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ÔNG ĐỒ GIÀ 

Nguyễn thị Mắt Nâu 

 

 

Nói đến ông Đồ lại nhớ xuân 

Tay ông thảo chữ đẹp vô ngần  

Gió bay theo gió chiều xuân lạnh  

Tết đến chập chờn chạnh nhớ mong 

Bài thơ bất hủ còn đâu đó  

Hồn phách mơ tiên mối hận lòng.  

Tết đến, xuân về, người Việt Nam nhớ bánh 

chưng, nhớ trà thơm, nhớ pháo và mứt Tết. Chưa kể 

nhớ Mai, Đào, Lê, Lựu, Hồng, Huệ, Cúc Vạn thọ, với 

Lay-ơn... Thêm vào đó trong hồn còn vương vấn 

những bức tranh Gà, tranh Lợn, tranh Đông Hồ xưa 

cũ, để lòng ngơ ngẩn trôi theo dòng thơ xuân lãng 

đãng nhẹ nhàng.  

Thơ xuân đẹp, gió xuân gợi tình. Tuy nhiên có cả 

những bài thơ, tuy là thơ xuân, nhưng thấm đậm nỗi 

buồn, khiến lòng buồn mênh mang khôn tả. Đấy chính 

là bài thơ “Ông Đồ” tiêu biểu của nhà thơ Vũ Đình 

Liên.  
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Thơ xuân sao nặng trĩu buồn  

Nghe như nằng nặng trong hồn vắng hoe  

Như con chim hót sau hè 

Đọc thơ để thấy sắt se cõi lòng.  

Hay có thể nói một cách khác, là nói đến Vũ Đình 

Liên, người ta nhớ ngay đến bài thơ ngũ ngôn (thơ 

năm chữ), bài thơ với đề tựa “Ông Đồ”, có khá nhiều 

người thuộc và yêu thích nó. Nhất là khi gió xuân mơn 

trớn thổi về. 

Bài thơ “Ông Đồ”, chỉ 20 dòng giản dị, không cầu 

kỳ, đã dẫn đưa sự liên tưởng vượt xa hiện thực. Nó 

mênh mang tình cảm, nó chan hòa cả về văn hóa 

phong tục và đánh dấu về thời cuộc của đất nước một 

thời xa xôi hiu hắt giao mùa. Chưa kể thơ vẽ ra hình 

ảnh nho phong ngày cũ, để trở thành một bức tranh mỹ 

thuật cổ truyền. Khiến những phong hóa năm xưa như 

được bày ra trước mắt, xôn xao lãng mạn, pha một 

chút điêu tàn. Bài thơ với 8 câu mở đầu thật là bình dị 

như chuyện kể:  

Mỗi năm hoa đào nở 

Lại thấy ông đồ già 

Bày mực tầu giấy đỏ 

Bên phố đông người qua. 
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Bao nhiêu người thuê viết 

Tấm tắc ngợi khen tài 

Hoa tay thảo những nét 

Như phượng múa rồng bay.  

Đó là hai đoạn 8 dòng ngũ ngôn tứ tuyệt, mở đầu 

bài thơ “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên, nhẹ nhàng đơn 

giản như kể chuyện, và như gợi lại giấc mơ xưa, một 

giấc mơ hiu hắt tiếc thương đầy xót xa và nhung nhớ. 

Cái buồn rất nhẹ, như những cánh hoa đào bay bay 

trong không gian ngày Tết. Khiến chúng ta hình dung 

bên con phố đông người qua lại, ông đồ được khách du 

xuân tìm đến, thuê viết những dòng chữ đẹp tung tăng 

như rồng bay phượng múa, đem về, treo trong nhà đón 

khách, và thưởng thức xuân trong ba ngày Tết. - Một 

cái thú tao nhã êm đềm phong lưu chậm rãi. - Mùi giấy 

treo lên vách vẫn còn thơm mùi giấy. Nét chữ bay 

bướm vẫn còn ngai ngái mầu mực tầu đen nhánh.  

Tám dòng thơ nhẹ nhàng năm chữ 

Ông đồ già ngồi thảo nét hoa tiên 

Mực tầu đen nhánh trong nghiên 

Hoa đào đua nở bên hiên dịu dàng. 

Bước sang 8 dòng sau, Vũ Đình Liên lại kể  

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 

Người thuê viết nay đâu 

Giấy đỏ không buồn thắm 

Mực đọng trong nghiên sầu 
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Ông đồ vẫn ngồi đấy 

Qua đường không ai hay 

Lá vàng rơi trên giấy 

Ngoài giời mưa bụi bay.  

Người đọc hình dung cái vắng vẻ hiu hắt và im 

lặng của Ông đồ, ông vẫn ngồi bên lề phố, nhưng 

khách du xuân bước qua, chẳng còn ai để ý, chẳng còn 

ai hay biết ông ngồi ở đó, im lìm cô quạnh ... Nào có 

còn ai muốn treo lên tường những chữ nho dù là rồng 

bay phượng múa nữa hay không. -  Chữ nho đã lỗi 

thời. Nhà nho đã hủ lậu và đang chìm vào quên lãng. 

Hoa đào vẫn nở. Ông đồ vẫn bày ra mực tàu giấy đỏ, 

vẫn ngồi viết thuê trên phố.  

Ông là cái mốc của thời gian. Thấy ông là thấy 

Tết, nhất là trên quê hương miền bắc. Nhưng rồi mới 

hôm nào rộn ràng, xuân này chẳng còn ai thuê ông viết 

nữa. Màu giấy đỏ phai đi, không buồn thắm. Mực tàu 

trong nghiên u buồn khô cứng lại. Trời se lạnh. chiếc 

lá vàng lảo đảo, hững hờ rơi trên tờ giấy. Hạt mưa bụi 

bay bay. Ông ngồi im, như chiếc bóng thời gian không 

còn trôi nữa.  

Chứng tích thời gian quá lụi tàn  

Dòng đời như một chuyến đò ngang 

Hắt hiu lá rụng trời không gió 

Xoay đổi tình đời ôi mênh mang. 
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Để rồi Vũ Đình Liên kết thúc bằng 4 câu thơ cuối: 

Năm nay đào lại nở 

Không thấy ông đồ xưa 

Những người muôn năm cũ 

Hồn ở đâu bây giờ...  

Cả bài cộng lại chỉ 8+8+4 = 20 dòng, với thể loại 

thơ năm chữ, nhà thơ đã dựng lên cả một hoàn cảnh 

trải dài theo thời gian, một cách chân thực đến không 

còn là trong tưởng tượng, nó góm ghém đầy đủ nỗi xót 

xa hiện thực buồn thương tê tái, suy tàn.  

Thê lương nhất là bóng hình năm cũ 

Nó lụi tàn nó vướng vất trong tim 

Chân trời không một cánh chim 

Hồn xưa nào đó còn im bụi mờ 

Qua rồi như một giấc mơ 

Cánh hoa đào vẫn mong chờ gió xuân.  

Ông đồ chính là di tích suy tàn của một thời nho 

gia và Hán học. Và như một trần tình, kể lể của khách 

vãng lai, qua lời thở than tiếc thương cái chế độ nho 

gia của một thời dĩ vãng, cũng là chứng tích của một 

thời chữ Hán đi vào sụp đổ điêu tàn. - Ông đổ trở 

thành một cũ kỹ tàn phai và mất mát. Hè phố vắng 

ông. Người ta tự hỏi nhánh hoa đào kia, trong đó, có 

còn vương vất hồn của người xưa hay không? Hay là 
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hồn xưa ấy bây giờ phiêu du vất vưởng ở nơi nào 

không biết !?  

Toàn cảnh bài thơ bình dị và cảm động như một 

lời sám hối của lớp thanh niên đương thời đối với 

người đã đi vào cõi chết. Nó nói lên cái hình ảnh 

thương tâm của nền nho học lúc mạt vận đang dãy 

chết.  

Cái học nhà nho đã hỏng rồi 

Mười người đi học, chín người thôi 

Cô hàng bán sách lim dim ngủ 

Thầy khóa tư lương nhấp nhổm ngồi 

Hay 

Một thầy một cô một chó cái 

Nửa người nửa ngượm nửa đười ươi. 

Bên song cánh bướm không buồn đậu 

Thời khắc lặng im đến nghẹn lời. 

Dĩ vãng ngập chìm trôi vào dĩ vãng  

Chôn vùi nhân thế mộng chiều rơi 

Nào ai đi ngược dòng quá khứ 

Tìm dấu người xưa thốt ngậm ngùi 

Qua đi một chuỗi ngày hoang phế 

Trần thế hoang vu sầu chơi vơi.   

Hình ảnh các nho sĩ, các thầy đồ bắt đầu sa sút 

trong xã hội Việt Nam. Đó là đầu thập kỷ 20. Các ông 

đồ chỉ còn là vang bóng một thời trong quá vãng. - 
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Người đời đã quên họ.  

Những người muôn năm cũ 

Hồn ở đâu bây giờ. 

nghe thật buồn và ngậm ngùi. - Vì ngao ngán và 

chán ghét dân Tàu, dân trí thức sẵn sàng nhập cuộc để 

xóa lui hình ảnh chữ Tàu bao năm đè nặng trong hồn 

dân Việt. Tuy Ông đồ đã đi vào lòng người với một 

cảm thông đồng điệu.  

Vẫn cảnh ấy mà hồn vương đâu nhỉ 

Ông đồ già héo hắt ngồi im 

Một đời nho học nổi chìm 

Nhìn trăng để thấy trái tim lặng lờ. 

Qua bài thơ, một cảnh ngộ với ba hình ảnh được 

ghi khắc đậm lại:  

1/ Ông đồ với náo nức của khách du xuân. 

2/ Ông đồ tư lự giữa cô đơn hoang vắng.  

3/ Ông đồ vắng bóng, không còn ngồi ở chỗ ngồi 

quen thuộc.  

Xưa cũng như nay, nhiều kẻ chế riễu nhà nho là 

quê mùa hủ lậu. Và đạo nho cũng nhiều điểu cổ hủ hẹp 

hòi, điều ấy có lẽ cũng không sai. Tuy nhiên, nho 

phong dường như vẫn phần nào là một điều căn bản để 

trang giấy rách còn giữ được lề.  
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Tuy biết hẹp hòi và cổ hủ 

Thế nhưng mà vẫn giữ được nho phong 

Căn cơ gìn giữ đục trong 

Cho tờ giấy rách vẫn còn nguyên lề cũ. 

Vì thế bài thơ “Ông Đồ”, vẫn có thể xem như là 

một nghĩa cử của nhà thơ Vũ Đình Liên để cho người 

sau suy gẫm.  

Tóm lại, chỉ biết Vũ Đình Liên đã đưa ông đồ vào 

thơ rất nhẹ nhàng, bình dị. Ông đồ của một thời xôn 

xao được trọng vọng. Rồi Ông đồ của hủ lậu hẹp hòi 

lỗi thời, bị quên lãng như một bóng mờ chẳng còn ai 

cần biết tới.  

Vũ Đình Liên đưa ra hình ảnh người nho sĩ, ông 

thầy đồ sa sút trong xã hội Việt Nam. Từ thuở đôi 

tượng gỗ và lão bán tơ ra đời  

Thằng bán tơ kia giở giói ra 

Làm cho động đến lão nho già 

Thay thay đổi đổi đời ngơ ngẩn 

Một chút cuồng phong buồn bao la. 

Nhà thơ, chỉ một bài thơ, cũng lưu danh muôn 

thuở. Thế mà nhà thơ đã có lần cảm thán rằng: "Tôi có 

cảm tưởng là mình không đạt được ý thơ, và không tin 

thơ tôi có giá trị, nên đã lâu chẳng làm thơ nữa"  
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Đó là lời tâm sự trong một bức thư đề ngày 

9/1/1941, Vũ Đình Liên đã viết là như thế.  

Ông sợ thơ mình chẳng đạt ý thơ 

Suy tư trăn trở mộng hờ thế gian 

Không gian dù có thênh thang 

Thời gian chảy vẫn muộn màng qua sân. 

Ai cũng thấy Vũ Đình Liên khiêm tốn hạ mình, 

nhưng trong đó là một niềm đau kín đáo muộn phiền. 

Ông đau vì ý thơ không thoát được, và lời thơ như một 

linh hồn bị giam trong tù ngục.  

Có lẽ vì thế vào năm 1937, trước khi từ giã thi 

đoàn, ông đã để lại những dòng u uất như sau:  

Nặng mang mãi khối hình hài ô nhục 

Tâm hồn ta đã nhọc từ lâu rồi 

Bao nhiêu xanh thẳm trên bầu trời 

Bao bóng tối trong lòng ta vẩn đục. 

Đấy là thơ Vũ Đình Liên, đấy là tâm sự Vũ Đình 

Liên.  

Ông Đồ, thì rõ ràng là một hình ảnh cổ xưa trong 

mắt người xưa, và cả trong mắt người thời nay. Tấm 

áo the đen, chiếc quần chùng trắng, chiếc khăn đống 

cứng ngắc trên đầu, chiếc kính lão xệ đè trên sống mũi 

và bàn tay xuơng xẩu với móng tay dài cáu bẩn, ánh 

mắt nhìn nghiêm nghị hẹp hòi và trăn trở ưu tư.... 
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Hình ảnh muôn đời cổ kính không thể nào thay 

đổi của một ông đồ nho là vậy. Còn quan niệm về ông 

đồ như thế nào, là tùy con mắt và quan điểm của mỗi 

người.  

Ông thầy đồ nghiêm nghị 

Lũ trò nhỏ lung tung 

Dăm ba chữ là cùng 

Đôi khi còn ngủ gật.  

Cảnh ông thầy đồ ngồi trên sập, lũ học trò con 

trai, tóc để ba chòm, lổm ngổm bò càng trên chiếc 

chiếu cạp điều, thè lưỡi méo mồm tập viết, gò từng nét 

chữ đầu đời khó nhọc, miệng ê a dăm ba chữ thánh 

hiền. Những bức tranh phác họa của họa sĩ Nguyễn 

Thị Hợp đã vẽ nên điều ấy thật dễ thương.  

Người họa sĩ vẽ tranh  

Đám trò nhỏ lanh chanh 

Ông thầy đồ ngủ gật 

Lá reo nhẹ trên cành.  

Và sau 1935, Vũ Đình Liên đã cảm thụ sự cổ hủ 

nhẹ nhàng rằng  

Làn gió heo may xa hiu hắt 

Lạnh lùng chẳng biết tiễn đưa ai. 

Lời thơ rất nhẹ, xa vắng và lãng mạn. Còn cái 

lãng mạn tuyệt vời khác nữa, khi nhà thơ Huy Cận 

diễn tả nỗi nhớ nhung mà rằng  
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Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung 

Có ai đàn lẻ để tơ chùng 

Có ai tiễn biệt nơi xa ấy 

Xui bước chân đây cũng ngại ngùng. 

Tuyệt vời  

... Không có nghĩa là Huy Cận không hoài cổ, 

không nhẹ nhàng, không  ý tứ và không xa vắng, khi 

đem so với cái hoài cổ cố hữu của Vũ Đình Liên.  

Nếu Huy Cận bảo  

Bờ tre rung động trống chầu 

Tưởng chừng còn vọng trên lầu ải quan 

Đêm mơ lay động trăng tàn 

Hồn xưa gửi tiếng thời gian trống dồn. 

Thì Vũ Đình liên lại bảo  

Lòng ta là những thành quách cũ 

Tự ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa 

Dậy đi thôi con thuyền nằm dưới bến 

Vì đêm nay ta lại căng buồm đi 

Mái chèo mơ để bâng khuâng trôi đến 

Một phương giời mây lọc ánh giăng khuya 

Gió không thổi nước sông trôi giá lạnh 

Thuyền đi trong bóng tối lũy thành xưa 

Trên chòi cao tự ngàn năm sực tỉnh 

Tiếng loa vang giây lát động trăng khuya 

Nhưng giây lát lại rơi im hiu quạnh 

Cả hồn xưa yên lặng trũng trăng khuya 
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Trôi đi thuyền, cứ trôi đi xa nữa 

Vỗ giòng khuya bơi mãi cánh chèo mơ. 

(Bài này ông làm sau khi xem lễ Nam Giao năm 

1936).  

Hai nhà thơ cùng mang một ý, nhưng diễn đạt lời 

thơ mỗi khác.  

Giọng thơ Vũ Đình Liên luôn luôn hoài cổ. Buồn 

xa vắng. Và như là cũ kỹ vô cùng  

Thơ cũ kỹ như tâm hồn cũ kỹ 

Buồn hôm xưa còn vẳng đến bây giờ 

Trăng buồn hoang lạnh hồn mơ 

Trăng tha thiết như tình yêu con gái 

Của cái tuổi còn vương mùi thơ dại 

Ai đã làm biến mất nét thơ ngây.  

 Thơ Vũ Đình Liên chẳng mạnh bạo như "Hổ Nhớ 

Rừng" của Thế Lữ  

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt 

Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua 

Nhớ cảnh sơn lâm với bóng cả cây già 

Vờn bóng âm thầm là gai cỏ sắc 

Trong bóng tối khi mắt thần đã quắc 

Là khiến cho mọi vật đều im hơi 

Ta biết ta chúa tể của muôn loài 

Của chốn thảo hoa không tên tuổi 

Nào những lúc ngậm ngùi bên bờ suối 

Ta lặng lờ đừng ngắm bóng trăng tan... 
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Chẳng giống “Đây Thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử  

Sao anh không về thăm thôn Vỹ 

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên 

Hồn ai ngát quá xanh như ngọc 

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.  

Cũng chẳng giống “Tiếng Địch Sông Ô.” 

Và quay trở lại chuyện Ông Đồ: Rõ ràng bài thơ 

“Ông Đồ” là thơ xuân, mà lại nói chuyện buồn. Đó 

phải chăng là nỗi buồn, dậy lên từ tâm khảm. Nhà thơ 

đã dừng lại trước cái hối hả của độ xuân sang, để cám 

cảnh một ông thầy đồ ngồi bó gối bên lề của cuộc đời 

hiu hắt như: 

Bày mực tầu giấy đỏ 

Bên phố đông người qua.  

Đúng thật là hiu hắt. Ông đồ là hậu duệ cuối cùng 

còn sót lại của những nhà nho học lừng danh một thời 

võng lọng vênh vang, bây giờ lẻ loi bên dòng người xa 

lạ. Chẳng còn ai đoái hoài đến việc các ông từ bỏ thư 

phòng, từ bỏ những đêm chong đèn bạch lạp, đọc 

Đường thi rổn rảng, để bây giờ ngồi bên lề kiếm sống.  

Sảng khoái ngày xưa đọc Đường thi  

Bây giờ ủ dột sầu bi lụi tàn 

Những ngày xưa ấy thênh thang 

Giờ đây khựng lại như đàn đứt dây. 
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 Ông đồ đã đi một bước bất hạnh: Từ là người 

CHO chữ Thánh hiền, đến trở thành BÁN chữ Thánh 

hiền  

Thắp đèn ngâm vịnh Đường thi 

Qua rồi một dạo vinh qui về làng 

Hết thời Hán học xênh xang 

Chữ nho chậm lụt ngỡ ngàng buồn đau.  

Còn đâu nữa cái hình ảnh phong quan, hoan hỉ, 

rộn ràng  

Bao nhiêu người thuê viết 

Tấm tắc ngợi khen tài 

Hoa tay thảo những nét 

Như phượng múa rồng bay.  

Đó là cái xót xa sớm muộn trước sau phải đến, bắt 

buộc phải xảy ra, để cáo chung chữ Hán, loại chữ của 

dân Tàu, một dân tộc chẳng bao giờ tử tế. Cái việc 

nhồi nhét vào đầu dân ta những tư tưởng cố chấp, từ 

chương, cũng chỉ mong đồng hóa dân mình và muốn 

dân mình chậm tiến, hủ lậu, hầu dễ dàng thống trị 

kiểm soát dân Nam.  

Nói di nói lại vẫn Tàu 

Một đời khốn khổ cơ cầu trần gian 

Oan khiên đè nặng dân Nam 

Ngày nay vẫn vậy gian tham, vẫn Tàu.  
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Cái thứ tự xếp hạng Sĩ, Nông, Công Thương, một 

thời làm rạng danh người nho sĩ. Người có chữ được 

xếp hạng đầu. Đến ông thầy đồ phải ngồi bán chữ là 

một hệ quả không tránh được của một sự gãy đổ và đứt 

đoạn văn hóa đầu tiên của thế kỷ.  

Cái gì phải đến thì sẽ đến 

Văn hóa từ chương quá nặng nề 

Văn chương Hán học toàn ước lệ 

Lằng nhằng lít nhít thật nhiêu khê.  

Đông Tây chẳng bao giờ gặp nhau. Ai cũng biết 

thế và bảo thế. Nhưng ở Việt nam, Đông Tây đã gặp 

nhau, và diễn ra sự kiện du nhập văn minh tây phương, 

đã nhanh chóng góp phần giải thể cơ cấu và sự vận 

hành của xã hội cổ hủ, một xã hội vào buổi nhá nhem 

nhập nhoạng. 

Vũ Đình Liên xuất hiện như một trạng huống 

cũng nhá nhem như thế. Cái tranh tối tranh sáng chẳng 

bao giờ sáng sủa cả. Và trí thức tây học đã quay lưng 

với nho học, vốn được xem là di sản của nho giáo.  

Di sản giờ đây quẳng nó đi 

Chữ Hán khó học cất chi trong lòng 

Trí thức phương tây bừng thoáng rộng 

Qua rồi, tan giấc, hửng trời đông.  

Dòng chảy ba chiều của thời gian có bất công đến 
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độ quên hết những gì đáng nhớ hay không? Có phải 

chính vì nghĩ thế, mà nhà thơ vốn có lòng trắc ẩn và 

hoài niệm, lấy đó thành nguồn cảm hứng làm ra bài 

thơ đầy chất thơ hay không?  

Chúng ta thử tưởng tượng, với mảnh giấy hồng 

điều trước mặt, nếu không cho ông đồ thảo những nét 

hoa văn, mảnh giấy sẽ trở nên xa lạ hơn bất cứ cái gì 

xa lạ nhất. Cái bút lông nhọn đầu sắc xảo, cái nghiên 

mực tầu sền sệt, không còn môi trường xử dụng, nó 

lạnh lẽo hơn bất cứ cái gì lạnh lẽo.  

Chơ vơ quá với thời gian đặc quánh 

Thôi hết rồi tâm tưởng chợt vỡ tan 

Mây lang thang và gió lạnh hoang tàn 

Xuân vắng vẻ hồn tan vào im lặng.  

Nhưng có lẽ cái lạnh lẽo nhất là tâm hồn hoang 

phế, trở thành đông cứng. Ông đồ trở thành vô cảm. 

Nhất là khi cánh lá bay, hay cánh hoa đào rơi tung 

trong ngày Tết, ông không buồn nhặt và cũng không 

còn cảm xúc, ngay cả với những hạt mưa xuân giăng 

bụi đẹp mơ màng. 

Tâm tư chết là không còn gì cả 

Hồn héo mòn là rỉ rả đầy vơi 

Hán học nho gia, Hán học của một thời 

Nhưng ngần ấy ấy bây giờ đã cũ 
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Trong tâm tư giống như mồ vô chủ 

Ông đồ già thất thểu trở về quê 

Không gian ôi, thật sự não nề 

Hồn ai đó còn chơ vơ vất vưởng.  

Trong tiết xuân giá lạnh. Trong mường tượng qua 

lời của bài ca "Hướng về Hà Nội" của Hoàng Dương  

Hà Nội ơi ! những ngày vui đã qua đi 

Biết người còn nhớ nhung chi 

Thôi rồi giây phút chia ly 

Hà Nội ơi ! tiếng cười tha thiết buông lơi 

Thanh bình tiếng guốc reo vui… 

Như để nghe đâu đây tiếng guốc khua vui ròn rã 

trên hè phố. Âm thanh của tiếng cười và tiếng guốc 

rộn ràng, nhưng cái dư âm dội lại của nó thì dường 

như đọng lại chút gì mặn mặn cay cay nơi khóe mắt.  

Đấy chính là cái nghệ thuật tuyệt vời của nhà thơ, 

của nhà văn, và của người nhạc sĩ...Các ông đã đưa 

hồn người ta đến cõi xa vời sâu lắng nhất ...Có khi làm 

rung lên cả từng thớ thịt không chừng.  

Thơ với nhạc làm rung từng thớ thịt  

Nó u hoài và vương vấn trong tim 

Không gian xưa đang vơ vẩn lắng chìm 

Ông đồ già với chiếc áo the thâm đà vắng bóng 

Một chút dư âm tưởng chừng như còn sóng 

Sóng dập dềnh làm say rũ hồn ai.  
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Biểu tượng của một quá khứ huy hoàng của lớp 

trí thức đã lỗi thời, đang chập chờn hư hoại. Con tạo 

xoay chiều, làm dời đổi mọi thứ, thứ tự cũ rối tung lên. 

Hình ảnh ông đồ giống như một cung phi đến hồi bị 

vua cho thất sủng. 

Cung oán não nề sầu rơi bi thiết 

Hán học với ông đồ như một ánh chiều rơi 

Xem chung quanh còn được mấy người 

Áo the khăn đóng ông dài lưng tốn vải 

Chuyện thế sự tưởng chừng tê tái 

Ngày huy hoàng xưa thật sự đã cáo chung.  

Ông đồ cố đưa cánh tay gầy guộc bám lấy cuộc 

đời để tìm cuộc mưu sinh, cũng không xong.  

Và cứ thế dòng đời trôi lặng lẽ 

Bến ngày xưa tưởng ngủ muôn đời. 

Cánh đào xuân, vẫn cứ cười 

Nhưng Hán học thì chênh vênh tàn lụi.  

Ông đồ ơi, người làm thơ miêu tả về ông, họ còn 

mang tâm trạng buồn hơn ông nữa.... Nhà thơ đã lấy 

hình bóng ông lồng vào thơ. Nỗi buồn đi qua thơ, chạy 

ngược sang người đọc, trở thành ưu tư khắc khoải não 

nề.  
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Đào mỗi năm mỗi nở là nhịp điệu của trời đất, là 

quy luật của tuần hoàn tạo hóa. Đó cũng là tất yếu của 

dòng lịch sử.  

Dòng lịch sử Việt Nam có nhiều cay đắng 

Như nỗi buồn héo hắt ông đồ xưa 

Dĩ vãng qua đi như một phúc âm thừa 

Hình ảnh cũ nhớ hoài trong tâm tưởng.  

 Ông đồ ơi, nếu ông còn đâu đó, và nếu ông còn 

mang mang hận ngàn thu, xin ông chớ nghĩ dòng đời 

đen bạc. Hậu thế vẫn nhớ ông. Ông vẫn trong trang 

thơ, ông vẫn trong hoài niệm của một thời quá khứ và 

ông vẫn là khởi điểm mang mang dấu vết cuộc đời. 

Các nho gia như Nguyễn Trãi, Lê Quí Đôn, vẫn là cái 

tuyệt đỉnh cao thâm của nền học vấn, mà cho tới nay 

chẳng hề thay đổi. Các bút lông, nghiên mực vẫn được 

đời đặt ở nơi trang trọng nhất. Các ông vẫn được đời 

suy gẫm và nhất là khí phách kẻ sĩ, vẫn là niềm tự hào 

của hậu thế hôm nay. 

Đọc lại bài thơ “Ông Đồ”, để thấy chẳng cần làm 

thơ tới cả trăm bài để mà vẫn bị trôi vào quên lãng. 

Chỉ một bài thôi, vẫn được nhớ đời. Vì thơ là sáng tạo, 

lời thơ là tiếng lòng của người cầm bút, và hồn thơ là 

cái sâu lắng nhất cho người đọc thơ nức nở.  
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Xin tưởng nhớ Vũ Đình Liên để thấy quá khứ dù 

có thế nào, vẫn là nguồn cội, và dù tha hương cũng 

chẳng nên quên mảnh đất dưới chân mình. Và cái buồn 

vui phải được suy tư bằng tấm lòng nhân hậu.  

Những người muôn năm cũ 

Hồn ở đâu bây giờ ? 

Và nhân mùa xuân tới, xin điểm qua chút thơ 

xuân để thưởng lãm xuân và để xem cảm xúc người 

xưa tức cảnh xuân ra sao :  

 

*  Người xưa thứ nhất: Xuân Diệu  

Đêm đen nêu ánh xuân hồng 

Rặng liễu mơ màng trước chấn song 

Bịnh trải đường dài xao xuyến dạ 

Xuân về đêm quạnh xót xa lòng 

Ngoài xóm non đoài long thủy chảy 

Cổ kim sáng lạnh cuốn chung lòng. 

Thơ xuân nào cũng trữ tình 

Buồn vui thì cũng tâm tình với thơ 

Yêu thơ nào thể hững hờ 

Nghe thơ để thấy dạ chơ vơ sầu 

Nguồn thơ sẽ chảy về đâu 

Nghe ra để thấy nỗi sầu bao la.  
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* Người xưa thứ hai: 

Nguyễn Bính, môt nhà thơ làm thơ từ năm 13 

tuổi. Có hàng trăm bài thơ. Được giải khuyến khích 

của Tự Lực Văn Đoàn năm 1937 qua tác phẩm "Tâm 

Hồn Tôi" như sau  

Đã thấy xuân về với gió đông 

Với trên màu má gái chưa chồng 

Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm 

Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong. 

Từng đàn con trẻ chạy xun xoe 

Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe 

Lá nõn ngành non ai tráng bạc 

Gió về từng trận gió bay đi. 

Thong thả nhân gian nghỉ việc đồng 

Lúa thì con gái mượt như nhung 

Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng 

Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy lộc chùa 

Gậy trúc dắt bà già tóc bạc 

Lần lần tràng hạt, niệm nam vô.  

* Người xưa thứ ba: 

Hàn Mặc Tử, nhà thơ có bút hiệu là Lệ Thanh, 

Phong Trần, trước khi lấy bút danh là Hàn Mặc Tử. 

Trong bài “Hương Thơm” ông viết về xuân như sau:  
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Trong làn nắng ửng: khói mơ tan 

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng 

Sột soạt gió trên tà áo biếc 

Trên giàn thiên lý bóng xuân sang 

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời 

Bao cô thôn nữ hát trên đồi 

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy 

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi 

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi 

Nghe ra ý vị và thơ ngây 

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín 

Lòng trí bâng khuân sực nhớ làng 

Chị ấy năm nay còn gánh thóc 

Dọc bờ sông trắng nắng chảy chang.  

* Người xưa thứ tư:  

J. Leiba, nhà thơ lúc nào cũng có dáng điệu quí 

phái, nhưng ưa những cái không quí phái, và tin vào 

cái tài năng và dòng dõi của mình. Rất tự trọng và tự 

trọng ngay cả trong lúc vui chơi bỡn cợt. Thơ xuân của 

ông trong bài “Hoa Bạc Mệnh” như sau  

Tháng ba hoa bạc mệnh 

Tàn trước mọi cảnh xuân 

Người đẹp vẫn thường hay chết yểu 

Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai 

Ba xuân muôn thắm thêu cành biếc 

Bạc mệnh hoa kia đã rụng rồi 

Héo trước trăm hoa, hoa bạc mệnh 
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Đang xuân để khỏi thấy xuân tàn 

Chúa xuân ví biết tình hoa thế 

Xin kiếp sau đừng nở thế gian 

Hồn kết gió hương trời nhược thủy 

Cánh viền mây thắm động thiên thai 

Hóa thành những giọt mưa thơm ấy 

Tưới nở trăm hoa đã héo rồi.  

* Người xưa thứ năm : 

Nhà thơ Đông Hồ, với mệnh danh  là "Hồn Đại 

Việt, giọng Hàn Thuyên". Thôi học từ 16 tuổi. Chịu 

ảnh hưởng của Nam Phong Tạp Chí. Chủ trương tờ 

báo Sống và lập ra Trí Đức Học xá năm 1935. Trong 

tập thơ Đông Hồ, người ta tìm thấy trong đó những 

câu ẩn náu một linh hồn khi nàng Linh Phương đã ra 

người thiên cổ rằng  

Mối sầu khôn giải cùng trời đất 

Chén rượu đành khuây với nước non. 

 Và  

Khi biết dễ dàng khi gặp khó 

Chốn vui ai nhớ chốn sầu chi 

Cái oanh đâu bỗng ngoài hiên gọi 

Đã hai lần rồi xuân vắng mai. 

(Mai cũng là tên người yêu, Ngọc Mai).  

Khi mà người xưa coi đàn bà như món đồ chơi, 

thì ông trân trọng. Đông Hồ là người thứ nhất đưa vào 

thi ca Việt Nam cái vị bát ngát của tình yêu dưới trăng 
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thanh và tiếng sóng. Ông được Đại học Văn Khoa 

Saigon mời về dậy môn văn trong chứng chỉ Văn 

chương Quốc âm.  Bài thơ ông thích nhất là bài thơ 

“Chuỗi Ngọc”  

Biết đâu hợp phố mà mong châu về 

Nhặt ngôi sao lạc đêm thanh khiết 

Vớt điểm hào quang đáy buồn sâu 

Hứng giọt bình minh từng lá cỏ 

Chàng đưa em giữ chuỗi minh châu 

Hớn hở tay chàng rung ánh sáng 

Mười đầu ngón nở  yêu đương 

Và lòng chàng nở niềm âu yếm 

Đem đắp vào em chuỗi mến thương 

Em có ngờ đâu còn binh lửa 

Cho tràng châu ngọc vỡ tan tành 

Ngọc rơi, Ôi cũng như hoa rụng 

"Đảo Địa nhất vô thanh"...  

Nhưng chúng ta đang nói về thơ xuân.... Và khác 

với tập thơ Đông Hồ, là tập “Cô Gái Xuân”, ông viết 

trong đó:  

Trong xóm làng trên cô gái thơ 

Tuổi xuân mơn mởn vẻ đào tơ 

Gió đông mơn trớn bông hoa nở 

Lòng gái xuân kia vẫn hững hờ.  
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Hay trong bài “Tuổi Xuân”, thơ 5 chữ:  

Kể từ khi quen nhau 

Vừa mười ba tuổi đầu 

Tuổi xuân tuổi vui sướng 

Nào có biết chi sầu 

Quen nhau thì yêu nhau 

Yêu nhau quấn quít nhau 

Quây quần trong một tổ 

Như đôi chim bồ câu 

 Thi sĩ Đông Hồ sinh 1906, mất 1969. Cái chết 

của ông thật đẹp. - Khi đang ngâm vịnh bài thơ "Vịnh 

Hai Bà" của Ngân Giang, trong giờ dạy tại Văn Khoa, 

ngâm tới câu thứ ba, ông đứt gân máu té xỉu trong tay 

các sinh viên. Hưởng thọ 63 tuổi.  

*  Người xưa thứ 6 : 

    Không thể không điểm qua thơ Chế Lan Viên:  

Tôi có chờ đâu có đợi đâu 

Đem chi xuân lại gợi thêm sầu 

Với tôi tất cả như vô nghĩa 

Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau 

Ai đâu trở lại mùa thu trước 

Nhặt lấy cho tôi những lá vàng 

Với của hoa tươi muôn cánh rã 
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Về đây đem chắn nẻo xuân sang 

Ai biết hồn tôi say mộng ảo 

Ý thu góp lại cảm tình xuân 

Có một người nghèo không biết tết 

Mang lì chiếc áo độ thu tàn 

Có đứa trẻ thơ không biết khóc 

Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran 

Chao ôi mong nhớ, ôi mong nhớ 

Một cánh chim thu lạc cuối đàn.  

Từ Vũ Đình Liên với bài thơ xuân “Ông Đồ”, 

mang mang hình ảnh điêu tàn của một chế độ ông đồ 

nho hủ lậu phai tàn u uẩn... lan man qua thơ xuân của 

những thi hào trên đây: Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn 

Mặc Tử, J. Leiba, Đông Hồ, rồi Chế Lan Viên... Dòng 

thơ xuân nào cũng cho ra những cảm xúc vượt bờ... cái 

vượt bờ chính là trào dâng lãng mạn, và là tư tưởng, là 

tâm hồn, của người sáng tác thơ.  

Thơ là khúc nhạc lòng lên điệu 

Dẫn hồn đi qua những nỗi niềm riêng 

Thơ ngây, ai oán, đoạn trường 

Dòng thơ biểu hiện yêu thuơng nghìn trùng. 

Nếu những nhà thơ hay than thở rằng, không bao 

giờ làm được một câu thơ cho ra hồn. Người ta bảo 

điều ấy đáng thương như một kẻ bị tình phụ, vì thơ là 

người tình. Và người ấy là kẻ nuôi giấc mộng ảo 
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không thành... Thì thôi, hãy coi những dòng thơ không 

ra hồn ấy, chính là cái hồn thơ mang cái không hồn 

vậy. Còn mùa xuân thì vĩnh cửu, chẳng bao giờ hết. 

Qua một vòng quay, xuân đi rồi xuân lại trở về.  

Xuân đi xuân đến vẫn còn xuân 

Cô gái trông xuân đến bao lần 

Xuân đến hoa mơ hoa mận nở 

Gái xuân rũ lụa trên sông Vân 

Lòng xuân lơ đãng má xuân hồng 

Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng 

Xuân đến xuân đi trên mái tóc 

Đêm xuân cô ngủ có buồn không  

Bài thơ ca tiền chiến này, như vẫn vẳng lên trong 

không gian dìu dặt yêu kiều và tình tự. Nàng Xuân đi 

rồi lại trở về. Chỉ riêng ông đồ thì KHÔNG, có lẽ 

chẳng bao giờ trở lại .  

Xin giã biệt. 

Nhà thơ Vũ Đình Liên tác giả của bài thơ “Ông 

Đồ”, sinh ngày 15/10/1913 (năm Quý Sửu). Học 

trường Bảo Hộ, trường Luật. Đi dạy tư. Quản lý tờ báo 

Tinh Hoa. Chủ trương Revue Pédagogique. Làm Tham 

tá Thương chính Hà Nội. Đã đăng thơ trên các báo 

(Tinh Hoa, Phong Hóa, Loa, Phụ Nữ Thời Đàm.)  
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Cám ơn nhà thơ đã để cho đời bài thơ “Ông Đồ” 

bất hủ, để mỗi dịp xuân về, người Việt Nam trong 

nước và ở hải ngoại lại có dịp nhìn lại hình ảnh ông đồ 

ngồi thảo chữ nho trên các flyers, các báo chí, hay trên 

các tấm thiệp chúc xuân.  

Ông đồ mặc áo thụng đen 

Tóc ông búi ngược khăn đen quanh đầu. 

Ông ngồi trên chiếc chiếu nâu 

Chống tay thảo nét chữ Tàu hoa tiên 

Ông dạy trẻ chữ thánh hiền 

Một thời vinh hiển tưởng yên một đời 

Thế rồi thế sự nổi trôi 

Hán học ly tán, một đời buồn đau 

Nhưng mà vẫn có trước sau 

Nhớ ông xin nhỏ giòng châu muộn màng 

Bây giờ trời đã xuân sang 

Đào hoa vẫn nở nhẹ nhàng ngất ngây... 

 


