bạt chúng, là những bậc anh thư siêu quần. Bằng
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chúng là chàng Salômôn trong khúc hát này, đã được nàng Sulamit phong
vương và mời lên ngự ngai tim của nàng, để nàng được làm hoàng hậu.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH đã đề cập tới phương diện tình yêu thánh hóa,
bởi có thể nói trong các tình cảm của nhân loại không có gì phổ biến cho
bằng tình ái, không có gì chuyển hóa lòng người từ thấp hèn tới thanh cao,
một cách nhanh chóng cho bằng tình yêu. Vì thế các tôn giáo lớn đông tây
kim cổ đều đề cập đến, đều lấy đó làm nền, mà khúc hát này đã là một ví dụ
cụ thể, cho ta thấy rõ tinh thần ấy.

Song muốn thấu hiểu hơn, ta phải kể tới thi tập Gita Govinda (Tiếng hát
Thiên Thần Mục Tử) của Ấn Độ. Với tác phẩm này, nếu đọc bằng mắt phàm,
xét bằng trí tục, thì chỉ thấy tác giả tả những mối tình nhục dục đắm say,
nhưng với dân tộc Ấn, vốn sẵn có quan niệm truyền thống về ái tình và dục
tình nhiễm màu tôn giáo, thì họ lại rất mực kính tín, cho là vô cùng cao
thượng và thần bí, diễn tả nỗi khát khao của tiểu linh hồn phàm thế, muốn đạt
trạng thái đại linh hồn vũ trụ.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH đối với quan niệm đạo thiên nhiên, đạo vũ trụ,
thì hình ảnh người nam Salômôn và người nữ Sulamit trong khúc hát này,
chẳng khác nào hoàng tử Rama cùng công chúa Sita Ấn Độ, đã từ bỏ hoàng
cung, vào rừng lấy cỏ che thân, cất chòi bên suối, để được cùng nhau tắm trần
lúc rạng đông, khi vừng hồng vừa ló dạng, để được yêu nước như hoa huệ
trắng thích nở bên bờ suối trong. Cũng giống như Tiên Đồng – Ngọc Nữ của
Trung Hoa và Đồng Tử – Tiên Dung của Việt Nam, đều mình trần thân trụi,
tắm suối biếc nơi động thiên thai, cùng xối nước xanh nơi bờ cát biển
Đông… để rũ sạch bụi hồng, cho khối tiểu linh quang của người trắng bóc,
được hòa nhập cùng khối đại linh quang của trời trắng bong.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH đối với quan niệm của đức Vạn Thế Sư, bậc
thầy muôn thuở Khổng Tử Đông Á thì sao? Chắc hẳn là Người hân hoan đón
nhận, bởi lẽ trong sách Luận Ngữ, Người từng chủ trương:

Đạo của người lành khởi từ tình chồng vợ
(Quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ)[1]

Nên khi Người soạn Kinh Thi, tay gảy đàn miệng hát:
Em van anh nha
Đừng qua bên nhà
Đừng bẻ cành dâu
Em thương chi đâu
Tại sợ mẹ cha
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Ríu rít uyên ương
Nơi cồn bãi sông
Gái hiền tha thướt
Trai tài ngóng trông
Thương Trọng tử hề
Vô du ngã lý
Vô chiết thụ khởi[2]

Khởi cảm ái chi
Úy ngã phụ mẫu
Oan oan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu
KHÚC HÁT DÂNG TÌNH đối với quan niệm đạo xứ Ấn tâm linh Nam Á

thì lại càng gần gũi như chị với em. Câu chuyện tình trong trường ca
Ramayana, từ trẻ thơ cho tới người lớn tuổi, không ai là không biết tới:

Công chúa Sita tính tình hiếu thảo
tấm lòng khoan dung, vẻ người duyên dáng
vầng trán như ngà, môi tựa san hô
hàm răng trắng nõn ngời sáng hạt châu
Nàng đã yêu chàng hoàng tử Rama
có bờm sư tử, mắt tựa hạt sen
đẹp như voi chúa cặp ngà thật mạnh
lọn tóc xanh rì xoắn chặt lấy nhau.
Lời thơ lúc chàng hoàng tử Rama dắt công chúa Sita về làm vợ, không chú

rể xứ Ấn nào mà không thuộc:
Đây là Sita công chúa ngàn vàng
Vua cha yêu quý hơn cả mạng ngài
Từ nay theo chồng như hình với bóng
San sẻ ngọt bùi buồn vui chia sẻ
Trọn đời ghi tạc tới chết chẳng quên.
Và lời công chúa Sita ngỏ với hoàng tử Rama, là đức tân lang của nàng, thì

cũng chẳng cô dâu xứ Ấn nào mà chẳng nhớ nằm lòng:
Xe ngựa lâu đài không là gì cả
Người vợ yêu chồng và được chồng yêu
thì cái bóng chồng còn quý hơn nhiều
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Được sống với chồng dù là trong rừng
Vẫn còn sung sướng hơn ở lầu vàng
Quên hết mọi sự chỉ nhớ một điều
nép mình nơi lòng yêu dấu của chồng
Trái cây em hái trong rừng mát mẻ
ngạt ngào hương thơm ngọt lịm mật ong
Món ăn của chồng đều là những thứ
em yêu thích nhất, em quý vô chừng.
KHÚC HÁT DÂNG TÌNH đã từng bị quan niệm luân lý phàm trần khắt

khe thắc mắc về phương diện “tình” và “dục”, song với kinh nghiệm tu
chứng của Chandi Das, một hành giả Ấn Độ, thì nó chính là phần “gốc rễ”
của “cây cành” nhân sinh, nên chẳng thể dùng dao cắt lìa, mà phải dùng
“phép đạo” để thăng hoa nó, có như vậy linh hồn mới mong giải thoát, tri tuệ
mới hy vọng “đơm hoa.”

Có chàng tu sĩ trẻ tên là Chandi Das đã gây náo loạn cả xứ đạo Bengale, vì
những bài thơ tình diễm tuyệt của chàng sáng tác, giống hệt tiếng thề nguyền,
lời hò hẹn của Salômôn cùng Sulamit về chuyện ba sinh hương lửa. Giọng trữ
tình nóng bỏng, điệu lãng mạn cuồng say, thần siêu thánh hóa người tình lý
tưởng, coi nàng là biểu tượng tối linh, sáng chói hào quang. Còn mối tình
chàng tượng trung cho lòng khát khao đắm đuối, muốn hòa một với đấng
Thượng Đế tối cao, tối đại:

Hỡi em yêu dấu anh muốn đời anh
vĩnh viễn ngàn năm núp dưới chân em
vắng bóng em thương lòng anh bấn loạn
Dáng em thùy mị nết em hiền hòa
ngày cũng như đêm tim anh ấp ủ
Mà thực lạ thay mỗi bận hồn anh
nghĩ ngợi về em tưởng nhớ tới em
chưa từng một lần dạ anh nổi sóng
đam mê thân xác ham muốn dục tình.
Vì cớ chàng gây chấn động họ đạo kính tôn, nên đã bị các đạo hữu

Bàlamôn lên án gắt gao đòi trục xuất chàng, chàng đành long trọng tuyên bố
từ bỏ người tình Rani. Nhưng khi thấy bóng nàng tới dự buổi lễ giữa đám
đông người, thì lập tức chàng chối bay lời hứa, chạy về phía nàng quì mọp
dưới chân, chắp tay đưa lên cầu khấn nữ thần tình ái…

Mối tình trên đây nếu thành chuyện trăm năm, thì ai sẽ đứng ra chúc lành,
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ban phép thánh, vì Thượng Đế đã hóa thân làm nàng dâu trong cuộc? Chắc
phải mời đấng “Thượng Thượng đế” giáng lâm, đóng mộc tờ hôn ước này.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH đối với Kahlil Gibran cha đẻ The Prophet
(Đấng tiên tri) sinh trưởng tại Libăng, thì kể như cùng chung xứ đạo vùng
Tây Á, và thơ hoa tình ái, thơ trái hôn nhân của Người đối với khúc hát này
không những đã chung một vườn mà còn chung cả một mùa trong nắng. Tác
phẩm của Kahlil Gibran, sức phổ biến gần bằng Thánh Kinh, vì riêng ở Hoa
Kỳ đã có tới hơn ba chục triệu bản phát hành, chưa kể khắp nơi trên trái đất,
còn tác giả hầu như được cả thế giới chấp nhận là bậc tiên tri của thế kỷ này.

Về tình yêu Người phán bảo:
Hãy theo chàng khi tình réo gọi
Mặc đường chàng trơ trọi cheo leo
Tình chàng khép cánh vẫn theo
Gươm chàng cắt ruột đớn đau sá nào
Hãy tin tưởng những điều chàng ngỏ
Dẫu vì chàng tấc dạ héo hon
Gió đông lùa thổi vườn hồn
Hoa cành xơ xáo lòng buồn hắt hiu…
Năm trời đất bốn mùa thay đổi
Năm tình yêu có mỗi một mùa
Là mùa nước mắt tuôn rơi
Là mùa giọng nói tiếng cười lặng câm…
Nỗi đau nhức êm đềm cùng tột
Vị đắng cay dịu ngọt siết bao…
Hằng đêm lòng những ước ao
Người yêu trong mộng làm sao được gần…
Người tình hiến thân em cho lửa
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Lửa linh thiêng lửa của tim anh…
Đôi ta bánh thánh nặn thành
Cha Trời mở tiệc mình dành tặng Cha…
Về hôn nhân người truyền dạy:
Đến với nhau sống cùng nhau mãi
Sống với nhau cho tới mãn đời
Sống trong lòng đấng Cha Trời
Sống trong trí nhớ của Ngài lặng im
Càng gần gũi càng cần khoảng cách
Để gió trời có chỗ vào ra
Dây tình chớ buộc tim yêu
Đôi bờ hồn lặng sóng triều biển khơi
Rượu rót tràn chén người yêu dấu
Nhưng chén ai người ấy uống thôi
Bánh ngon đã tặng nhau rồi
Đừng đem dao xẻ hai người cùng ăn
Hãy nhảy múa cho hồn thanh thản
Hãy hát hò cho dạ sướng vui
Sướng vui lòng cứ sướng vui
Còn thân chớ để lụy người mình yêu
Cây đàn kia mỗi dây riêng nốt
Bản nhạc này chung một điệu vang
Nhận tim trao chớ giữ riêng
Lòng đời chứa nỗi lòng chung họa là
Đứng bên nhau nhớ chừa khoảng cách
Như thành đường cột tách rời xa
Cây kia trổ lộc đơm hoa
Bởi cây kế cận không che mặt trời
Thông điệp của đấng Tiên tri thế kỷ phán truyền trên đây đã được nam nữ

thanh niên bốn biển hân hoan đón nhận. Bởi quan niệm tình yêu quên mình
đã mở lối lên trời, bởi ý thức cá thể hôn nhân không núp bóng râm, không
che bóng rợp, đã giúp gốc rễ ăn sâu vào lòng đất thẳm, thân cành vươn thẳng
trời cao, thành cây nhân sinh đất trời hòa hợp. Họ đã đạt cứu cánh giải thoát
tâm hồn lứa đôi khỏi biển sóng lòng trần chao đảo ngả nghiêng, vĩnh viễn
sống cảnh đời hạnh phúc nơi cõi thiên đường lạc thú.

ĐÀO MỘNG NAM
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I
Hôn em nữa và hôn em nữa
Cho tình anh ngọt tựa rượu nồng
Tên anh thơm nức hương bông
Bao nàng xuân nữ tim hồng khát khao. 004
Kiss me again and again
For your love is sweeter than wine
Your name spoken is a spreading perfume
All the young girls love you.
Embrasse-moi, embrasse–moi donc
Ton amour m’enivre plus que le vin, plus que la
senteur de ton huile parfumée. Tu es séduisant comme
un parfum raffiné; il n’est pas étonnant que toutes les
filles soient amoureuses de toi.

✶

Anh kéo em mình lao đầu chạy
Tới phòng anh hồn thấy lâng lâng
Tình anh men rượu ngát dâng
Bao nàng xuân nữ bâng khuâng ngóng chờ. 008
Take me with you; come, let’s run
to you chamber, how happy we will be
Your love is better than wine
All the young girls love you
Prends-moi par la main, entraîne-moi et courons,
Conduis-moi dans ta chambre, rends-nous follement
heureux tous les deux; célébrons ton amour plus
enivrant que le vin. Elles ont bien raison, les filles,
d’être amoureuses de toi.

✶

Hỡi kiều nữ kinh đô hoa lệ
Da tôi đen tuy thế đen giòn
Màu đen trường gấm lầu sơn
Màu đen óng mướt dê non mái lều. 012
O girls of Jerusalem
I am dark but beautiful
The dark silken curtains of his chamber
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The dark tent were made of black goat hair.
J’ai beau avoir le teint bronzé
Je suis jolie
Comme les tentes des bédouins,
Comme les tapisseries de luxe.

✶

Đừng nhìn tôi hỡi bao kiều nữ
Chỉ vì tôi vốn sợ tôi đen
Vầng ô thiêu đốt bao phen
Anh trai tính lại ươn hèn nhỏ nhen. 016
Don’t stare at me, you city girls
Just because my complexion is so dark
The sun has burned me
My brothers were ang with me.
Filles de la capitale, ne me regardez pas comme ça,
sous prétexte que je suis hâlée,
brunie par le soleil
c’est que mes frères se sont fâchés contre moi.

✶

Vườn nho anh bắt em coi sóc
Vườn nho em cỏ mọc cao dày
Chàng yêu hãy nói em hay
Đàn chiên chàng nghỉ trưa này ở đâu? 020
They charged me with the care of their vineyards
My Own vineyard I have not care for
Tell me, O one I love
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Where you give your flock rest at noon?
Et m’ont imposé de surveiller les vignes.
Mais pour ma vigne à moi je ne veux pas de surveillance
Toi que j’aime, dis–moi donc
òu tu fais paître ton troupeau, òu tu le mets au repos, vers midi.

✶

Để em tới chung đầu kề má
Khỏi kiếm tìm vất vả khó khăn
Chắc gì thấy được bóng tăm
Chiên thời đã lắm người chăn lại nhiều. 024
For I will come
and join you there
instead of wandering like a vagabond
among the flocks of your companions.
Ainsi je n’aurai pas l’air
de chercher l’aventure
près des troupeaux
de tes camarades.

✶

Hỡi tiên nga yêu kiều diễm tuyệt
Hãy nương theo dấu vết bầy chiên
Lùa đàn cừu nhỏ của tiên
Tới gần trại lớn nhiều chiên của người. 028
O most beautiful woman in all the world,
if you don’t know,
follow the trail of my flock to the shepherds’ tents,
and there feed your sheep with their lambs.
Si tu ne le sais pas, la belle,
suis donc les traces des moutons
et conduis tes chevrettes
près des cabanes de bergers.

✶

Hỡi bạn tình đẹp tươi trong trắng
Dáng thon như ngựa thắng xe vua
Má hồng tóc phủ dễ ưa
Cổ đeo chuỗi ngọc đã vừa lại xinh. 032
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What a lovely filly you are, my love. I compare your
beauty to the rich adornment of the royal chariot.
How lovely your cheeks are, with your hair falling down upon them!
How stately your neck with that long string of jewels.
Ma tendre amie, tu as aussi belle allure que le cheval de
parade, attelé au char du Pharaon.
Des pendants d’oreille rehaussent la beauté de tes
joues, et un collier de coquillages l’élégance de ton cou.

✶

Đôi khuyên vàng lòng anh ao ước
Sắm cho em hột bạc nhận thêm
Giường vàng anh ngự đêm đêm
Cam tùng em tỏa mùi thơm ngát nồng. 036
You will make me golden earrings and silver beads
You lie on your golden bed
enchanted by the fragrance
of my perfume.
Nous te ferons faire des pendants d’or
avec des incrustations d’argent.
Pendant que mon roi est à son festin,
mon parfum de nard répand sa senteur.

✶

Người em yêu túi hương mộc dược
Nhũ hoa em tỏa nức mùi thơm
Hào quang rực sáng dung nhan
Anh như bông thắm nở tràn vườn nho. 040
My beloved one is a sachet of myrrh
lying between my breasts
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My beloved is a bouquet of flowers
in the vineyards.
Mon bien-aimé est pour moi
Comme un sachet de myrrhe odorante
qui repose entre mes seins,
Comme une grappe de fleurs de henné aux vignes d’En-Guédi.

✶

Em hiền hòa mắt bồ câu trắng
Anh hiên ngang rợp bóng cây cao
Giường xuân cỏ biếc ngạt ngào
Mái trần trắc diệp cột kèo hương nam. 044
How beautiful you are, my lover, your eyes are soft as
doves. What a lovely, pleasant thing you are, shaded
by the trees lying here upon the grass,
The rafters of our house me cypresses, our beams, cedars.
Que tu es belle, ma tendre amie, tes yeux ont le charme des colombes.
Toi aussi, mon amour, tu es beau, tu es
superbe. Nous avons un lit de verdure, les branches des
cèdres forment les poutres de notre maison, les
genévriers en sont les cloisons.
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II
Em đồng hoang thủy tiên nở trắng
Em tường vi lũng vắng đơm bông
Đứng chung với gái quanh cùng
Em như hoa huệ giữa rừng gai găng. 048
You are a flower of the fertile plain
a rose of the valley
as lily mong thorns
so is my beloved mong young women.
Et moi, je sui une fleur de la plaine du Saron,
une anémone des vallées.
Oui, une anémone parmi les ronces,
voilà ma tendre amie parmi les autres filles.

✶

Anh đứng chung trai làng cùng lứa
Như táo thơm mọc giữa rừng sồi
Gốc cây em lén tới ngồi
Táo anh ngọt lịm anh mời em ăn. 052
As an apple tree among the trees of the woods
So is my lover among young men
I am seated in his much-desired shade
and his fruit is sweet to my mouth.
Un pommier parmi les arbres du bois,
Voilà mon bien-aimé parmi les autres garçons!
A son ombre, j’ai plaisir à m’asseoir
et je trouve à ses fruits un goût délicieux.
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✶

Ngôi nhà yêu chứa chan mộng ước
Chén rượu tình anh chuốc em say
Hồn em đắm đuối ngất ngây
Thân em rũ liệt đọa đày vì yêu. 056
He brings me into the banquet hall
and everyone can see
How much he loves me
for I am utterly love sick.
Il m’a conduite au palais de l’ivresse
sous l’enseigne “A l’amour”
“Vite, des gâteaux de raisin
pour me rendre des forces.

✶

Chàng chìu chuộng nâng niu quá mức
Nho táo tươi dưỡng sức yếu đau
Tay chàng ấp ủ tim sầu
Tay chàng ve vuốt mái đầu tóc xanh. 060
Strengthen me with raisin,
refresh me with apples.
His left hand is under my head
and his right arm embraces me.
Et des pommes pour me réconforter
Car je suis malade d’amour
Sa main gauche soutient ma tête
son bras droit m’enlace la taille.
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✶

Hỡi kiều nữ kinh thành hoa lệ
Xin nhân danh cừu bé nai tơ
Đồng xanh người đã say mơ
Đừng lay người thức người chờ tình yêu. 064
O girls of Jerusalem
I adjure you by the gazelles and deer in the fỉeld,
that you do not awaken my lover
Let him sleep.
Ah, filles de la capitale,
au nom des gazelles en liberté, je vous le demande
instamment: n’éveillez pas l’amour, ne le provoquez
pas avant qu’il y consente.

✶

Người tôi yêu trông kìa đã tới
Chàng vượt đèo lội suối băng ngàn
Nai tơ là nết chàng ngoan
Cừu non là tính chàng hiền dễ thương. 068
Ah! My love – here he comes
Springing across the mountains,
leaping acrooss the hills
My beloved is like a gazelle or young deer.
Écoutez, c’est mon bien–aimé c’est lui qui arrive
franchissant d’un bond monts et collines.
On dirait une gazelle
Ou un jeune cerf.
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✶

Chàng dừng bước ngoài tường nghển cổ
Kiễng chân dòm cửa sổ buồng thêu
Lời chàng văng vẳng bên rào
Em ơi tỉnh dậy ra chào chúa xuân. 072
Here he stands behind our wall,
Now locking in at the windows
My beloved said to me “Rise up, my love,
My beautiful one, and come away.”
Le voici qui s’arrête derrière notre mur, cherchant à
voir à travers fenêtre, jetant un coup d’oeil à travers
le treillage. Et maintenant il me parle:
“Allons. Ma tendre amie, ma belle, viens.”

✶

Mưa ngớt tạnh đông tàn băng giá
Hoa đồng nhà muôn đóa khoe tươi
Nhạc xuân rộn rã nơi nơi
Ngàn chim đua hót vang trời líu lo. 076
For the winter is past, the rain is over and gone.
The flowers are springing up in our land,
And the time of the singing of birds has come
Yes, spring is here.
L’hiver est passé, la pluie a cessé, elle est loin,
On voir les champs fleurir
C’est le temps òu tout chante.
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Sur nos terres on entend la tourterelle qui roucoule.
✶

Trái vả chín hồng tô rực rỡ
Nụ nho tươi thắm nở ngạt ngào
Lời chàng nồng ấm xiết bao
Dậy mau mình tắm nắng đào đầu năm. 080
The fig tree puts forth its figs
and the grape vines are in blossom
How delicious they smell!
Arise, my love, my beautiful one, and come away.
Les figues vertes grossissent sur les figuiers
Les vignes sont en fleur
et répandent leur parfum.
Allons, ma tendre amie, ma belle, viens.

✶

Em bồ câu ẩn thân hốc đá
Hé cho anh thấy má em hồng
Tiếng cười giọng nói em trong
Ngắm gương mặt ngọc thỏa lòng ước mơ. 084
My dove is hiding behind some rocks,
behind an outcrop of the cliff.
Call to me and let me hear your lovely voice
and see your handsome face.
Ma colombe nichée au creux des rochers cachée dans
la falaise, montre-moi ton visage
fais-moi entendre ta voix
elle est si agréable et ton visage est si joli.
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✶

Hãy bắt lũ chồn tơ quấy phá
Vườn nho tươi giữa độ đơm bông
Em làm vợ anh làm chồng
Cừu mình thả giữa cánh đồng đầy hoa. 088
The little foxes are ruining the vineyards
Catch them, for the grapes are all in blossom
My lover belongs to me and I to him
He is feeding among the lilies.
Qu’on attrape ces renards, ces petites bêtes qui font du
dégât dans les vignes, alors que notre vigne est en fleurs.
Mon bien–aimé est à moi et je suis à lui
Il trouve sa pâture là òu poussent les anémones.

✶

Mặt trời lặn chan hòa bóng tối
Đến bên em má tựa vai kề
Chàng như cừu bé nai tơ
Trên sườn non dược bên bờ suối hương. 092
Before the dawn comes and the shadows flee away,
come to me, my beloved,
and be like a gazelle or a young stag
on the mountains of spices.
A la fraîcheur du soir quand les ombres s’allongeront
tu reviendras, mon amour
leste comme une gazelle
ou comme un jeune cerf sur les monts séparés.
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III
Màn đêm buông lên giường tìm kiếm
Người tôi yêu thầm hẹn trao tình
Mắt buồn lệ nhớ long lanh
Thân em phòng tối còn anh phương trời. 096
One night my lover was missing
from my bed
I got up to look for him
but couldn’t find him.
Sur mon lit, pendant la nuit,
je cherche celui que j’aime
je le cherche,
sans le trouver.

✶

Quăng mền gối rời ngôi nhà vắng
Khắp ngã ba lẳng lặng dạo quanh
Ngoài thành chỉ thấy lính canh
Còn anh nào thấy, quên anh sao đành. 100
I will rise then and go about the city
in the streets and crossings
I will seek him whom my heart loves
I’look for him but did not find him.
Je veux me lever, parcourir la ville, les rues, les places
partir à la recherche de celui que j’aime
Je le cherche, sans le trouver,
mais je rencontre les gardes qui font leur ronde:

✶

Hỏi lính canh lính canh ngơ ngác
Vừa bỏ đi chừng được quãng đường
Bỗng dung tôi bắt gặp chàng
Càng ôm chàng cứng dạ càng băn khoăn. 104
I said to the watchman
Have you seen him whom my heart loves
It was only a little while afterwards that
I found him and held him and would not let him go.
Avez-vous vu celui que j’aime?
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A peine les ai-je dépassés,
que je trouve celui que j’aime
Je lui prends la main, je ne le lâcherai plus

✶

Vội đưa chàng về căn nhà cũ
Nơi ngày xưa mẹ thụ thai tôi
Động lòng trước cảnh chào đời
Thương tôi chàng chẳng nỡ rời bước đi. 108
Until I had brought him
into my childhood home,
into my mother’s
old bedroom
Avant de l’avoir fait entrer
à la maison
dans la chambre
òu ma mère m’a conçue.

✶

Hỡi kiều nữ kinh kỳ hoa lệ
Xin nhân danh cừu bé nai tơ
Đồng xanh người đã say mơ
Đừng lay người thức người chờ tình yêu. 112
I adjure you, O young women of Jerusalem
by the gazelles and deer of the field,
not to awake my lover
Let him sleep.
Ah, filles de la capitale;
au nom des gazelles en liberté,
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je vous le demande instamment
n’éveillez pas l’amour, ne le provoquez pas avant qu’il y consente.

✶

Từ đồng cát nắng thiêu người tới
Thân trụ trời tỏa khỏi bốc mây
Xạ lan mộc dược ngát bay
Muôn loài hương liệu nức mùi lạ thay. 116
Who is this coming up trom the desert
like a column of smoke along the ground,
smelling of myrrh and frankincense
and every other spice that can be bought.
Qui donc arrive du désert
Comme une colonne de fumée, comme un nuage
odorant de myrrhe, d’encens
et de parfums exotiques en tous genres.

✶

Võng cáng chàng sáu mươi dũng sĩ
Đất uy linh hào khí nghiêng trời
Kẻ gươm người giáo sáng ngời
Xua tan bóng tối đêm dài quỷ ma. 120
Ah, it is his litter, sixty valiant men surround it
of the valiant men of a royal country
Each of them with his sword at his side
against danger in the watches of the night.
C’est la litière du roi, entourée de soixante hommes d’élite
Ils sont tous armés de l’épée et entraînés au combat
Chacun porte son arme à la hanche
pour faire face aux dangers de la nuit.
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✶

Kiệu rước chàng gỗ ngà bịt bạc
Bọc gấm nhung nạm ngọc dát vàng
Tơ tình bao gái chưa chồng
Chàng còn mang dệt màn hồng vây quanh. 124
He made himself a carriage from the special wood
the seat is purple; and the back is in laid
with these words
“With love from the girls of Jerusalem”
Salomon s’est fait construire un siège à porteurs en bois.
Il a fait faire les supports en argent, le dossier en or,
le siège en tissu de luxe.
Les filles de la capitale ont arrangé l’intérieur avec amour.

✶

Hỡi kiều nữ kinh thành hoa gấm
Hãy mau mau ra ngắm dung nhan
Kìa hoàng tử của lòng em
Mẫu vương ban mũ triều thiên đội đầu. 128
O young men of Jerusalem
Go out and see my lovely prince,
see the crown with which
his mother crowned him.
Ah, filles de la capitale
venez donc voir le roi
Il porte la couronne
que lui a remise sa mère;

✶

Niềm hạnh phúc mong cầu đã hả
Mộng ba sinh cũng thỏa ước nguyền
Ngày vui đôi lứa sánh duyên
Chàng mừng chồng vợ vẹn tuyền lửa hương. 132
On the day
Of his marriage
On the day
Of the joy of his heart.
En ce jour de mariage
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Òu il est
tout à la joie.
Que tu es belle ma tendre amie.
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IV
Hôn thê anh trăm ngàn thương mến
Mắt bồ câu sau tấm màn che
Tóc em óng mượt dê tơ
Êm đềm suối biếc vỗ về núi cao. 136
How beloved you are, my bride, how beloved
Your eyes are those of doves behind your veil
Your hair is like flock of goats
That streaming down the mountains.
Que tu es belle
Derrière ton voile tes yeux ont le charme des colombes
Tes cheveux évoquent un troupeau de chèvres dévalant
du mont.

✶

Hàm răng em lông cừu mới cắt
Nước hồ trong tắm mát vừa lên
Từng đôi chung bước ấm êm
Có chồng có vợ lại thêm con đàn. 140
Your teeth are white as sheep’s wool,
newly shorn which come up from the washing.
All of them big with twins
none of them thin and barren.
Tes dents me font penser à un troupeau de brebis
fraîchement tondues, qui remontent du point d’eau
Chacune a sa sœur jumelle,
aucune ne manque à l’appel.

✶

Màu chỉ hồng môi em thắm đỏ
Miệng nói cười hoa nở chim ca
Cổ em tròn trịa tháp cao
Treo ngàn khiên mộc của bao anh hùng. 144
Your lips are like a threat of scarlet
and how beautiful your mouth.
Your neck is like a tower
hang with a thousand heroes’ shields.
Un ruban rouge: ce sont tes lèvres; ta bouche est ravissante.
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Ton cou a l’aspect de la Tour-de-David, bâtie toute ronde.
Mille boucliers y sont suspendus,
les boucliers ronds de tous les héros.

✶

Dung nhan em đóa hồng thắm nở
Sau mạng che diễm lệ tuyệt trần
Nhũ hoa như cặp nai ngoan
Như đôi cừu bé trong vườn dạ lan. 148
Your face is like a rose
behind your veil, O how beautiful
Your breasts are like twin fawns of a gazelle,
feeding among the spices.
Derrière ton voile,
tes pommettes ont la rougeur d’une tranche de grenade.
Tes deux seins sont comme deux cabris, comme les
jumeaux d’une gazelle, qui broutent parmi les anémones.

✶

Chúng nhởn nhơ êm đềm thanh thoát
Giữa đồng xanh ngào ngạt hoa hương
Mặt trời lặn màn đêm buông
Anh quay trở lại đồi hương núi trầm. 152
They are so glad among the field of the spring and the
fragrance of the flowers. Until the morning dawns and
the shadows flee away I will go to the mountain of
myrrh and to the hill of frankincense.
A la fraîcheur du soir
quand les ombres s’allongeront
je compte bien venir à ta montagne de myrrhe
et à ta colline d’encens.
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✶

Hôn thê anh trang nghiêm tiết hạnh
Thân sạch trong so sánh tuyết băng
Đường xa ngăn cách núi sông
Yêu anh em quyết một lòng tìm anh. 156
You are so beautiful,
my bride, in every part of you
Come from Lebanon, my love
Come from Lebanon, come!
Tout en toi est beauté, ma tendre amie, et sans aucun
défaut. Viens avec moi, ma promise
quitte les monts du Liban
et viens avec moi.

✶

Từ đỉnh cao non xanh em xuống
Từ hang hùm từ động báo beo
Mắt em liếc kiềng em đeo
Tim anh thác đổ suối reo dạt dào. 160
Descend from the top of the mountain
Where the lions have their dens and panthers prowl
You have ravished my heart with one glance of
your eyes, my bride, with me bead of your necklace.
Descends des sommets de l’Amana,
du Senir et les l’Hermon
Fuis ces repaires de lions,
ces montagnes pour panthères
Par un seul de tes regards tu me fais battre le cœur.

✶

Hôn thê anh yêu kiều diễm lệ
Tình em yêu như thể rượu nho
Xạ lan hương tóc thơm tho
Làn môi mọng mật điểm tô son hồng. 164
How beautiful is your love, my bride
how much more delightful is your love than wine
The perfume of your hair is more fragrant then all the
richest spice. Your lips, my dear, are made of honey.
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Petite sœur, ma promise, une seule des chaînettes qui ornent ton cou suffit
à me garder prisonnier.
Comme ton amour me ravit, je le trouve plus enivrant que le vin et ton
huile parfumée m’enchante plus que tous les baumes odorants.
Sur tes lèvres, mon baiser recueille un suc de fleurs.

✶

Lưỡi ngọt mềm ứa dòng sữa mật
Núi trầm hương tỏa ngát áo khăn
Em là nguồn suối cấm ngăn
Thửa vườn canh giữ khó khăn vượt rào. 168
Sweetmeats and milk are under your tongue
and the smell of your garments is like the smell
of the mountains of cedars
You are an enclosed garden, a fountain sealed.
Et ta langue cache un lait parfumé de miel.
Les vêtements que tu portes ont l’odeur des bois du Liban.
Tu es mon jardin privé, petite sœur, ma promise
ma source personnelle, ma fontaine réservée.

✶

Em là vườn ngọt ngào hoa trái
Nào phụng tiên, lư hội, huỳnh khương
Hải đường, thạch lựu, móng rồng
Mẫu đơn, đan quế, cam tùng, xạ lan. 172
You are like a lovely orchard
bearing precious fruit
with rarest of perfumes; nard
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and saffron, calamus and cinnamon.
Tu es la fraîcheur d’un verger de paradis
planté de grenadiers aux fruits exquis.
S’y croisent les parfums du henné et du nard
du nard et du safran, du laurier et de la cannelle.

✶

Đủ mọi thứ hương trầm tuyệt hảo
Đủ mọi loài dược thảo ngát thơm
Em là vườn mộng suối tuôn
Giếng khơi mạch sống từ nguồn núi cao. 176
With all kinds of incense; myrrh and aloes,
With all the finest spices.
You are a garden fountain, a well of living water,
refreshing as the streams from the high mountains.
Avec ceux de tous les bois odorants et aussi les senteurs
de myrrhe et d’aloès avec celles des baumes les plus fins.
Le jardin a une source, une fontaine d’eau courante
dévalant les pentes du Liban.

✶

Khấn bắc nam mong sao gió nổi
Vườn xạ lan lùa thổi nức hương
Để anh mở cửa vườn hồng
Nếm mùi trái ngọt thỏa lòng ước mơ. 180
Come, north wind, awaken; come south wind
blow upon my garden and waft its lovely
perfume to my beloved
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Let him come into the garden and eat its choicest fruits.
Réveillez-vous, venez, vents du nord et du midi
répandez les parfums de mon jardin pour qu’il exhale
ses senteurs. Et toi, mon amour, viens à ton jardin pour
en manger les fruits exquis.
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V
Anh mở rồi người thơ anh hỡi
Hái xạ lan cùng với trầm hương
Anh ăn cả tảng mật ong
Uống với hũ rượu pha cùng sữa tươi. 184
I have come to the garden, my darling
I gather my myrrh and my spices
I eat my honey and my sweetmeats
I drink my wine with my milk.
Je viens à mon jardin petite sœur, ma promise
et j’y fait ma cueillette de myrrhe et d’herbes
parfumées, j’y mange mon rayon de miel
J’y bois mon vin et mon lait.

✶

Rượu uống nữa cho đời hê hả
Mật ăn thêm cho dạ no nê
Bạn ơi xin chớ nề hà
Tiệc mừng có thỏa mới là vui chung. 188
Oh,
lover and beloved,
eat and drink!
Drink deeply!
Mangez,
mes amis,
buvez,
enivrez-vous d’amour.
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✶

Hồn mơ màng tim rung cánh mộng
Tiếng người yêu vang vọng ngoài phòng
Mở cửa mau hỡi bạn lòng
Hỡi bồ câu trắng anh mong gặp mình. 192
I was sleeping, my heart awakened in a dream
I heard the voice of my beloved knocking
“Open to me, my darling, my lover,
my lovely dove.
J’étais endormie, mais mon cœur restait en éveil
J’entends quelque chose, c’est mon bien-aimé qui
frappe à la porte: “Ouvre-moi, petite sœur, ma tendre
amie, ma colombe, mon trésor.

✶

Sương đêm rơi đầu anh sũng nước
Mưa bụi bay mái tóc ướt đầm.
Áo lót cởi mình em trần
Há còn mặc lại thêm lần nữa sao. 196
For my head is wet with dew
My locks with moisture of the night.”
I have taken off my robe
Am I then to put it on?
J’ai la tête couverte de rosée
et les cheveux trempés des gouttes de la nuit.”
J’ai retiré mes vêtements
Je ne vais pas me rhabiller?

✶

Chân rửa sạch khác nào tuyết mịn
Há lại mang bôi lấm bôi lem
Luồn tay anh cố đẩy then
Thân em rạo rực tim em bồi hồi. 200
I have bathed my feet
am I then to soil them?
My love tried to unlatch the door
My heart trembled within me I grew faint.
Je viens de me laver les pieds
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Je ne vais pas les resalir.
Mon bien-aimé passe la main par le guichet de la porte
et j’en ai le cœur battant.

✶

Tiếp tay chàng tình yêu rộng mở
Tay tôi thơm mộc dược đầm đìa
Mở được cửa chàng chẳng còn
Bỏ đi bóng đã khói lam xóa mờ. 204
I rose to open to my lover
and my hands dripped with perfume
my fingers with lovely myrrh has I pulled back the bolt
I open to my beloved but he was gone.
D’un bond je suis debout pour ouvrir à mon bien-aimé
J’ai les mains et les doigts couverts d’huile de myrrhe
quand je saisis la poignée du verrou
J’ouvre à mon bien-aimé mais il est parti, il n’est plus là.

✶

Tôi bàng hoàng hớt hơ hớt hải
Dạ nhủ thầm phải đuổi kịp chàng
Tìm chàng chẳng gặp được chàng
Tôi lên tiếng gọi chàng không trả lời. 208
My heart stopped
I Searched for him but couldn’t find him anywhere
I called to him,
But there was no reply.
Je sors à sa poursuite, je le cherche, sans le trouver
J’ai beau l’appeler pas de réponse.
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Mais je rencontre les gardes, qui font leur ronde
sur les remparts de la ville.

✶

Lính giữ thành thấy tôi nạt nộ
Đánh đập tôi coi bộ kẻ thù
Đã gây thương tích đớn đau
Lại còn tàn nhẫn tịch thu khăn quàng. 212
The guards found me and struck
and wounded me
The watch man on the wall
took my mantle from me.
Ils me frappent,
ils me blessent,
ils m’arrachent
mon châle.

✶

Tôi van xin các nàng kiều nữ
Chốn kinh kỳ ví thử gặp chàng
Nhắn giùm chàng hiểu cho rằng
Thân tôi đau đớn võ vàng vì yêu. 216
I adjure you,
O young women of Jerusalem
if you find my beloved one,
Tell him that I am sick with love
Ah, filles de la capitale, je vous le demande instamment
Si vous rencontrez mon bien-aimé
que lui raconterez-vous?
Que je suis malade d’amour! Dites-le lui.

✶

Hỡi người đẹp đứng đầu nữ phái
Người nàng yêu hẳn phải tuyệt vời
cho nên nài nỉ chúng tôi
Người nàng yêu dấu hơn đời thực chăng? 220
O most beautiful among women
What is it about your loved one
that is better than any other,
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that you command us this.
Dis-nous, la belle
qu’a-t-il de plus qu’un autre, ton amoureux?
Oui, qu’a-t-il de plus qu’un autre
pour que tu nous fasses pareille demande?

✶

Người tôi yêu hào quang rực sáng
Trai thế gian chẳng đáng so cùng
Đầu chàng vàng diệp vàng ròng
Chà là lông quạ tóc bồng mướt xanh. 224
My beloved one is tanned and handsome,
better than ten thousand others
His head is purest gold
his hair are palm fronds, black as the raven.
Mon bien-aimé est reconnaissable entre dix mille
à son teint resplendissant et cuivré.
Sa tête est dorée. Il a les cheveux bouclés
comme les fleurs de dattier et d’un noir de corbeau.

✶

Mắt bồ câu long lanh suối mát
Răng ngọc ngà mườn mượt sữa tươi
Gò má luống huệ đâm chồi
Nụ cười hoa nở làn môi thắm hồng. 228
His eyes are like doves beside the water brooks,
His teeth would seem bathed in milk and set like jewels.
His cheeks are like beds of lilies
His lips are red blossoms, they drip choice myrrh.
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Ses yeux ont le charme des colombes penchées sur un
ruisseau. Leur iris semble baigner dans du lait comme
logé dans un écrin. Ses joues sont une plate-bande
odorante, semée d’herbes parfumées. Ses lèvres ont
l’éclat de l’anémone òu perle une huile de myrrhe.

✶

Cổ tay chàng vòng vàng nạm ngọc
Bụng phiến ngà bạc bọc sáng trưng
Đôi chân trụ đá hoa cương
Đứng trên cặp đế vàng ròng đúc nên. 232
His arms are rods of gold adorned with chrysolites.
His body is a work of ivory covered with sapphires
His leg are columns of marble,
resting on golden bases.
Ses bras sont comme un anneau d’or chargé de pierreries.
Son corps est une plaque d’ivoire couverte de saphirs
Ses jambes font penser à des colonnes de marbre blanc
solidement plantées sur des socles d’or fin.

✶

Mình non cao hương nam tỏa ngát
Miệng thơm nồng ngọt mát mật ong
Thân quý báu dạ ngóng trông
Hỡi bao kiều nữ bạn lòng tôi đâu. 236
His stature is like the trees on the mountains
imposing as the cedars
His mouth is sweetness itself; is all delight. O young
women of Jerusalem, where is my friend, my beloved one.
Il a fière allure, comme les monts du Liban
il a la distinction des cèdres
Sa bouche est douce à mon baiser
tout en lui appelle mon désir
Voilà mon bien-aimé.
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VI
Kìa người đẹp đứng đầu thiên hạ
Chàng phương nao nàng quá khẩn cầu
Thôi ta hãy kiếm chàng mau
Người nàng yêu dấu tìm đâu bây giờ? 240
O most beautiful among women
Where has your lover gone?
We will help you find him
Where has your loved one gone?
Filles de la capitale voilà mon ami
Dis-nous, la belle, òu-est-il allé, ton amoureux?
Quelle direction a-t-il prise?
Nous voulons le chercher avec toi.

✶

Người tôi yêu đã vô đồng cỏ
Chăn cừu non hái bó hoa tươi
Tôi yêu chàng, chàng yêu tôi
Giữa đồng huệ nở chàng coi chiên mình. 244
My lover has come down to the field, to the beds of
spice to pasture his flock and to gather the lilies,
My lover belongs to me and I to him.
He pastures his flock among the lilies.
Mon bien-aimé descendra à son jardin à ses plates-
bandes odorantes, pour y trouver sa pâture et y cueillir les anémones.
Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi.
Il trouve sa pâture là òu poussent les anémones.

✶

Đồng quê hương em xinh cỏ mướt
Đẹp đoàn quân cờ phất hiên ngang
Hãy quay đi hỡi bạn vàng
Em nhìn anh thấy bàng hoàng tâm can. 248
O my beloved, you are as beautiful as the lovely land
of our country as owe-inspiring as bannered troops and
how you capture my heart
Took the other way, for your eyes have over come me!
Tu es belle ma tendre amie
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Comme la cité de Tirsa-la-Jolie, ravissante comme
Jérusalem, troublante comme un mirage
Détourne un peu les yeux, car ton regard me trouble.

✶

Tóc em mướt lông đàn dê sữa
Gió đùa bay nghiêng ngửa núi xanh
Răng em trắng nõn trắng tinh
Như đàn chiên mẹ tắm mình suối trong. 252
Your hair Iike a flock of goats
Streaming down from the slopes of mountains
Your teeth me white as a flock of ewes
Which come up from the washing.
Tes cheveux évoquent
un troupeau de chèvres dévalant du mont Galaad.
Tes dents me font penser
à un troupeau de brebis qui remontent du point d’eau.

✶

Cừu nào chẳng có chồng có vợ
Chiên nào không một lứa xinh đôi
Má tròn trái lựu bổ hai
Rực hồng sau lớp mạng dài phủ che. 256
All of them big with twins,
None of them thin and barren
Your check is like a half pomegranate
behind your veil.
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Chacune a sa sœur jumelle,
aucune ne manque à l’appel.
Derrière ton voile
tes pommettes ont la rougeur d’une tranche de grenade.

✶

Hoàng hậu nhiều cung phi cũng lắm
còn thê tần hết đếm nổi rồi
So ra em vẫn hơn người
Em bồ câu trắng tuyệt vời của anh. 260
There are sixty queens, eighty concubines,
and maidens without number,
but you, my love, my perfect one,
are the only one among them all, without an equal.
Le roi peut bien avoir soixante reines,
quatre-vingts concubines, et des jeunes femmes sans
nombre, pour moi il n’y a qu’une femme au monde
c’est ma colombe, c’est mon trésor.

✶

Em gái cưng hiền lành của mẹ
Trọn kiếp người chi đẻ mình em
Công nương khắp chốn ngợi khen
Rằng em diễm phúc rằng em nhất đời. 264
Her mother’s chosen,
the dear one of their parents.
The daughters saw her
all declared her fortunate.
Seule fille de sa mère
et son enfant préférée
Les femmes, en la voyant,
vantent son bonheur.

✶

Các hoàng hậu đồng thời cung nữ
Chẳng một ai dám nỡ chê bai
Xinh tươi như thể nắng mai
Đôi vầng nhật nguyệt rạng ngời dung nhan. 268
The queen and the concubines,
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and they sang her praises
Who is this that comes from like the dawn,
as beautiful as the moon, as resplendent as the sun.
Reines et concubines du roi font d’elle cet éloge:
“Quelle est donc cette femme,
qui a la fierté de l’aurore
la beauté de la lune, l’éclat du soleil

✶

Hôn thê anh giai nhân tuyệt thế
Bóng đoàn quân cờ xí rợp trời
Vườn đào đưa bước dạo chơi
Cây xuân bờ nước đâm chồi nở bông. 272
O most beautiful bride in all the world
Yes, beautiful as awe—inspiring as bannered troops
I went down into the orchard of nuts
And out to the valley to see the spring time there.
Et vous trouble autant qu’un mirage?
Je suis descendu au parc des noyers
pour voir les jeunes pousses
dans le vallon,

✶

Nho khoe thắm lựu hồng phô sắc
Cánh ngát thơm nhụy nức mùi hương
Nhớ nhau tan tác cõi lòng
Nhà xưa người cũ ước mong sum vầy. 276
To see whether the grape vines where budding
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Or the pomegranates were blossoming yet.
Before I realized it was stricken with terrible
homesickness and wanted to be back ‘among my own people,
pour voir si la vigne bourgeonne et si les grenadiers
sont en fleur
Mais je n’y comprends plus rien; tu me
fais perdre mes moyens, fille de noble race.

http://tieulun.hopto.org

http://tieulun.hopto.org



VII
Về ngay đi về ngay nàng hỡi
Đừng để ai mòn mỏi ngóng trông
Cớ chi ao ước gặp nàng
Phải chăng nàng múa dịu dàng dễ thương. 280
Return, return to us, comeback comeback,
that we may see you once again
Why should you seek a peaceful one
Because she dances so beautifully.
Tourne-toi, tourne-toi, Sulamite, tourne-toi donc
et laisse-nous te regarder
Pourquoi regarder la Sulamite
entraînée dans la danse à deux camps?

✶

Hỡi tiên nga hài nhung gót ngọc
Khen thợ trời khéo đúc tấm thân
Đùi non vòng bạc trắng ngần
Rốn sâu đáy chén ngập tràn rượu nho. 284
How beautiful are your feet in sandals, O queenly maiden
Your rounded thighs are like silvers
the work for the most skilled of an artist.
Your navel is lovely as around bowl filled with wine.
Que tes pieds sont jolis dans leurs sandales, princesse.
La courbe de tes hanches fait penser à un collier sorti
des mains d’un artiste. Le bas de ton ventre est une
coupe ronde, òu le vin parfumé ne devrait pas manquer.

✶
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Vùng bụng nàng là kho lúa sạ
Là cả đồng huệ nở ngát thơm
Nhũ hoa như cặp nai ngoan
Như đôi cừu bé nằm bên mẹ hiền. 288
Your waist is like a heap of wheat set
about with lilies.
Your breast are like twin fawns,
the young of gazelles among their sweet mother.
Ton ventre est un tas de blé
entouré d’anémones.
Tes deux seins sont comme deux cabris,
comme les jumeaux d’une gazelle.

✶

Cổ ba ngấn tháp tròn vững chắc
Đôi mắt xanh trong biếc hồ thu
Mũi cao tháp dựng còn thua
Dõi nhìn về phía tít mù dặm khơi. 292
Your neck is stately as an ivory tower
Your eyes as limpid pools
Your nose is like the tower
that looks toward the ocean.
Ton cou ressemble à la Tour-d’ivoire.
Tes yeux me rappellent les étangs de Hèchebon,
à la sortie de cette grande cité.
Ton nez est aussi gracieux que la
Tour-du-Liban, qui monte la garde en face de Damas.

✶

Mái đầu em núi đồi bát ngát
Suối tóc em xanh mượt xanh rì
Dẫu cho hoàng đế quyền uy
Tóc em cột cẳng bước đi được nào. 296
Your head rises like mountains
Your hair is like draperies of purple
a king is hold captive
in its tresses.
Ta tête se dresse fièrement comme le mont Carmel.
Les mèches de tes cheveux
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ont des reflets de pourpre;
un roi est pris à leurs boucles.

✶

Hôn thê anh má đào môi mọng
Người yêu anh ngày mộng đêm mơ
Thân em rợp bóng chà là
Đung đưa chùm quả nhũ hoa căng tròn. 300
O my lovely bride, how beautiful your cheeks and lips.
Oh love, how pleasant, you are the one I desire
Your very figure is like a palm tree
and your breasts are like its clusters of dates.
Que tu es belle et gracieuse, mon amour, toi qui fais mes délices
Et quelle ligne élancée
On dirait un palmier-dattier
Tes seins en sont les régimes.

✶

Anh ước ao trèo lên hái trái
Hưởng mùi thơm ngọt vị nho tươi
Mũi em hương táo chín muồi
Miệng nguồn rượu mật tuyệt vời men trinh. 304
I will climb up into the palm tree and take hold of its fruits
Now may your breasts be liked grape clusters,
and the fragrance of your nose like apples
and your mouth like an excellent wine.
Il faut que je monte au palmier pour mettre la main sur
ses régimes. Que tes seins soient aussi pour moi comme
des grappes de raisin, et le parfum de ton haleine

http://tieulun.hopto.org

http://tieulun.hopto.org



comme l’odeur des pommes, que ta bouche m’enivre comme le bon vin…”
✶

Em rót dâng tình anh nồng thắm
Chảy tràn tim hồn đắm cơn say
Son tình thắm mộng lứa đôi
Cho dầu đá nát vàng phai chẳng mờ. 308
That flows smoothly for my lover
spreading over the lips and the teeth
of those who are asleep to speak
I am my beloved’s and I am the one he desires
Oui, un bon vin réservé à mon bien-aimé
et glissant sur nos lèvres endormies.
Je suis à mon bien-aimé
et c’est moi qu’il désire.

✶

Đêm đồng hoang đôi ta hò hẹn
Hoa móng rồng ngát quyện má môi
Vườn nhà gặp gỡ sớm mai
Xem nho nở nụ đâm chồi mướt xanh. 312
Let us go forth to the fields
and spend the night among the flowers
Let us go early to the vineyards, and see if the
vines have blossomed, if the buds have opened.
Viens, mon amour, sortons, allons passer la nuit parmi
les fleurs de henné. Nous serons de bonne heure aux
vignes, nous verrons si elles bourgeonnent ou même si
les bourgeons s’ouvrent, et si les grenadiers sont en fleur.

✶

Cảnh địa đàng trao tình ân ái
Táo tháng năm còn mãi đơm hoa
Trái ngon chín đỏ sân nhà
Em lo gìn giữ làm quà tặng anh. 316
There I will give you my love
The May apple tree gives forth flowers and fruits’ at
our doors. Both fresh and mellowed fruits
I have kept in store for you, my beloved.
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Et là je te donnerai mon amour. Les pommes d’amour
libérent leur senteur. A notre porte nous avon toutes
sortes de fruits exquis, des nouveaux et des anciens.
Mon amour, je les ai réservés pour toi.

✶

Phải chi ta cùng sanh một mẹ
Bú sữa người từ bé lớn lên
Gặp nhau giờ hẳn tự nhiên
Hôn nhau chẳng sợ người quen họ nhìn. 320
Oh, that you were my brother
Nursed at my mother’s breast!
If I met you out of doors, I would kiss you no matter
Who was watching, and no one would laugh at me.
Ah, comme j’aimerais que tu sois mon frère
nourri au sein de ma mère
Quand je te rencontrerais dehors,
Je pourrais t’embrasser sans provoquer les critiques.
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✶

Em đưa anh về căn nhà cũ
Ước mong anh dạy dỗ em thêm
Dâng anh chén rượu ngát men
Pha cùng nước lựu trinh nguyên đầu mùa. 324
I would bring you to my childhood home
And there you would teach me
I would give you spiced wine to drink,
sweet pomegranate juice.
Je te mènerais jusque chez ma mère,
et tu m’apprendrais l’amour
Je te ferais goûter à mon vin parfumé
et à mon jus de grenade.

✶

Cánh tay êm chàng đưa em gối
Bàn tay mềm chàng lại vuốt ve
Hỡi bao kiều nữ kinh đô
Đừng lay người thức người chờ tình yêu. 328
His left hand is under my head
And his right arm embraces me
O young women of Jerusalem
Not to awaken him until he pleases.
Sa main gauche soutient ma tête, son bras droit
m’enlace la taille. Ah, filles de la capitale, je vous le
demande instamment: Pourquoi réveiller l’amour,
pourquoi le provoquer avant qu’il y consente.
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VIII
Từ đồng cát nắng thiêu người tới
vai kề vai se mối chỉ hồng
Gốc cây giấc điệp mơ màng
Anh lay em tỉnh anh bồng em lên. 332
Who is this coming up from the desert
learning upon his lover?
Under the apple tree
There he awakened his love
Quelle est cette femme,
qui arrive du désert
appuyée au bras de son bien-aimé,
je te réveille sous le pommier.

✶

Anh đưa em về căn nhà cũ
Nơi ngày xưa mẹ đẻ em ra
Cưng em như quả ấn ngà
Như con dấu bạc chẳng hề rời xa. 336
Where my mother gave birth to me
In her travail –
Set me as a seal on his heart,
As a seal on his arm.
Là òu ta mère t’a conçu, là òu elle t’a mis au monde
Place-moi contre ton cœur comme ton cachet personnel;
Garde-moi près de toi,
Comme la pierre gravée à ton nom que tu portes au bras.

✶

Ôi tình yêu mạnh như sự chết
Ôi lòng ghen dữ hệt Diêm vương
Lửa tình đã đốt can trường
Sét ghen còn xé tim hồng nát tan. 340
For love is strong as death
and jealousy is as cruel as Sheol
Its flames
are a blazing fire
C’est que l’amour est aussi fort que la mort
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Comme la mort aussi la passion vous tient.
Elle est une flamme ardente,
Elle frappe comme la foudre.

✶

Lửa yêu đương thác ngàn khôn dập
Sét ghen tuông sóng dập chẳng chìm
Khinh thay những kẻ ngu hèn
Tình yêu toan tính dùng tiền đổi trao. 344
Many waters cannot quench the flame of love
Neither can the floods down it
If a man tried to buy it with everything
he owned, he couldn’t do it.
Toute l’eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l’amour
Et toute l’eau des fleuves serait incapable de le noyer
Imaginons quelqu’un qui offrirait tous ses biens pour acheter
l’amour: il ne manquerait pas de recueillir de mépris.

✶

Em bé thơ nhà nào mới lớn
Cặp nhũ hoa chum chúm núm cau
Giờ đây chẳng biết tính sao
Nếu như có kẻ mang trầu hỏi em. 348
Their sister is a little
and she has no breasts as yet
What shall we do
if someone asks to marry her.
Nous avons une sœur
mais elle est trop jeune,
elle n’a pas encore les seins formés.
Que ferons-nous pour elle, quand il sera question de la marier?

✶

Thân em nếu thành bền lũy vững
Tháp bạc cao hãy dựng phía trên
Còn em như cửa trống trơn
Hương nam gỗ quý hãy đem dựng rào. 352
If she is a wall,
We will build upon it a silver parapet
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If she is a door,
We will enclose it with cedar boards.
Si elle est un rempart, pour défendre sa vertu
nous couronnerons ce rempart de créneaux d’argent.
Si elle est une porte ouverte,
nous bloquerons cette porte par une barre de cèdre.

✶

Thân tôi sánh tường cao vách đắp
Đôi nhũ hoa lầu tháp so cùng
Mỗi lần gặp được mặt chàng
Niềm vui khỏa lấp nỗi lòng âu lo. 356
I am ai wall,
And my breasts are like towers
So now in his eyes I have become
One to be welcomed.
Je suis un rempart, moi
mes seins en sont les tours
Alors, pour lui, je suis
celle qui fait son bonheur.

✶

Hoàng tử có vườn nho màu mỡ
Người trao cho tôi tớ chăm nom
Bạc ròng ngàn lượng đủ cân
Là tiền huê lợi mỗi năm thâu về. 360
The prince had a vineyard,
he gave over it to caretakers
For it fruits one would have to pay
A thousand silver pieces.
Le prince possède une vigne
et l’a confiée à des gardiens
Le droit de vendange est fixé
à mille pièces d’argent.
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✶

Vườn của tôi chẳng hề chung chạ
Ngàn lượng kia thuộc cả hai người
Còn hai trăm lượng lẻ loi
Là phần của kẻ trông coi mảnh vườn. 364
My vineyard is at my own disposal,
the thousand pieces for him,
and two hundreds
For the caretakers of its fruits.
Le prince, tu peux garder les mille pièces d’argent
dont deux cents pour les gardiens;
Ma vigne à moi,
Je la garde moi-même.

✶

Hỡi em yêu giữa ngàn bông trái
Lời của em êm ái như ru
Lọt tai bầu bạn đê mê
Ước sao anh cũng được nghe tiếng mình. 368
O my beloved, living in the gardens,
how wonderful that your companions
may listen to your voice;
Let me hear it too.
Ma belle, toi qui te tiens dans le jardin
il y a ici des camarades,
qui essaient d’écouter ce que tu dis.
Mais c’est à moi que tu dois dire:

✶
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Hãy trốn mau hỡi anh yêu dấu
Mình đừng nên ẩn náu nơi đây
Hiền ngoan như thể cừu nai
Trên non mộc dược trên đồi xạ lan. 372
Come quickly, my beloved,
and be like a gazelle
or young deer
upon the mountains of spices.
Pars vite d’ici, mon amour,
et leste comme un gazelle
ou un jeune cerf
rends-toi sur les monts parfumés.
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LUẬN ĐỀ TỪ
KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) kể lại chuyện đôi lứa yêu

nhau giữa cảnh đồng quê êm đềm, thế giới tự nhiên do đấng Cha Trời tạo
dựng đẹp tựa thiên đường.

Đêm đồng hoang đôi ta hò hẹn
Hoa móng rồng ngát quyện má môi
Vườn nhà gặp gỡ sớm mai
Xem hoa[3] nở nụ đâm chồi mướt xanh (312)
Cảnh địa đàng trao tình ân ái
Táo tháng năm còn mãi đơm hoa
Trái ngon chín đỏ sân nhà
Em lo gìn giữ làm quà tặng anh (320)

Nhưng sau đó họ đã lạc bước đến chốn thị thành động loạn, thế giới phản
tự nhiên, do trí khôn ngoan của con người tạo tác, xấu như địa ngục:

Ôi tình yêu mạnh như sự chết
Ôi lòng ghen dữ tựa[4] Diêm Vương
Lửa tình đã đốt can trường
Sét ghen còn xé tim hồng nát tan (340)
Lửa tình yêu[5] thác ngàn khôn dập
Sét ghen tuông sông dập chẳng chìm
Khinh thay những kẻ ngu hèn
Tình yêu toan tính dùng tiền đổi trao (344)

Để rồi vở kịch bi quan, với nhiều mâu thuẫn giữa đạo trời với đạo người,
giữa đời sống tự nhiên với phản tự nhiên, giữa thiên đường với địa ngục, giữa
hạnh phúc với khổ đau, giữa sum họp với chia lìa v.v… khi đối chọi lúc hài
hòa trải dài suốt dọc khúc ca. Cuối cùng ta thấy, đối cực mâu thuẫn này chỉ là
yếu tố kích động để đối cực mâu thuẫn khác nảy sinh xung đột, cho tới khi cả
hai đạt mức thăng bằng điều hòa thì nhập chung làm một. Tức là chỉ có hóa
sinh mà chẳng có sát sinh, chỉ có tương thành mà không có tương hủy, biến
được thuật tranh giành thành đạo thái hòa.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) có ngôi nhà yêu với cửa
huyền vi:

Luồn tay anh cố đẩy then
Thân em rạo rực tim em bồi hồi (200)
Tiếp tay chàng tình yêu rộng mở
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Tay tôi thơm mộc dược đầm đìa
Mở được cửa chàng chẳng còn
Bỏ đi bóng đã khói lam xóa mờ (204)

Vào “cửa cài then” còn khó hơn là vào “cửa hẹp”, vậy mà chàng gõ cửa đã
mở ra, làm ta nhớ lại lời dạy của Chúa Cứu Thế về mãnh lực của tiếng “gõ”
và lời cầu khấn:

Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ được mở cho. Vì
trong các ngươi ai có con xin bánh, há lại lấy đá mà cho nó ư? Hay nó xin cá,
há lại cho nó rắn ư? Vậy các ngươi, tuy là ác, mà còn biết lấy của làm quà
cho con, huống hồ là Cha các ngươi, Đấng ngự trên trời, chắc chắn là Ngài sẽ
ban của lành cho bất cứ ai xin.

Khi cửa đóng thì chàng “gõ”, lúc mở cửa thì chàng bỏ đi, khiến ta lại nhớ
thêm lời Chúa dạy:

Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng có lắm người đi, hẳn sẽ dẫn đến sự tiêu vong,
còn cửa hẹp, ít kẻ vào, ắt đưa đến sự sống còn.
Nhưng yếu tính của đạo tự nhiên trong lúc hát này không chi nằm ở “vào

cửa hẹp” với “không vào cửa rộng” mà còn vươn tới sự biết “vào ra.” Bởi khi
cửa đóng mà chàng “gõ” là chàng đã bước “vào”, thì lúc đó mở cửa hẳn
chàng đã bước “ra.” Hơn nữa cửa ở đây không hẳn là cửa nhà, mà còn là cửa
lòng “mở cửa ra hỡi bạn lòng”, và một khi cửa tim đã mở, tấm lòng đã chung
thì làm gì còn cửa để mở ra với vào. Song dẫu sao cũng phải nhận rằng, cửa
đạo tự nhiên của cửa huyền vi mở đóng khôn lường, nhưng nếu lường được
mà “vào ra” đúng lúc thì không còn mắc vòng “sống chết” vượt hẳn lên trên,
sống cuộc sống đời đời bất diệt.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) quan niệm vào là ra, ra là
vào; còn là mất, mất là còn, rộng là hẹp, sống là chết, chết là sống. Bởi không
vào thì chẳng ra, không còn thì chẳng mất, không rộng thì chẳng hẹp, không
sống thì chẳng chết. Còn ở trong mất thì còn mãi, rộng ở trong hẹp thì rộng
mãi. sống ở trong chết thì sống mãi.

Như Trọng Thủy khi sống với Mỵ Châu, chàng còn nhớ đến nợ quốc gia là
sứ mệnh của vua cha giao phó, thì chàng đã biết sống “cái sống trong cái
chết”, để rồi sau khi Mỵ Châu chết, chàng gieo mình xuống giếng là chàng lại
biết chết “cái chết trong cái sống.”

Cảnh sống chết nơi cõi trần này đối với chàng, chỉ là cái bóng mây bay,
gió cuốn của trời phản chiếu trên mặt giếng trong còn chàng vẫn là lòng
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giếng thẳm sâu, trải mấy ngàn năm giờ đây giếng vẫn còn đầy ắp, và đem
ngọc trai Mỵ Châu tới rửa, ngọc vẫn sáng ngời.

Rômêô trái lại chàng chỉ biết “sống trong cái sống” nên đã không hiểu
được Juliette đang “sống trong cái chết”, nên cái sống của chàng cuối cùng là
cái sống trong chốn nhà mồ, chứ chẳng phải là cái sống ngoài cõi vũ trụ bao
la; giống như đạo sống tự nhiên của khúc ca này.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) quan niệm thiên đường là
địa ngục, địa ngục là thiên dường, nên muốn tới được thiên đường phải vượt
qua địa ngục, muốn thoát được địa ngục phải rũ bỏ ham muốn tìm kiếm thiên
đường trần gian giả tạm, cuối cùng mới mong tới được cõi chân thiên dường,
cõi thiên thiên đường.

Như Thúy Kiều chẳng hạn, nàng không tìm thấy thiên đường ở chốn phòng
khuê “êm đềm trướng rủ” hay nơi ngọn tiểu khê “nước chảy trong veo” nên
nàng đã nhảy xuống dòng sông đoạn trường đục trong lẫn lộn chìm nổi suốt
mười lăm năm cho tới tận cửa biển Tiền

Đường, sau khi “thân tàn gạn đục khơi trong” nàng mới tìm thấy cõi chân
thiên đường.

Còn nàng Sulamit trong khúc hát này cũng không tìm thấy thiên đường ở
chốn đồng quê hoa cỏ tươi mát, nên nàng phải băng mình tìm kiếm trong đêm
tối thị thành, khiến lính canh tưởng lầm nàng là gái giang hồ, nên đã gây
nông nỗi:

Lính giữ thành thấy tôi nạt nộ
Đánh đập tôi coi bộ kẻ thù
Đã gây thương tích đớn đau
Lại còn tàn nhẫn tịch thâu[6] khăn quàng (212)

Cho tới khi thân nàng như đóa hoa tơi tả trên hè phố, như ngọn cỏ xác xơ
bên vệ đường, khi đó hoa thiên đường trí tuệ mới bừng sáng nở trong xác
thân địa ngục u ám đen tối của nàng.

Cả hai trường hợp trên đây đã cho ta thấy, yếu tính của đạo tự nhiên là:
thiên đường không ở trên đời, mà ở trong tâm, ở trong địa ngục.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) quan niệm của cải thế gian
là vật ngoài xác thân, thân xác là vật ngoài tâm hồn, cần phải thanh tẩy hay rũ
bỏ, để thần trí được nhẹ nhàng bay bổng về nơi nguồn cội, là chốn quê xưa đã
sống tự thuở mình chưa chào đời.

Như Xuân Hương nữ chúa thơ Nôm, đã tự lột trần, đã tung hết tất cả chỉ
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giữ lại mảnh hình hài giống như chiếc bánh trôi:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Nhưng rồi trước sức đè ép của nước non nặng đục quá mức này, nàng đành

buông bỏ nốt, chỉ lưu lại mảnh hồn nhẹ trong duy nhất:
Mềm rắn mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Như người con gái trong ca dao, tình yêu đã đến từ cái thuở hồn tính nàng

còn thanh nhẹ, chưa đầu thai mang xác phàm nặng trược:
Sao tua ba cái nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về với cha.
Như Chử Đồng Tử và Tiên Dung, chàng cởi khố, vùi xác vào lòng cát

trắng, nàng trút xiêm, dìm thân nơi dòng nước trong xanh, cả hai chỉ giữ cặp
linh hồn nhẹ tựa làn hơi, ánh sáng trên trời.

Nhất là Sulamit trong khúc hát này, nàng đã phát nguyện thoát y, rửa chân:
Áo lót cởi mình em trần
Há còn mặc lại thêm lần nữa sao
Chân rửa sạch khác nào cát mịn
Há lại mang bôi lấm bôi lem (198)

Nàng đã xuất hồn nhập xác nữ đồng trinh:
Em bé thơ nhà nào mới lớn
Cặp nhũ hoa chum chúm núm cau (246)

Nàng đã xuất thần nhập bọc noãn tinh:
Vội kéo[7] chàng về căn nhà cũ
Nơi ngày xưa mẹ thụ thai tôi (106)

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) có ngôi nhà yêu mặt đất là
nền, vòm trời là mái lợp đẹp tựa cõi “thiên thiên đường.” Và vì không có cửa
nên phải vào bằng cửa lòng người. cửa lòng vạn vật, cửa lòng hư vô.

Như Eva, nàng đã vào được cửa lòng của người là tim yêu của chàng, đã
vào được cửa vạn vật là thân quí của Adong, nên hai người đã hòa chung cả
xác lẫn hồn làm một, đã sống cõi “thiên thiên đường” trước thuở có vườn địa
đàng là cõi “thiên đường.”

Như chàng hoàng tử trong khúc ca này, trước khi vào được cửa lòng hòa
làm một với Sulamit, chàng đã phải trải qua các cuộc vượt cửa vạn vật là lặn
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lội trong vùng biển chết và biển đỏ, lăn lóc nơi miền đất khô và đất hứa. cuối
cùng mới trỗi dậy được từ lòng sa mạc nóng bỏng, đốt cháy thịt da.

Từ đồng cát nắng thiêu người tới
Thân trụ trời tỏa khói bốc mây (114)

Như mẹ Tiên cha Rồng phải chia con sẻ cái:
Lạc Long xuống biển phía nam thùy
Âu cơ về cõi Ba Vì Tản Viên.
Phía mẹ lên non mở trời, phía cha xuống biển khai đất, để con cháu đời sau

là Tiên Dung, từ trên chín tầng trời, tức lòng hư vô bay xuống, và Chử Đồng
Tử từ dưới vũng cát biển Đông, là lòng vạn vật trồi lên.

Hành trình qua lại giữa hai căn nhà lớn – nhỏ vũ trụ với trần gian, cặp Tiên
Long đã tự tỉnh thức, tự vãng lai, khác với Eva cùng Adong đã tự ngủ mê,
khiến Cha Trời phải đánh thức, phải thò tay lôi nàng ra khỏi bụng chàng,
cùng đuổi họ ra phía đông vườn địa đàng. Cũng như từ bọc trứng chúng ta tự
nở ra con, khác với từ cục đất nhờ Thượng Đế nặn mới nên hình người.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) là nguồn suối tuôn tràn bất
tận, đã tưới dưỡng rừng hoa nghệ thuật Tây phương qua khắp các bộ môn
cùng trường phái từ cổ điển rồi tân cổ điển… cho tới ấn tượng, trừu tượng
mới nhất bây giờ. Về âm nhạc, nhờ thánh thi mà có

thánh ca, và nhờ thánh ca mà có nhạc hát tại thánh đường như truyền thống
tín ngưỡng trỗi nhạc, và đồng ca Khúc Hát Dâng Tình của người Do Thái vào
các dịp cử hành hôn lễ. Còn tín hữu Tin Lành và Thiên Chúa giáo Việt Nam,
những ai thuộc “Lời Nguyện” trong sách lễ hôn nhân:

Nơi tiệc cưới Cana, Chúa đã chúc phúc và nâng đỡ đôi tân hôn thoát khỏi
cảnh khó khăn qua phép lạ biến nước lã thành bình rượu ngon, xin Chúa chúc
phúc cho con trong đời sống lứa đôi, để chúng con mãi sống xứng đáng với
nhiệm tích tình yêu của Chúa.

Về điêu khắc, khi ngắm tác phẩm Nụ Hôn (the kiss) của Rodin (thầy dạy
Kahlil Gibran về đường nét hội họa tâm linh siêu thoát) hẳn đọc giả nhớ lại
hai câu mở đầu của khúc hát này:

Hôn em nữa và hôn em nữa
Cho tình anh ngọt tựa rượu nồng (002)

Về hội họa, Chagall bậc thầy của thế kỷ, đại sư của họa phái ấn tượng, nhờ
nhiều năm “ăn nằm” với khúc hát này, nên đã sáng tác được những họa phẩm
lừng danh mà chúng tôi đã trích một số làm phụ bản, in nền các trang trong
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sách. Còn bức mẫu bìa là hình người nữ bồ câu lõa thể, mọc cánh thiên thần,
tay cầm bó hoa tươi tiến lại gần người nam hiền tựa dê non, phía trên có đấng
Cha Trời mình trần, đứng dang tay hân hoan cổ vũ, đã lột tả trọn vẹn hồn
khúc ca này.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The song of Love) đối với thế giới hình tượng
và màu sắc của Chagall, thì từ người cho tới muôn loài, muôn vật nơi cõi trần
gian nặng trược này, đều được nâng cao khỏi mặt đất, được thả tự do bay
lượn lơ lủng trên không. Nhân vật khi lõa thể là Adong cùng Eva hiện đại lần
đầu trao duyên vợ chồng, còn khi phục sức thì áo dài khăn cưới thướt tha làm
nàng dâu cùng chàng rể. Nên cảnh nào cũng là cảnh bày lễ tơ hồng, ngày nào
cũng là ngày cử tiệc tân hôn, và đêm nào cũng là đêm động phòng hoa chúc.
Ánh sáng là ánh sáng của đèn hoa giăng kết, của hàng nến trắng lung linh soi
tỏ lòng nhau, của bầu trời trăng sao vằng vặc, chứng giám cho lời thề nguyền,
lòng ước nguyện lứa đôi.

Chagall đã tin tưởng rằng, thiên đường tại cõi thế gian này mới là hiện
hữu, còn thiên đường ở cõi trời cao, theo như nhiều người nghĩ suông thì là
giả tạo, chỉ khi nào tâm thức đã chứng nghiệm hẳn hoi mới là thực hữu, còn
không thiên đường chưa có mà trần gian đã bỏ lạc mất tiêu.

Do đó, Chagall yêu người quí vật tới nỗi, coi tất cả là thiên thần, tin mọi cử
động, mọi cọ xát, mọi va chạm, mọi gặp gỡ nơi cõi trần hoàn, đều thần bí linh
thiêng. Chagall quả đã thấm nhuần tinh thần đạo tự nhiên một cách cực kỳ
sâu đậm vậy.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) khi chuyển qua lời Việt, để
cho tương xứng với nguyên bản vốn là một khúc ca, chúng tôi đã sử dụng thể
song thất lục bát truyền thống, vừa dễ nhớ, dễ thuộc, lại vừa dễ hát, dễ ngâm.
Bởi thể điệu diễn ngâm, diễn ca của ta, là sự phối hợp hài hòa giữa thơ và
nhạc, một bài thơ lục bát hay song thất lục bát, ta có thể hát với muôn ngàn
điệu dân ca ba miền, kể cả nhạc mới bây giờ, bằng chứng là một số nhạc sĩ
tân nhạc gần đây, cùng ký pháp Tây phương, phổ nhạc nhiều bài thơ làm theo
thể diễn ca diễn ngâm, đã thành công một cách dễ dàng.

Nếu như Ấn dùng tiếng Sancrit làm nốt nhạc, thì ngôn ngữ năm dấu ký âm
(sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) của dân ta, đúng là thứ ngôn ngữ âm nhạc tinh
ròng, nên khi ta làm thơ theo thể điệu diễn ca, diễn ngâm truyền thống, thì kể
như ta đã soạn luôn cả bài nhạc nữa rồi. Bởi lẽ có “thơ” của ta mới gọi là “thi
ca” là “thơ” để “hát”, chưa kể còn là “thơ” để “hò”; khi hát thì nhẹ nhàng như
gió thoảng mây bay, lúc chuyển qua điệu hò thì lập tức trời rung đất chuyển.
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Qua các công trình như Phúc Âm Diễn Ca (thể sáu tám ca dao). Khi Thánh
bánh trẻ (thể bốn chữ đồng dao) v.v… trước kia, hẳn minh chứng rằng dân ca
đã thi hóa, nhạc hóa Thánh Kinh, đã ngâm vịnh hát hò kinh Chúa bằng lời ca
tiếng nhạc, chứ chẳng phải chỉ đọc bằng mắt thôi. Nhờ đó tinh thần đạo đã
thấm sâu vào tiềm thức tuổi thơ, cùng nhuần đượm nơi tâm khảm tuổi già
mãi mãi.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) với thể điệu diễn ngâm
truyền thống thì chỉ riêng nhịp thơ của vế lục bát cũng đủ dẫn hồn ta tới cõi
trời cao. Bởi lẽ âm thanh là nhịp thở của muôn loài cùng vũ trụ, bao gồm một
hô (hà ra) và một hấp (hít vào), nên một đơn vị âm thanh luôn luôn là hai
tiếng dính liền. Do đó lời tụng, tiếng niệm của đạo giáo với mục đích dẫn tiến
tiểu hồn vạn vật cùng hòa hợp với đại hồn vũ trụ, cũng phải hai âm dính cặp:

Nam mô/ A Di/ Đà Phật
Nguyện cầu/ Đức Phật/ Di Đà
Êli/ lamma/ Sabac/ thani
Chúa Trời/ tôi ơi/ sao người/ bỏ tôi
Câu niệm lục tự Di Đà của Phật thành đại và bát tự Chúa Cha của Chúa

đóng đanh, niệm lần cuối cùng trên cây thập tự, trước phút rời chốn nhân
gian, về lại cõi trời trên này, so với câu lục và câu bát là điệu hát ru, tức nhịp
kinh cầu vọng của truyền thống giống nòi, mong cho con em mình lớn lên
thành người con ngoan của gia đình, con yêu của tổ quốc, sẵn sàng hy sinh
cho nhà, xả thân cho nước dưới đây, ta thấy hoàn toàn giống nhau:

Mình đàn/ dáng mẹ/ đất gầy
Cha trời/ ôm ấp/ cần tay/ hao mòn
Bầu tròn/ đùm bọc/ trăm con
Dây tơ/ chín khúc/ héo hon/ ruột mềm.
Vậy nhịp tụng niệm của đạo giáo và nhịp thơ lục bát của dân ta, cả hai đều

nhằm đoạt cứu cánh giải thoát tâm linh, nhằm thực hiện đạo quan hệ trời,
người đích thực. Chưa kể tiếng nói Việt vốn là tiếng nói cặp, thay vì: “Mình/
gầy/ héo/ vàng” là đủ nghĩa, song ta lại nói: “mình mẩy/ gầy nhom/ héo hắt/
vàng vọt” là bởi ta còn muốn đạt cứu cánh đơn vị âm ba vũ trụ. Thay vì:
“giàu/ sang/ vui/ sướng” ta lại nói: “giàu nghèo/ sang hèn/ vui buồn/ sướng
khổ” là bởi ngoài cứu cánh âm thanh, ta còn muốn đạt tính đạo thường hằng
hợp chất lưỡng đầu cực. Do đó, câu nói thông thường hàng ngày của ta, cũng
chuyên chở âm ba và lý đạo nhiệm mầu của tôn giáo rồi vậy.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) chỉ riêng vần điệu của thể
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song thất lục bát cũng đủ đưa hồn ta về nơi vĩnh cửu vì thơ truyền thống của
ta từ đồng dao, ca dao nói tới song thất lục bát đều vần liền (liên vận), nên
giữa câu thơ này với câu thơ khác, từ đầu bài tới cuối bài, được kết nối chặt
chẽ với nhau bằng một dòng âm thanh liên tục, không hề đứt quãng. Nhất là
thể diễn ngâm:

Gió động đình mẹ “ru” con “ngủ”
Trăng Tiền Đường ấp “ủ” năm “canh”
Tiết thu trời lạnh lành “lanh”
Cỏ cây khóc hạ hoa “cành” thương “đông”
Bổng bồng bông bổng bồng “bông”
Võng đào mẹ bế con “Rồng” cháu “Tiên.”
Cập song thất trên vần trắc (ngủ–ủ), cặp lục bát dưới vần bằng (lanh–

cành), hai cặp trên dưới được nối liền với nhau với vần bằng (canh–lanh)
giúp bố cục vừa đăng đối câu bằng vừa khít khao liền lạc. Vần điệu trắc trắc
quyến quyện thăng giáng, âm thanh ba bằng bằng cuốn cuộn vãng lai, tạo
thành dòng âm thanh xoáy theo chiều trôn ốc, từ nhỏ tỏa lớn cùng tột, từ lớn
thâu nhỏ tột cùng. Khởi đi từ chỗ hữu hạn bay bổng tới chốn vô tận, từ nơi
muôn loài mâu thuẫn cụ thể chật hẹp, vươn tới cõi trời hòa hợp bí ẩn mênh
mông.

KHÚC HÁT DÂNG TÌNH (The Song of Love) được các tiên cổ thời tấn
phong lên hàng Thánh Thi và xếp vào một kinh trong ngũ kinh quan trọng
nhất của Cựu Uớc, cũng giống như Kinh Thi của Trung Hoa được Thánh
Khổng tôn lên hàng kinh điển, và trở thành một kinh trong ngũ điển.

Về xuất xứ, cả hai đều có quá trình là ca dao nghĩa là bài hát truyền khẩu
trong chốn nhân gian, cùng xuất hiện khoảng hơn hai ngàn năm trăm năm
truớc. Về tác giả, đều không biết đích xác tên người làm, song giả thuyết cho
là công trình sáng tác chung của một tập thể vô danh, vẫn đáng tin hơn cả.

Như trường ca của Ấn Độ, đồng dao ca dao việt Nam xuất hiện cũng rất
lâu đời, có lẽ từ khi mới có giống nòi, không có giấy mực sao chép, mà được
ghi tạc vào lòng người, truyền miệng từ đời này qua đời nọ còn tới bây giờ.
Và vì bắt nguồn từ hơi thở của buồng phổi, từ nhịp đập của con tim đại thể,
chứ không phải từ bộ não cá nhân như phần lớn thơ hiện thời, nên ngày nào
còn con người, còn vạn vật, còn vũ trụ thì còn tồn tại.

ĐÀO MỘNG NAM
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TƯỞNG NHỚ ĐÀO MỘNG NAM
GS. Bùi Duy Tâm

Ngày 30 tháng 8, năm 2006, Nhã Ca gửi cho tôi một điện thư báo tin:
“Đào Mộng Nam đã qua đời ngày 26 tháng 8 năm 2006 tại thành phố
Tustin, nam California, hưởng thọ 66 tuổi… Rất mong anh có một bài viết
về anh Đào Mộng Nam. Đó là một an ủi lớn cho vong linh người bạn đã ra
đi lặng lẽ nhưng để lại cho đời nhiều công trình…”
Mắt tôi mờ lệ, tưởng nhớ đến người bạn của thuở xa xưa…
Hồi đó là cuối năm 1964, mới du học ở Mỹ về, tôi tìm đến nhà Đào Mộng

Nam ở trong hẻm bên hông bệnh viện Bình Dân, đường Phan Thanh Giản Sài
Gòn, để học chữ Nho. Dáng người nho nhã, trong bộ bà ba trắng, anh tiếp tôi
rất kiểu cách, gọi tôi bằng Vị: “Mời Vị ngồi chơi, mời Vị xơi nước…”

Tôi rất thích lối dạy chữ Nho của Đào Mộng Nam, từ dễ đến khó không
làm nản lòng người học. Trong 3 cuốn Chữ Nho Tự Học gồm 1.882 chữ. Chữ
nào cũng được giải tự rõ ràng có nghĩa lý. Bài đọc gồm cả 2 loại: văn ngôn và
bạch thoại. Học viên phải tuân theo kỷ luật là phải thuộc bài trước mới được
học bài sau. Tuy nhiên nếu quên thì tác giả đã đánh số bộ hay số chữ để học
viên tìm lại bài cũ. Lối học chữ Nho của Đào Mộng Nam là luôn luôn dùng
từ điển như từ điển Thiều Chửu. Có nhiều người chỉ trích cái vốn liếng chữ
Nho của Đào Mộng Nam. Vâng, Đào Mộng Nam không phải là bậc thâm
Nho đọc kinh sử thi phú làu làu. Đào Mộng Nam chỉ là người biết học chữ
Nho một cách dễ dàng có phương pháp và biết cách chỉ cho người khác học
chữ Nho và tự đọc chữ Nho bằng từ điển.

Bộ “Chữ Nho Tự Học” của Đào Mộng Nam được phong trào thanh niên
văn hóa Gió Khơi quay roneo để phổ biến vào những năm 1965-1969. Đến
năm 1970, bộ chữ Nho tự học gồm 3 cuốn đầu mới được xuất bản gọn gàng
đẹp đẽ và đã thành công rực rỡ (15.000 cuốn được tái bản trong năm đầu).
Một số đại học Mỹ, Pháp, Đức, ngay cả Trung Hoa đã điều đình phiên dịch
làm sách giáo khoa. Tôi đưa Đào Mộng Nam vào dạy chữ Nho trong các sinh
hoạt ngày chủ nhật cho đoàn Gió Khơi và trong chương trình văn hóa của
Gió Khơi trên đài truyền hình Sài Gòn, Đào Mộng Nam phụ trách phần dạy
chữ Nho. Sau này tôi đưa anh ra dạy chữ Nho cho viện đại học Huế.

Tôi còn nhớ một hôm (khoảng năm 72-73) anh lái xe hơi chở đầy sách đến
nhà tôi trong viện Pasteur, khoe với tôi rằng anh mới mua xe hơi, bây giờ anh
có nhiều tiền lắm nhờ xuất bản sách. Trong những sách mà anh xuất bản dưới
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danh hiệu Việt Nam Văn Hiến, có một cuốn sách rất có giá trị là Nho Văn
Toàn Thư của Nguyễn Văn Ba. Ông Nguyễn Văn Ba là một bác sĩ Tây y
cùng khóa với giáo sư Phạm Biểu Tâm, sau chuyên nghiên cứu về triết Đông
và hành nghề Đông y châm cứu (tôi được biết ông Nguyễn Văn Ba là do ông
Nguyễn Đức Quỳnh giới thiệu). Sự hiểu biết về triết học đông phương của
ông Nguyễn Văn Ba rất uyên thâm, vượt mức lý trí, lên tới Duệ Trí. Tôi
thường đưa anh Nam đến học hỏi ông Ba. Anh Nam nhận ra ngay được Kỳ
Nhân và hàng ngày ngồi với ông Ba để giúp ông viết xong phần Duệ Trí cho
cuốn Nho Văn. Hiểu được Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Liệt Tử
tới trình độ Duệ Trí, hiếm người được như Nguyễn Văn Ba. Ghi lại và in
thành sách để mọi người chung hưởng là công của Đào Mộng Nam. Ba thầy
trò hay ba anh em chúng tôi thường bàn với nhau về cái thế chân vạc giữa
ngôn ngữ và văn tự của dân tộc Việt Nam. Thế chân vạc đó là tiếng Việt, chữ
Nho và chữ ABC (thường gọi là chữ quốc ngữ.).

Sự tổng hợp kỳ diệu đó sẽ là dụng cụ tuyệt vời để người Việt sinh động với
thực tại bằng tiếng Việt, kết nối với quá khứ và các nước đông phương
(Trung Quốc, Nhật Bản) bằng chữ Nho và phổ biến trong quần chúng đương
đại bằng chữ ABC.

Thời gian khoảng 72-73, thủ tướng Trần Văn Hương có ý trao cho tôi phụ
trách văn hóa, giáo dục và thanh niên, nên ba anh em chúng tôi rắp tâm ước
vọng đem Nho Văn vào dạy các lớp bậc trung học như một môn học cơ bản
bắt buộc.

Đào Mộng Nam viết:
“Thực vậy nếu ném một cái nhìn bao quát toàn thế giới chúng ta sẽ không
thấy một quốc gia nào lại có được cái thế chân vạc giữa ngôn ngữ và văn
tự, vừa bác học vừa giản đơn tới mức tuyệt đối, thỏa mãn cho cả bình dân
lẫn trí thức như ở Việt Nam. Với chữ ABC, dù một người Việt Nam ngu
tối tới đâu chỉ cần vài tháng là đã có thể đọc thông viết thạo. Thứ chữ này
để dành riêng cho giới bình dân và các trẻ thơ cấp tiểu học. Từ cấp trung
học trở lên, ta bắt đầu dạy chữ Nho bằng phương pháp khoa học vì nếu
siêng năng vài năm là học sinh có thể đọc được chữ Nho làu làu. Như vậy,
sau 7 năm trung học, học sinh nào cũng đọc và hiểu được chữ Nho. Thiết
tưởng bộ mặt văn hóa của ta chắc chắn sẽ đổi thay nhiều chứ không còn
vong bản như hiện giờ. Chúng ta sẽ nối tiếp lại với truyền thống bốn ngàn
năm lịch sử của mình, cùng nền văn minh đông phương sâu thẳm, vốn
được coi là gốc rễ của cả nhân loại.”
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Đào Mộng Nam còn có nhiều tác phẩm dịch thơ:
- Dịch và giới thiệu ngàn bài thơ Đường.
- Dịch và giới thiệu kho tàng thơ Nho của các nhà cách mạng kháng Pháp

(Thơ Huyết Lệ).
- Dịch và giới thiệu toàn tập thơ Cao Bá Quát từ nguyên bản chữ Nho. Đào

Mộng Nam viết:
“Thơ Cao Chu Thần là tác phẩm thi ca vĩ đại trong lịch sử văn chương
nhân loại vì đã được tác giả đem sinh mạng mình cùng ba họ ra bảo chứng.
Về tác phẩm, mặc dầu phần lớn bị nhà Nguyễn thiêu hủy, nhưng phần nhỏ
còn lại vẫn trên ngàn bài, nên số lượng cũng sánh ngang Lý Bạch. Nếu thơ
họ Lý nồng đượm hơi men cùng rực rỡ sắc hoa thì thơ Cao Bá Quát lại
mặn mà nước mắt và tươi thắm máu đào.”
- Dịch và giới thiệu trường ca Rama.
- Dịch và giới thiệu “Khúc Hát Dâng Tình,” (thánh thi của vua Salomon có

ghi trong Cựu ước) từ tiếng Anh và tiếng Pháp “The Song of Love.” Đào
Mộng Nam viết:

“‘Khúc Hát Dâng Tình’ (The Song of Love) khi chuyển qua lời Việt để cho
tương xứng với nguyên bản vốn là một khúc ca, chúng tôi đã sử dụng thể
song thất lục bát truyền thống, vừa dễ nhớ lại vừa dễ hát dễ ngâm. Ngôn
ngữ VN với 5 dấu sắc, huyền, ngã, hỏi, nặng, đúng là thứ ngôn ngữ âm
nhạc tinh ròng nên khi ta làm thơ theo thể điệu diễn ca, diễn ngâm truyền
thống thì kể như ta đã soạn luôn cả nhạc rồi. Thơ của ta gọi là thi ca nghĩa
là thơ để ‘hát’, chưa kể còn là ‘thơ’ để ‘hò’; khi hát thì nhẹ nhàng như gió
thoảng mây bay lúc chuyển qua điệu hò thì lập tức trời rung đất chuyển.
Về hội họa, Chagall, bậc thầy của thế kỷ, đại sư của họa phái ấn tượng,
nhờ nhiều năm ăn nằm với khúc hát này, nên đã sáng tác được những họa
phẩm lừng danh mà chúng tôi đã trích một số làm phụ bản, in nền các
trang trong sách.”
Đây là một cuốn sách ấn loát tuyệt đẹp với phụ bản là các bức tranh của

Chagall. Tôi được hân hạnh viết lời giới thiệu:
“Nếu ta đóng chặt cửa lòng để sống với cái bé nhỏ của mình thì chẳng
khác chi chiếc lá khô sẽ mau rụng khỏi cành. Nếu ta mở tung cánh cửa tâm
hồn để đi vào cõi lớn, niết bàn hay thiên đàng, thì Phật hay Chúa sẽ ngự trị
tại lòng ta, TRỜI ĐẤT và TA là một và cùng nhau BIẾN HÓA vô cùng
tận.

http://tieulun.hopto.org

http://tieulun.hopto.org



“Thánh kinh đã nhiều lần so sánh mối quan hệ thiêng liêng giữa thượng đế
và con người như tình yêu thắm thiết giữa đôi lứa. Chúa Cứu Thế khuyên
các môn đồ: ‘Các ngươi hãy tỉnh thức chờ ta đến như nàng dâu chờ chàng
rể.’
Thi sĩ Đào Mộng Nam đã cảm hứng dịch thánh thi ra thơ trữ tình Việt
Nam:
Hồn mơ màng tim rung cánh mộng
Tiếng người yêu vang vọng ngoài phòng
Mở cửa mau hỡi bạn lòng
Hỡi bồ câu trắng anh mong gặp mình.
…
Em rót dâng tình anh nồng thắm
Chảy tràn tim hồn đắm cơn say
Son tình thắm mộng lứa đôi
Cho dầu đá nát vàng phai chẳng mờ
Với tác dụng nhiệm màu là thăng hoa tình yêu trần tục thành tình yêu
thánh thiện, với thể điệu diễn ngâm truyền thống, với nghệ thuật thi ca trữ
tình trác tuyệt, Đào Mộng Nam đã đưa kinh Chúa vào lòng dân tộc, đưa
đạo Chúa vào hồn Việt Nam…”
Vào cuối thu 1988, tôi đưa Đào Mộng Nam và Tường Vũ Anh Thi đến

thăm ngôi mộ đợi chờ của tôi trên một ngọn đồi trông ra Half Moon Bay,
Thái Bình Dương. Ba người bạn tri âm ngồi lặng yên ngắm cảnh chiều tàn rất
đẹp “chỉ tiếc cận hoàng hôn.” Tường Vũ Anh Thi tức cảnh sinh tình làm bài
điếu văn cho tôi. Bây giờ trong ba anh em, Đào Mộng Nam lại ra đi trước.
Thôi, tôi chia sẻ vài đoạn trong bài điếu văn đợi chờ này để khóc Đào Mộng
Nam:

Hai cánh tay anh chưa hề mỏi mệt
Nhưng sẽ bằng lòng bạn với cỏ cây
Anh duỗi đôi chân vào thăm thẳm
Khắp không gian văng vẳng bóng quê nhà
Cả Thái Bình Dương là hạt lệ
Là Minh-Đường vời vợi lòng anh
Xác sẽ ngủ miên man như đất
Nhưng hồn còn chan chứa nước lên
Thoáng nghe những bước chân người
Tiếng khua bì bõm tiếng cười như thơ
Trên ngực anh mạ xanh man mát
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Ngực bây giờ yên lặng mênh mang
Anh nằm giấc thênh thang.

Nửa đêm về sáng ngày 1 tháng 9, năm 2006
Bùi Duy Tâm

(Nguyên khoa trưởng Đại Học Y Khoa Huế và Y Khoa Minh Đức)
HẾT.
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[1] Câu “Quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ” 君子之道造端乎夫婦 (lời của
Khổng Tử) trích trong sách Trung Dung, không phải trong sách Luận ngữ.
(Goldfish).
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[2] Câu ba, các bản chữ Hán trên mạng chép là: Vô chiết ngã thụ khởi 無折我
樹杞. Chữ 杞, Tạ Quang Phát đọc là “khỉ” và dịch là “cây khỉ liễu”
(http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=2989); Bác sĩ Nhân Tử Nguyễn
Văn Thọ đọc là “kỷ” và dịch là “cây kỷ diệp”
(http://nhantu.net/VanHoc/KinhThi/KinhThi01.htm); Tự điển Thiều Chửu
đọc là “kỉ” và giải nghĩa là: “cây kỉ. Kỉ có ba giống, một là cây kỉ liễu 杞柳,
dùng làm môi làm thìa, hai là cây kỉ bạch 杞白, dùng làm áo quan, ba là cây
cẩu kỉ 枸杞, dùng làm thuốc. Ta thường gọi tắt là kỉ tử 杞子.” (Goldfish).
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[3] Hoa: nguyên tác ở trên chép là “nho.” (Goldfish).
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[4] Tựa: nguyên tác chép là “hệt.” (Goldfish).
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[5] Tình yêu: nguyên tác chép là “yêu đương.” (Goldfish).
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[6] Thâu: nguyên tác chép là: thu. Goldfish).
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[7] Kéo: nguyên tác chép là: đưa. (Goldfish).
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