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Tƣơng Tiến Tửu 

 

Vào giữa tháng 8, hoàng thân Bửu Bình gửi điện thư, gợi lại kỷ niệm một thời xa xưa. Lá 

thư làm tôi nhớ đến bài cổ phong Tương Tiến Tửu  (將進酒) của Lý Bạch (李白): 

將進酒  

君不見： 

黃河之水天上來， 

奔流到海不復回？ 

又不見： 

高堂明鏡悲白髮， 

朝如青絲暮成雪？ 

李白 

Tƣơng Tiến Tửu 

Quân bất kiến: 

Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai, 

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi! 

Hựu bất kiến: 

Cao đường minh kính bi bạch phát, 

Triêu như thanh ty mộ thành tuyết. 

Lý Bạch 

Bản dịch:  

Biết chăng ai:  

Sông Hoàng Hà ngọn nước tại lưng trời  

tuôn đến bể khôn vời lại được.  

Biết chăng nữa:  

Đài gương mái tóc bạc  

sớm như tơ mà tối đã như sương.  

Khuyết danh 
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Sau đây là nguyên văn điện thư viết ngày 11/8/2020 : 

 

„„Xin thành thật cám ơn Giáo Sư Thông, vị trí thức đa tài, đa năng , một người bạn quý 

mà tôi thán phục từ hồi nhập hội chung Tiến Bộ, năm I Dalat CTXN cùng ĐKNgoc và 

PKLiên, rồi sau Đại Hoc, gia nhập Chuyên Viên Đoàn Bộ Thông Tin thời Ông Ngô khắc 

Tỉnh, dưới quyền Tiến sĩ Chung đức Mai, nhà học thức hùng biện tài ba, về sau thất thời 

bi xử tệ. Vào làm công chức được mấy vị lão luyện, không quen biết , ngay tại bộ não 

trung ương, lại mến quý mình vì danh họ, như Cụ Hướng Chánh Văn Phòng, bố TVL 

mình, Ông Lương Văn Phiên Tổng ư Ký, Ông Phạm Xuân Nùng Đổng Lý Văn Phòng, 

Ông Trương Bửu Điện Tổng Giám Đốc Thông Tin, sau này lên thế Ông Ngô Khắc Tỉnh, 

mà về sau cử moi lên làm chù tịch hội đồng phúc thẫm kiểm duyệt phim ảnh lúc 28 tuổi, 

bị bọn Tàu phim chưởng phàn đối vì liên hê rạp Rex. Một lần nữa, cám ơn Bạn Quý 

Thông, và cũng thế, cám ơn mấy quý Bạn đã có những lời tán thưởng đẹp đến cho tôi!! 

Nguyễn Phúc Bửu Bính’’ 

 

Ngày 02/09/2020, tôi nhận được điện thư của bạn Trần Đính Chỉ. Thật là tình cở, ‘‘hữu 

duyên thiên lý năng tương ngộ’’ ví cuối thư, bạn chỉ có nhắc đến bài Tương Tiến Tửu 

của Lý Bạch. Tôi xin chép lại lá thư, trước khi hồi âm từng bạn một : 

 

„„Cher Thông,  

Tôi rất cảm kích bạn đã có nhã ý mời tôi uống café, ăn cơm Tây, uống rượu Pháp nếu tôi 

có mặt hoặc sẽ có mặt một ngày nào đó ở Paris. Thật là ấm lòng trước tâm tình tri kỷ 

quý hiếm của một người bạn từ phương trời Âu xa thẳm..  

Hồi đầu thế kỷ XX, trước “một trà một rượu một đàn bà”, Tú Xương đã thẳng thừng 

chừa trà và rượu. Còn phần tôi, nếu được lựa chọn một cà, một ăn, một nhậu, chắc là tôi 

sẽ không từ khước món nào cả, nhất là ẩm thực Pháp xưa nay luôn là hàng đầu của thế 

giới. Trong số các dieux gréco-romains, hai thần tượng của tôi là... Ambrosia và 

Bacchus! Hì hì!  

Chậm trả lời cho Thông vì suốt hai tuần qua “Cách Mạng Tháng Tám” (!?) vẫn còn đè 

nặng tâm can!  

Mặt khác, tôi cũng như toàn thể các bạn Thụ Nhân đang quan tâm theo dõi tình trạng 

sức khỏe của Giáo sư Vũ Quốc Thúc do Thông chuyển đạt. Cảm động biết bao khi thấy 

bạn cúc cung tận tụy dành cho người Thầy khả kính của Trường Chánh Trị Kinh Doanh. 

Chắc chắn các anh chị em TN ai ai cũng đều khâm phục trước sự hết lòng hết dạ của 

người học trò ưu tú. Viết đến đây, tôi không thể nào quên hai câu thơ trong Minh Kinh 

mà tôi rất thích :  

“Định tỉnh thần hôn, thượng khủng hữu di hữu khuyết,  

Thừa thị trú dạ, tu tri nhất hỷ nhất ưu”  

(Thăm viếng sớm chiều, sợ có chỗ còn thiếu còn sót,  

Châu hầu ngày tối, nên biết khi đáng mừng đáng lo).  

Cảm ơn bạn đã thăm viếng Thầy để cho anh chị em TN biết khi đáng mừng đáng lo...  



Được Thông đãi café thơm, cơm Tây ngon, rượu Pháp quý thì còn gì sung sướng bằng! 

Tôi mường tượng là mình đang ngồi ở Terrasses des Champs-Élysées, khu Bistrots 

Pigalle (Ah, le bistrot Paul Bert!), hay Phố ẩm thực Quartier Latin, ... là đủ thú vị rồi!  

Cảm ơn bạn đã nhiều lần mời 3C Cận Cường Chỉ nguyên chai rượu Bordeaux.  

Quân tại Âu Châu đầu,  

Ngã tại Úc Châu vĩ,  

Tương tư bất tương kiến.  

Đồng ẩm Bordeaux tửu!  

Hoài Thanh & Hoài Chân có viết : “Nếu phương Bắc có Lý Bạch thì trời Nam ta có Tản 

Đà”. Bạn đã nhắc tới Tản Đà trong bài “Thơ Rượu”, tôi xin mạn phép nhại vài dòng thơ 

“Tương Tiến Tửu” của Thi Tiên Lý Bạch để chuyển lên bàn rượu :  

通 夫 子  

近 強 生  

進 酒 君 幕 停  

Thông phu-tử,  

Cận Cường sinh,  

Tiến tửu quân mạc đình!  

Santé Thông, Santé Cận, Santé Cường,  

Tương tiến tửu! Dzô!  

SeeCiTy Sydney.’’ 

 

Trước hết, tôi xin hồi âm bạn Nguyễn Phúc Bửu Bình : 

Bạn Bửu Bình thân mến, 

Thư của bạn nhắc lại kỷ niệm một thời đã qua, bạn và tôi đều là công cán ủy viên. Các 

nhân danh mà bạn nhắc đến hẳn là không còn nữa : từ ông tổng trưởng Ngô Khắc Tính, 

Trương Bửu Điện đến các vị công chức cao cấp : Chung Đức Mai, Lương Văn Phiên, 

Phạm Xuân Nùng, Trần Văn Hướng. Tôi còn nhớ văn phòng của mỗi vị. Sau khi được 

trả tự do, khi ghé Paris, ông Tỉnh có gặp tôi. Cũng là một thời vàng son.  

Bạn nói đến một vài tên tuổi thời VNCH. Còn tôi muốn nhắc lại cách đặt tên Nguyễn 

Phước Tộc.  

Tên của bạn : Nguyễn Phước có từ thời Nguyễn Hoàng (阮 福). Đến triều vua Minh 

Mạng, các con cháu mang họ Tôn Thất. Năm 1823, vua Minh Mạng làm bài thơ, quy 

định cách đặt tên lót để phân biệt thế hệ, mỗi nhánh có bộ Mộc (木), Thủy (水), Mịch 

(糸).  

 

 



Nguyên văn bài thơ như sau : 

MIÊN HƢỜNG ƢNG BỬU VĨNH  

BẢO QUÝ ĐỊNH LONG TRƢỜNG  

HIỀN NĂNG KHAM KẾ THUẬT 

THẾ THOẠI QUỐC GIA XƢƠNG 

Ý nghĩa của mỗi tôn hiệu mà nhà vua muốn nhắn nhủ là : 

MIÊN: Trường cửu phước duyên trên hết 

HỒNG: Oai hùng đúc kết thế gia 

ƢNG: Nên danh xây dựng sơn hà 

BỬU: Bối báu lợi tha quần chúng 

VĨNH: Bền chí hùng anh ca tụng 

BẢO: Ôm lòng khì dũng bính sanh 

QUÝ: Cao sanh vinh hạnh công thành 

ĐỊNH: Tiên quyết thi hành oanh liệt 

LONG: Vương tướng rồng tiên nối nghiệp 

TRƢỜNG: Vĩnh cửu nối tiếp giống nòi 

HIỀN: Tài đức phúc ấm sáng soi 

NĂNG: Gương nơi khuôn phép bờ cõi 

KHAM: Đảm đương mọi cơ cấu giỏi 

KẾ: Hoạch sách mây khói cân phân 

THUẬT: Biên chép lời đúng ý dân 

THẾ: Mãi thọ cận thân gia tộc 

THOẠI: Ngọc quý tha hồ phước lộc 

QUỐC: Dân phục nằm gốc giang san 

GIA: Muôn nhà Nguyễn vẫn huy hoàng 

XƢƠNG: Phồn thịnh bình an thiên hạ 

Tên bạn là Nguyễn Phúc Bửu Bình, chỉ sau Ưng và trước Vĩnh.  

Triều Nguyễn ngoài việc mở mang bờ cõi về phía nam, nhiều vị còn là tác giả văn học. 

Tương truyền vua Tự Đức (Nguyễn Phúc Hồng Nhậm) khóc Bằng Phui qua hai câu thơ : 

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, 

Xếp tàn y lại để dành hơi. 

Theo thứ tự trong bài thơ của vua Minh Mạng, sau Hồng thí đến Ưng. Tôi muốn kể cho 

bạn nghe về vua Hàm Nghi, húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch (阮福膺𧰡). Nhà vua bị 

người Pháp đầy ở Algérie.  

Vào năm 1904, nhà vua kết hôn với Marcelle Laloë, có ba người con : Như Mây (1905), 

Như Lý (1908) và Minh Đức (1910). 

Ông có dịp sang Paris xem triển lãm tranh của danh họa Paul Gauguin, kết bạn với nhiều 

văn nghệ sĩ Pháp. Théophie là con gái của nhà văn Judith Gautier đã đề tặng cựu hoàng 

lấy bút hiệu là Xuân Tử (春子 : Fils du Printemps), bài thơ sau đây : 



 

 

Sau khi đã trả lời bạn Bửu Bính, sau đây là mấy lời bộc bạch cùng bạn Trần Đính Chỉ : 

Thư của Chỉ, hai bạn Cận và Cường đã nhận xét rồi. Cận thì viết : ‘‘Bài viết thật hay, 

thật tính nghĩa, khâm phục bạn Chỉ.’’ Bạn Cường nói thêm : ‘‘Không những bài hay mà 

còn đầy tình nghĩa. Ngoài ra cụ Chỉ giỏi chữ nho khiến tôi khâm phục.’’ Hai bạn đã nói 

đến ‘‘khâm phục’’. Tôi không còn gì để nói thêm. 

Không phải chỉ giỏi chữ nho, bạn Chị còn am tường văn học cổ điển tây phương 

(humanités), khi nói đến các vị thần Ambroisie và Bacchus.  

- Ambroisie (ἀμϐροσία) là vị thần hy lạp chuyên lo cao lương mỹ vị cho thần linh. 

- Bacchus trong thần thoại la mã chuyên về rượu. 

Bạn thích hai vị thần này có nghĩa là bạn muốn có ngày cùng tôi đối ẩm, chung vui. 

Bạn còn nhắc đến ‘‘định tỉnh thần hôn’’.  Cha tôi mất đã lâu rồi. Tôi coi thầy Thúc như 

cha tôi, chăm lo thăm viếng đúng như câu thơ trong Minh Kinh : Thần hôn định tỉnh 

(晨昏定省): Tuy không phải là sớm chiều nhưng cũng hay thăm viếng.  

Vần thơ trìch dẫn làm tôi nhớ tới câu thơ Kiều : 

Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. 

Thần (晨) là sớm mai, hôn (昏) là chập tối, tỉnh : thăm hỏi, đỉnh : yên ổn. Mỗi lần thăm 

thầy, tôi cũng chỉ nói với thầy : (Thầy ơi thầy có) bình an không ?   

 

Fils du Printemps ! hélas ! tes fleurs, à peine écloses, 

S‟effeuillèrent au vent d‟un orage brutal, 

Qui brisa, d‟un seul coup, les espoirs et les roses, 

Fis crouler les palais de laque et de santal. 

Ton pays déchiré, ta race désunie, 

Le matin de ta vie éclaboussé de sang ; 

A tes pieds, le Dragon tordant son agonie : 

Hélas ! ce fut ton sort, Royal adolescent ! 

Mais tu seras grandi par la douleur féconde. 

Le barbare attentat, l‟infâme trahison, 

T‟ont fait perdre un royaume : ils te donnent le Monde, 

En ouvrant devant toi tout l‟immense horizon. (…) 

Vua Hàm Nghi là danh họa kiêm điêu khắc gia. Bức tượng 

Eve là một kiệt tác của vua Hàm Nghi, được nói đến trong 

cuốn sách do Sorbonne Université Presses xuất bản năm 

ngoái. 

 

 



Vần thơ Tương Tiến Tửu của Chỉ có men nồng Bordeaux. Như vậy cũng là hay, ví mấy 

câu mở đầu thì quá buồn : 

黃河之水天上來， 

奔流到海不復回？ 

Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, 

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi! 

 

Ông Lý Bạch hỏi thì tôi trả lời : Dòng thời gian cứ trôi đi mãi, trôi từ hồi còn cắp sách 

đến giảng đường Spellman. Trôi miết không biết có ngày nào gặp nhau không ? 

 

Lê Đính Thông 
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