
24   Cuối Đời Nhìn Lại 

Thăng Long 
 

(Thơ Nguyễn Du – Bắc Hành thi tập) 

 

 I 

Tản lĩnh, Lô giang, tuế tuế đồng. 

Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long. 

Thiên niên cự thất thành quan đạo, 

Nhất phiến tân thành một cố cung. 

Tương thức mỹ nhân khan bão tử, 

Đồng du thiếu hiệp tẫn thành ông. 

Quan tâm nhất dạ khổ vô thụy. 

Đoản địch thanh thanh minh nguyệt trung. 

 II 

Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành, 

Do thị Thăng Long cựu đế kinh.  

Cù hạng tứ khai mê cựu tích, 

Quản huyền nhất biến tạp tân thanh. 

Thiên niên phú quý cung tranh đoạt, 

Tảo tuế thân bằng bán tử sinh. 

Thế sự phù trầm hưu thán tức, 

Tự gia đầu bạch diệc tinh tinh. 
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Dịch nghĩa   

 I  

Bao năm trôi qua, núi Tản sông Lô vẫn tồn tại  

Bạc đầu còn được thấy Thăng Long! 

Dinh thự nghìn năm thành đường cái quan! 

Thành mới được xây đắp lên, cung điện cũ không 

còn. 

Người đẹp biết nhau ngày trước, nay đã bế con. 

Bạn hào hiệp thời trẻ nay đã thành ông 

Một đêm xao xuyến, buồn, mất ngủ. 

Sáo ngắn hiu hắt trong ánh trăng 

 

  II 

Trăng xưa soi xuống kinh thành mới, 

Đây là Thăng Long, đế đô xưa. 

Đường ngõ tứ tung, làm mất dấu vết cũ, 

Tiếng sáo, cung đàn, nhịp điệu đổi mới. 

Phú quý nghìn năm vẫn là mồi tranh đoạt, 

Bạn thân từ thuở đầu xanh, nay đã chết một nửa. 

Việc đời chìm nổi, đừng than thở. 

Mái đầu ta đã trắng phơ phơ. 

 



26   Cuối Đời Nhìn Lại 

Chuyển thơ   

   Thăng Long 

 I  

Ôi hỡi Lô giang ! Ôi Tản Viên! 

Ta về đầu bạc trắng ưu phiền. 

Thăng Long đất cũ, kinh thành mới, 

Đường sá quanh co, dạ đảo điên. 

Người xinh năm trước nay bồng, dắt, 

Bạn hữu già nua, hết thiếu niên ! 

Thâu đêm thao thức, buồn, không ngủ. 

Tiếng tiêu hiu hắt đẩy trăng lên. 

 

 II 

Trăng xưa soi xuống kinh thành mới, 

Ta đã về đây giữa cố đô. 

Đếm bước lang thang tìm dấu cũ, 

Ta lạ lùng nghe tiếng trúc tơ. 

Thân bằng quá nửa yên mồ mả, 

Còn tranh quyền lợi đến bao giờ! 

Nổi chìm thế sự, đừng than nữa 

Mái đầu ta đã bạc phơ phơ. 
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