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Thúy Kiều không ñàn cây Tì bà  
như phần ñông các họa sĩ ñã vẽ 

 
 
Chưa có trong một tác phẩm văn chương nào của Việt Nam mà âm nhạc ñược nhắc ñến nhiều 
như trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Khi muốn mạn ñàm về âm nhạc trong truyện Kiều, 
chúng ta có thể ñặt ra nhiều câu hỏi như sau: 
 
Câu hỏi thứ nhứt: Thúy Kiều dùng cây ñàn gì? 
 

Những họa sĩ thiết kế trang bìa thường vẽ Thúy Kiều ôm cây ñàn Tì bà. Riêng tôi, tôi ñã trả 
lời câu hỏi này từ lâu, ñã có in ra bằng Pháp ngữ và Việt ngữ những tiểu luận về cây ñàn ấy và 
ñã khẳng ñịnh rằng Thúy Kiều không ñàn cây Tì bà như phần ñông các họa sĩ ñã vẽ. Cây ñàn 
trong tay Thuý Kiều vừa có thùng ñàn tròn như mặt trăng: “Trên hiên treo sẵn cầm trăng”; 
Cây ñàn ấy lại có bốn dây “Bốn dây to nhỏ nên vần cung thương”. Cây ñàn ñó phải là một 
loại với Hồ cầm “Nghề riêng ăn ñứt, Hồ cầm một chương”. Sau khi xem trong sách Thích 
danh và Tự ñiển Từ Nguyên - Từ Hải thì chỉ có ba cây ñàn thuộc về Tì Bà loại: tứ huyền Tì 
bà, ngũ huyền Tì bà và Nguyễn Tì bà. Ba cây ñàn ấy ñều có thể ñược gọi là Hồ cấm. Nhưng 
hai cây ñầu thì thùng ñàn hình bầu dục chỉ có cây Nguyễn Tì bà tên thật là Nguyễn cầm do 
Nguyễn Hàm ñời Tấn chế ra. ðàn có thùng hình tròn như mặt trăng, có bốn dây, cần dài hơn 
Nguyệt cầm của Trung Quốc, hiện ñã thất truyền tại Trung Quốc, chỉ còn hình vẽ của Nguyễn 
cầm trong ñộng ðôn Hoàng và một cây ñàn nguyên bản trong Bảo tàng viện Shosoin tại Nara, 
Nhựt Bổn. Chúng ta cũng không thể nói ñó là cây ñàn nguyệt vì chữ Hán gọi là “Yue Qin” 
tức Nguyệt cầm thì thùng ñàn tròn mà cần ñàn rất ngắn thường ở trong tay người bán hàng 
rong chứ người quí tộc không sử dụng Yue Qin. Tiếng Việt ñàn Nguyệt cầm ngày nay gọi là 
ñàn Nguyệt dưới thời cụ Nguyễn Du không ñược gọi là Nguyệt cầm mà mang tên ñàn Song 
Vận. ðiều này phỏng theo tư liệu ñã in trong quyển “ðại Thanh hội ñiển sự lệ”, sử gia Trung 
Quốc có chép lại tên các cây ñàn của dàn nhạc An Nam quốc nhạc, là một trong chín dàn nhạc 



của nước ngoài có mặt tại triều nhà Thanh tức là một thời ñại với Nguyễn Du. 
 
Vậy cây ñàn Thúy Kiều sử dụng phải là Nguyễn cầm. Cụ Nguyễn Du có lẽ thích cây ñàn 
Nguyễn cầm nên ñể nó trong tay Thuý Kiều và cả một người danh cầm khác ở làng Long 
Thành trong bài viết bằng chữ Hán có mấy câu: 

“ Long Thành cầm giả ca .... 
ðộc thiện Nguyễn cầm ...” 

 
Có nghĩa là một người ca nhi biết ñờn Cầm ở làng Long Thành, chuyên ñời rất hay cây 
Nguyễn cầm. 

 
 

Kim Vân Kiều tân truyện - Liễu Văn ðường tàng bản 
 
Câu hỏi thứ hai: Trong cả truyện, Kiều ñã ñàn bao nhiêu lần, ñàn cho ai nghe và trong dịp 
nào? 
 
 
 
Kể cả những lần Nguyễn Du chỉ nói phớt qua thì Thuý Kiều ñàn tất cả tám lần. 
 

+ Lần thứ nhứt, Kiều ñàn cho Kim Trọng nghe khi gặp gỡ lần ñầu. Kim Trọng tự tay lấy cây 
ñàn “Cầm trăng”, dâng ñàn lên ngang mày và yêu cầu Thúy Kiều ñàn cho mình nghe vì ñã 
biết tiếng Thúy Kiều là một danh cầm. Lần này, tác giả ñã dùng tới hai mươi tám câu thơ (từ 
câu 463 ñến câu 490). 



Rằng nghe nỗi tiếng cầm ñài 
Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ 

Thưa rằng: “Ti ện kỹ sá chi 
ðã lòng dạy ñến, dạy thì phải vâng” 

Hiên say treo sẵn cầm trăng 
Vội vàng sinh ñã tay nâng ngang mày. 

Nàng rằng: “Nghề mọn riêng tay 
Làm chi cho bận lòng nầy lắm thân!” 

So lần dây Vũ dây Văn 
Bốn dây to nhỏ theo vần Cung, Thương. 

Khúc ñau Hán Sở chiến trường 
Nghe ra, tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. 

Khúc dâu Tư Mã Phượng cầu 
Nghe ra như oán như sầu phải chăng ! 

Kê Khang, nầy khúc Quảng lăng 
Một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân. 

Quá quan, nầy khúc Chiêu Quân 
Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia. 

Trong như tiếng hạc bay qua 
ðục như tiếng suối mới sa nửa vời 
Tiêng khoan như gió thoảng ngoài 

Tiếng mau sầm sập như trời ñổ mưa. 
Ngọn ñèn khi tỏ khi mờ 

Khiến người ngồi ñó cũng ngơ ngẩn sầu 
Khi tựa gối, khi cúi ñầu 

Khi vò chín khúc khi chau ñôi mày. 
Rằng: “Hay thì thật là hay 

Nghe ra ngậm ñắng nuốt cay thế nào!” 
 
 
+ Lần thứ nhì, khi Mã Giám Sinh ñến làm trung gian lấy ba trăm lạng bạc mà chuộc tội cho 
Vương Ông, ñã gạt Thúy Kiều bắt nàng phải ñàn cho mình nghe và gầy cuộc trăng hoa (câu 
640: “Ép câu cầm nguyệt thử bài quạt thơ”) 
 
+ Lần thứ ba, Kiều bị bắt buộc phải ñàn khi tiếp khách trong lầu xanh (câu 1246: “Cung cầm 
trong nguyệt nước cờ dưới hoa”). 
 
+ Lần thứ tư, sau khi gặp Thúc Sinh trong lầu xanh, một hôm Kiều có ñàn cho Thúc Sinh 
nghe (câu 1298: “Bàn vây ñiểm nước, ñường tơ họa ñàn”). 
 
+ Lần thứ năm, khi Hoạn Thơ biết chồng mình là Thúc Sinh ñã dan díu với một khách làng 
chơi là Thúy Kiều thì tìm cách bắt nàng về nhà hành hạ như một hoa nô. Khi biết Thúy Kiều 
có tiếng ñàn hay, một hôm, Hoạn Thơ bảo Thúy Kiều ñàn cho mình nghe (câu 1777 ñến 
1780). 

Phải ñêm êm ả chiều trời 
Trúc tơ hỏi ñến nghề chơi mọi ngày 

Lĩnh lời nàng mới lựa dây 
Nỉ non thánh thót dễ say lòng người. 



 
Sau khi nghe Thúy Kiều “lên dây nắn phím” thì Hoạn Thơ cũng có chút thương tài mà ñối ñãi 
bớt phần nghiêm khắc. 
 
+ Lần thứ sáu, khi Thúc Sinh về nhà, Hoạn Thơ chẳng những bắt Thúy Kiều dâng rượu ñể 
“làm cho nhìn chẳng ñược nhau”, lại còn bắt nàng ñàn cho Thúc sinh nghe (câu 1850 ñến 
1862). 

“...Bản ñàn thử dạo một bài chàng nghe!” 
Nàng ñà tán hón tê mê 

Vâng lời ra trước bình the vặn ñàn; 
Bốn dây như khóc như than 

Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng! 
Cũng trong một tiếng tơ ñồng 

Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm 
Giọt châu lả chả khôn cầm 

Cúi ñậu chàng những gạt thầm giọt Tương 
Tiểu thư lại thét lấy nàng 

“ Cuộc vui gây khúc ñoạn trường ấy chi? 
Sao chẳng biết ý tứ gì? 

Cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi” 
 
+ Lần thứ bảy, khi Hồ Tôn Hiến gạt Thúy Kiều khuyên Từ Hải ra hàng, phục binh bất ngờ 
xuất hiện. Từ Hải mặc dầu võ dõng nhưng “mãnh hổ nan ñịch quần hồ” nên ñã bị tử trận và 
chết ñứng. Sau khi ñó, Hồ Tôn Hiến ñã bắt Thúy Kiều dâng rượu và ép nàng phải ñàn cho 
mình nghe (câu 2567 ñến 2578). 

Bắt nàng thị yến dưới màn 
Dở say lại ép cung ñàn nhặt tâu 

Một cung gió thảm mưa sầu 
Bốn dây nhỏ máu năm ñầu ngón tay 

Ve ngâm vượn hó nào tày 
Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu. 

Hỏi rằng: “Này khúc ở ñâu? 
Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay!” 

Thưa rằng: “Bạc mệnh khúc nầy 
Phổ vào ñàn ấy những ngày còn thơ 

Cung cầm lựa những ngày xưa 
Mà gương bạc mệnh bây giờ là ñây” 

 
+ Lần thứ tám, ñàn cho Kim Trọng nghe lúc tái ngộ, ñoàn viên (từ câu 3197 ñến 3206). 

Phím ñàn dìu dặt tay tiên 
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa 

Khúc ñâu ñầm ắm dương hoà 
Ấy là hồ ñiệp hay là Trang sinh. 

Khúc ñâu êm ái xuân tình 
Ấy hồn Thục ñế hay mình ðỗ Quyên 

Trong sau châu nhỏ duềnh quyên 
Ấm sao hạt ngọc Lam ñiền mới ñông 



Lọt tai nghe suốt năm cung 
Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao. 

 
Khi xem qua tám lần ấy, chúng ta thấy rằng Thúy Kiều chưa lần nào tự nguyện mà ñàn. ðối 
với Từ Hải, người ñã giúp cho Kiều báo ân, báo oán, nàng chưa một lần nào ñàn cho chàng 
nghe. Lần quan trọng nhứt là lần ñầu khi Kiều ñàn cho Kim Trọng theo lời yêu cầu của chàng, 
tác giả tả rành mạch tiếng ñàn và kể tên cả những bản ñã ñàn. 
 
Câu hỏi thứ ba: Thúy Kiều ñã ñàn những bản gì? 
 

Bản ñàn ñược nhắc ñầu tiên mang tên “Bạc mệnh” (câu 34: “Một thiên bạc mệnh lại càng não 
nhân”). Thúy Kiều ñã soạn bài ñó nhưng khi ñàn lần ñầu cho Kim Trọng nghe lại không dùng 
bài ñó mà chỉ ñàn khi bắt buộc phải ñàn cho Hồ Tôn Hiến (câu 2575 ñến 2578). 
 
Lúc gặp Kim Trọng lần ñầu, bản ñàn của Thúy Kiều biểu diễn ñược Nguyễn Du mô tả bằng 
câu thơ: “Khúc ñâu Hán Sở chiến trường” nhưng ngang qua ñó, chúng ta có thể ñoán ñược tên 
những bản ñàn Tì bà Trung Quốc ñược nổi tiếng ñến bây giờ mà Thuý Kiều ñã ñàn. 
 
Sách Sử ký có ghi lại rằng dưới ñời Tần, Lưu Bang và Hạng Võ cùng nhau ñánh vua Tần. Khi 
thắng trận, Hạng Võ tự xưng mình là Tây Sở Bá vương còn Lưu Bang trở thành Hán vương. 
Hai nước Hán và Sở ñều muốn mở rộng bờ cõi nên có sự giao tranh. Trong một trận lớn Sở 
Bá vương bị vây trong thành Cát Hạ thì lúc ñó muốn thoát khỏi vòng vây phải cởi giáp nặng 
nề ñể phi ngựa ra khỏi chiến trường. Trong những bài bản cổ ñiển cho ñàn Tì Bà có hai loại: 
 
+ Văn khúc gồm những bài tả cảnh, tả tình nét nhạc êm dịu, tiết tấu hòa hoãn như loại bài 
“Dương xuân bạch tuyết”, tả cảnh mùa xuân ấm áp khi tuyết vừa tan; hay bài “Xuân giang 
hoa nguyệt dạ” tả cảnh một ñêm trăng ñi thuyền trên sông, trên trăng dưới nước dọc hai bên 
bờ có hoa nở ñầy cành. 
 
+ Vũ khúc gồm những bài tả lại không khí, khung cảnh của chiến trường như bản “Bá vương 
xả giáp” tả lúc vua nước Sở cởi giáp ñể thoát nạn phá ñược vòng vây ñầy gian lao khổ cực vì 
ñi ñến cửa nào cũng bị ñoàn Hán quân mai phục trong bản “Thập diện mai phục” vượt ra khỏi 
chiến trường ñến sông Ô thì ñâm mình ñể tự tử. 
 
Do ñó mà chúng ta có thể nghĩ rằng bản nhạc Thúy Kiều ñàn cho Kim Trọng nghe có lẽ thuộc 
về loại vũ khúc ñó. ðặc biệt nhứt trong bài “Thập diện mai phục” từ chương ba ñến sau có 
nhiều ñoạn ngón tay giữa của bàn tay trái phải chen vào các dây làm cho tiếng ñàn khảy 
không phát ra các âm có ñộ cao nhứt ñịnh mà nghe như tiếng gươm giáo chạm vào nhau. 
Nguyễn Du chẳng có câu: “Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau”. Vì vậy bản ñàn Thúy 
Kiều ñàn chỉ có thể là “Thập diện mai phục”. 
 

 
Sau ñó, ñến câu “Khúc ñâu Tư Mã phượng cầu” thì ai cũng biết rằng bản ñàn ñó là “Phụng 
cầu hoàng” mà một nhà danh cầm ñời Hán, Tư Mã Tương Như ñàn cho Trác Văn Quân nghe. 
Chúng tôi chỉ muốn nói rõ thêm là bài Phụng cầu hoàng trong nhạc Trung Quốc rất khác xa 
hai bản “Phụng hoàng” và “Phụng cầu” trong âm nhạc tài tử miền Nam trong loạt bốn bài Tứ 
oán. Có rất nhiều trường hợp bản ñàn trùng tên mà nét nhạc chẳng giống nhau. “Danh tương 
như thực bất tương” như: Bản Nam Ai trong hai truyền thống Ca nhạc Huế và ñàn tài tử, bản 
“Bình sa lạc nhạn” trong cổ nhạc Trung Quốc và trong truyền thống ca nhạc Huế. 



 
Tư Mã Tương Như người ở ñất Lâm Cùng, một hôm, ñến chơi nhà Trác Vương Tôn và dự 
tiệc rượu. Con gái của Vương Tôn tên Văn Quân nhan sắc tuyệt vời, nổi tiếng làm thơ hay, ca 
hát giỏi. Nàng mới góa chồng và ý ñịnh thủ tiết thờ chồng. Nàng cũng biết tiếng Tư Mã 
Tương Như là một người tài hoa, phong nhã nên khi giữa tiệc mọi người yêu cầu Tư Mã 
Tương Như ñánh ñàn thì nàng ñứng sau cửa nhìn trộm. Tư Mã Tương Như nổi tiếng ñàn cổ 
cầm rất hay. Hôm ñó, chẳng những chàng so dây cây Ỷ cầm lại còn sáng tác ra hai khúc ca. 
Vừa ñàn, vừa ca như có ý nhắn nhủ với người ñẹp không có mặt ở tiệc rượu nhưng vẫn ở ñâu 
ñó trong tư thất ñể nghe. Ca rằng: 
 

Phượng hề, phượng hề qui cố hương 
Du ngao tứ hải cầu kỳ hoàng 

 
 
Có nghĩa là: 

Chim phượng về quê 
Sau khi ñi ngao du bốn biển ñể tìm chim hoàng ñẹp 

 
Hữu nhứt diễm nữ ñại thức tương 
Thất nhi nhân hà ñộc ngã trang 
Hà do giao tiếp vị uyên ương 

Có nghĩa là: 
 
Có một người con gái ñẹp ở nơi ñây, ngay trong nhà này 

 
 

Phòng gần, người xa làm khô héo ruột gan ta 
Biết làm sao gặp gỡ ñược nhau ñể trở thành ñôi uyên ương. 

 
 

Sau khi nghe bài ca và tiếng ñàn của Tư Mã Tương Như, Trác Văn Quân vô cùng xúc ñộng và 
ñêm ñó ñã thu xếp hành lý bỏ nhà theo chàng. 
 
Tiếp theo từ câu 477 ñến câu 478 
 

“Kê Khang này khúc Quảng Lăng 
Một rằng lưu thuỷ hai rằng hành vân”. 

 
 
Kê Khang, theo sách Thông chí là người ở nước Ngụy sống vào ñời Tam quốc, thuộc hạng 
hào hoa phong nhã, diện mạo khôi ngô, thấm nhuần ñạo Lão Trang, ñược người xưa tôn làm 
một trong bảy vị hiền trong phái Trúc Lâm Thất hiền. Một ñêm, ở trọ trong Hoa Dương ðình, 
vùng Lạc Tây, lấy ñàn cầm ra gẩy. (ðàn cầm là một nhạc khí theo tương truyền do vua Phục 
Hy chế ra. Mặt ñàn cong như vòm trời, lưng ñàn phẳng như mặt ñất (quan ñiểm của người 
xưa). ðàn có năm dây tượng trưng cho ngũ hành. Sau Văn vương thêm một dây, Võ vương 
thêm một dây nên ñàn có tất cả là bảy dây. Cây ñàn này ñã ñược ở trong tay của những danh 
cầm như Khổng Tử, người ñã sáng tác bản U Lan (Bông Lan trong bóng tối) ñể bày tỏ lòng 
mình khi rời nước Lỗ muốn ẩn dật như bông Lan ở trong bóng tối, không ánh sáng mặt trời 
mà sắc vẫn ñẹp, hương vẫn nồng. Bá Nha cũng dùng cổ cầm ñàn cho Chung Tử Kỳ nghe ñến 



khi người bạn tri âm quá vãn, ñạp cây ñàn của mình ñể không bao giờ ñàn nữa vì trên ñời này 
nếu không còn người tri kỷ, tri âm thì tiếng ñàn của mình có còn ai hiểu ñược nữa mà ñàn. 
ðàn cổ cầm cũng là cây ñàn mà Tư Mã Tương Như sau khi biểu diễn ñược nàng Trác Văn 
Quân bỏ nhà ñi theo mình - giải thích thêm của người viết). 
 
Trong lúc Kê Khang ñang chìm trong tiếng nhạc thì có người khách lạ ñến xin gặp Kê Khang 
ñể bàn luận về âm luật. Ngay buổi ñó, Kê Khang và vị khách ñã trở thành hai người bạn tâm 
giao. Vị khách quí lấy ñàn và soạn ra ñược một khúc Quãng Lăng. Kê Khang ñược truyền bản 
ñó và nổi tiếng là người ñàn bản Quãng Lăng hay nhứt. Vị khách có tiên phong ñạo cốt có dặn 
Kê Khang là không nên truyền bản ñó cho người ñời sau. Lúc cuối ñời, Kê Khang bị kẻ thù 
ám hại nên có giai ñoạn bản Quảng Lăng bị thất truyền. Nhưng ngày nay, có nhiều nhà nhạc 
học Trung Quốc tìm ñâu ñược dấu vết của bản Quảng Lăng nên hiện giờ tại Trung Quốc lục 
ñịa hay ở ðài Loan, bản Quảng Lăng ñược các danh cầm trình bày trong những buổi hòa 
nhạc. 
 
Sau ñó là câu: 

 
“M ột rằng lưu thuỷ hai rằng hành vân” 

 
 
Lưu Thủy và Hành Vân, trong nhạc sử của Trung Quốc không thấy nhắc ñến hai bản ñàn liền 
nhau như một cặp mà chỉ có tên Lưu Thủy và bản Cao san lưu thủy ñều là những bản ñàn ñặt 
riêng cho cổ cầm. 
 
Vậy khi cụ Nguyễn Du nói ñến “lưu thủy” và “hành vân” có thể là cụ nghĩ tới cách ñàn lưu 
loát và êm dịu như trong Tống sử có một nhân vật là Tô Thức thường ví lời văn hay như “mây 
trôi nước chảy” (hành vân, lưu thủy). 
 
Sau ñó có hai câu: 
 

“Quá quan này khúc Chiêu quân 
Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia” 

 
 
là cụ Nguyễn Du muốn nhắc lại nàng cung nữ nhà Hán tên là Vương Tường nhưng ñược 
người ñời biết tên là Chiêu Quân, con nhà lương thiện ở ñất Tường Qui, nhan sắc tuyệt vời, 
tài nghệ xuất chúng ñược tuyển vào cung dưới thời vua Hán Nguyên ðế. Số cung phi rất ñông 
nên vua nhà Hán sai một họa sĩ tên Mạc Duyên Thọ vẽ lại các cung nữ. Nhà vua chỉ nhìn trên 
bức họa ñó mà chọn những người nào vào hầu nhà vua. Các cung tần mỹ nữ ñều lo lót cho 
Duyên Thọ tô ñiểm thêm ñể vẽ mình thêm ñẹp. Riêng Chiêu Quân không lo lót nên họa sĩ khi 
vẽ nàng có thêm một nốt ruồi sát phu vì thế mà Chiêu Quân không bao giờ ñược gọi vào 
cung. ðến khi Thiền Vu là vua Hung nô ñem hậu lễ cống cho vua Hán ñể mong ñược chức 
chư hầu và xin vua cho mình một cung nữ ñẹp ñể ñem về làm hoàng hậu thì coi theo hình vẽ 
vua chọn Chiêu Quân. ðến khi ñem Chiêu Quân ra mắt nhà vua trước khi gả cho Hung nô thì 
nhà vua giựt mình trước sắc ñẹp lộng lẫy của nàng và không hề có nốt ruồi sát phu. Nhà vua 
muốn lưu Chiêu Quân ở lại nhưng việc ñã rồi, không thể nào thay ñổi. Chiêu Quân khi phải 
lên ñường ñể ñi ñến nước Hung nô, lúc qua cửa ải lòng vô cùng xúc ñộng vì rời bỏ quê 
hương, ñất nước nên ôm tỳ bà khảy một khúc ñàn ñể nói lên sự ñau khổ của lòng mình và sau 
ñó có rất nhiều nhạc sĩ phỏng theo câu chuyện ñó mà ñặt ra nhiều bản ñàn. Tại Quảng ðông, 
ñầu thế kỷ 20, có một danh ca tên Hồng Tuyến Nữ ñược cả nước say mê khi cô hát bài “Chiêu 



Quân xuất tái” và trong một bản ñàn Triều Châu truyền sang nước Việt Nam có bản “Quá ngũ 
quan” còn ñược thông dụng. Trong các bài ca vọng cổ có bài mà nghệ sĩ Bạch Tuyết trong vai 
Dương Quí Phi trách An Lộc Sơn không về kịp ñể cứu mình có dùng bản “Quá ngũ quan” 
giữa hai ñoạn vọng cổ. Bản của Thúy Kiều ñàn có lẽ là bản “Quá quan” trong những bản văn 
khúc ñặt cho ñàn Tì bà. 
 
Khi lọt vào tay Mã Giám Sinh thì Kiều bị ép buộc phải ñàn một bản và ñề thơ vịnh quạt ñể 
thử tài thì chúng ta chỉ thấy câu thơ: “Ép cung cầm nguyệt thử bài họa thơ” mà không biết 
Kiều ñàn bản gì. 
 
ðến khi vào lầu xanh, Tú Bà sau khi biết tài Thúy Kiều thì bắt buộc Kiều khi tiếp khách phải 
ñàn và ñánh cờ trong câu: “Cung cầm trong nguyệt, nét cờ dưới hoa”. Biết Thúy Kiều có ñàn 
nhưng ñàn bản gì chúng ta cũng không rõ. 
 
Khi gặp Thúc Sinh, lúc ñầu còn ngại ngùng nhưng lâu ngày thì: 

 
 

“Khi hương sớm, khi trà trưa 
Bàn vây ñiểm nước, ñường tơ họa ñàn” 

 
Có ñàn, có ñánh cờ nhưng chúng ta cũng không biết ñàn bản gì. 
 
 
Lúc Hoạn Thơ bắt ñược Kiều về nhà, ñày ñoạ Kiều như một nô tỳ. Một hôm muốn biết tài 
Thúy Kiều nên “Trúc tơ hỏi ñến nghề chơi mọi ngày”. Thúy Kiều “Lĩnh lời nàng mới lựa dây, 
nỉ non thảnh thót dễ say lòng người”. Sau buổi ñó, Hoạn Thơ ñối với Ki ều có phần nhẹ nhàng 
hơn nhưng chúng ta cũng không biết Thúy Kiều ñàn bản gì. 
 
Khi Thúc Sinh về nhà, Hoạn Thơ bắt Kiều phải hầu tiệc rót rượu như một hoa nô và bảo Kiều 
ñàn cho Thúc Sinh nghe. Có lẽ Thuý Kiều ñàn một bản buồn lắm mặc dầu không nói tên ra 
nhưng cụ Nguyễn Du ñã viết: 

 
 

“B ốn dây như khóc như than 
Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng” 

 
 
Thúc Sinh nghe lã chã dòng châu, Kiều lại một phen bị Hoạn Thơ mắng: “Cuộc vui gẩy khúc 
ñoạn trường ấy chi”. Và cũng như những lần khác, chúng ta không biết Thúy Kiều ñàn bản gì. 
 
Trong ñoạn sau, khi Kiều bị Hồ Tôn Hiến gạt và bắt buộc ñàn cho Hồ Tôn Hiến nghe. 

 
“B ắt nàng thị yến dưới màn 

Dở say lại ép cung ñàn nhặt tâu”... 
“M ột cơn gió thảm mưa sầu 

Bốn dây nhỏ máu năm ñầu ngón tay” 
 

Tiếng ñàn ñã làm cho Hồ Tôn Hiến phải rơi lụy và hỏi nàng ñã ñàn bản gì? 
. 
 



“Thưa rằng bạc mệnh khúc này 
Phổ vào âm ấy những ngày còn thơ” 

“Cung cầm lựa những ngày xưa 
Mà gương bạc mệnh bây giờ là ñây” 

 
 
ðây là lần ñầu tiên nghe Thúy Kiều ñàn bản “Bạc mệnh” mà từ trước tới giờ không bao giờ 
nghe nhắc ñến. 
 
ðến khi tái ngộ với Kim Trọng, Kiều một hôm ñã ñàn lại cho Kim Trọng nghe (từ câu 3197 - 
3206) 
 

 
“Khúc ñâu ñầm ấm dương hòa 
Ấy là hồ ñiệp hay là Trang sinh” 

Khúc ñâu êm ái xuân tình 
Ấy hồn Thục ñế hay mình ñỗ quyên ?” 

Trong sao, châu nhỏ duềnh quyên 
Ấm sao hạt ngọc Lam - ñiền mới ñông” 

 
 
“Hồ ñiệp” là con bướm, “Trang sinh” tức là một người con trai tên Trang Chu người ở huyện 
Mông, nước Lương thời chiến quốc. Trong sách Trang tử có ñoạn nói rằng: Trang Chu một 
hôm nằm chiêm bao thấy mình hóa ra một con bướm. Trong lòng rất vui thích quên hẳn mình 
là Trang Chu nhưng khi thức giấc thì Trang Chu vẫn là Trang Chu. Trong sách ñã có nêu câu 
hỏi không biết Trang Chu nằm chiêm bao thấy mình thành con bướm hay con bướm thấy 
chiêm bao biến thành Trang Chu? 
 
Trong cổ nhạc Trung Quốc, chúng tôi chưa gặp bài nào tên “Hồ ðiệp”. Trong cổ nhạc Việt 
Nam, theo truyền thống Huế, thì “Hồ ñiệp” là một bản rất gần với “cổ bản” theo hơi khách. 
Nét nhạc vui tươi. Có thể lúc gặp Kim Trọng, tiếng ñàn của Kiều không não nùng như khi xưa 
mà có nét vui tươi của lần tái ngộ và chúng ta cũng không biết rõ ñó là bản gì. 
 
“Xuân tình” ñây là tình trong mùa xuân. Trong cổ nhạc Việt Nam miền Trung, có bản “xuân 
tình ñiểu ngữ” là tiếng chim rộn rã trong mùa xuân. Trong âm nhạc tài tử miền Nam, có bài 
“xuân tình chấn” là một trong sáu bản Bắc lớn. Chúng tôi không nghĩ rằng Thúy Kiều ñã ñàn 
một trong hai bản ñó vì không phải là bản ñặc biệt cho ñàn Tỳ Bà. 
 
“Thục ñế” là vua nước Thục, “ðỗ quyên” là chim quốc cũng gọi là “Tử qui”. Trong sách 
Hoàn vũ ký có ñoạn nhắc vua nước Thục tên là ðỗ Vũ. Khi nhường ngôi vua cho người khác, 
lên núi Tây Sơn ở ẩn, chết hóa thành con chim ðỗ quyên. Tiếng kêu ai oán. Do ñó, chúng tôi 
hơi ngạc nhiên là cụ Nguyễn Du nói rằng tiếng nhạc êm ái xuân tình. Có thể cụ Nguyễn Du 
muốn nói Thuý Kiều vì muốn “nể lòng người cũ” nên ñàn một bản “êm ái xuân tình” nhưng 
lòng vẫn sầu bi cho kiếp phận như tiếng kêu ai oán của chim ñỗ quyên. Nhưng rồi chúng ta 
cũng không biết Thuý Kiều ñã ñàn bản gì. 
 
“Duyềnh” là vùng biển có trăng soi. “Lam-ñiền” tên núi ở Thiểm Tây bên Trung Quốc là nơi 
sanh ra nhiều ngọc quí. 
 



Cả sáu câu này, không nói rõ ra bản gì nhưng ý thơ là lấy trong bài thơ mang tên là “Cầm Sắt” 
của Lý Thương Ẩn ñời ðường: 

 
 

“Trang sinh hiểu mộng mơ hồ ñiệp 
Thục ñế xuân tâm, thác ðỗ quyên 

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ 
Lam-ñiền nhựt noãn ngọc sinh yên” 

 
 
Có nghĩa là: 
 
Trang sinh trong giấc mộng buổi sáng, mơ màng tưởng mình hóa ra con bướm. 
Vua Thục chết ñi ký thác cho chim ðỗ quyên tình yêu mùa xuân. 
Trên biển rộng, ánh trăng soi hạt ngọc sáng như có giọt nước mắt. 
Tại Lam-ñiền dưới ánh mặt trời nóng ấm hạt ngọc lên hơi. 
 
Lại một lần nữa chúng ta thấy rằng từ tên bản ñàn ñến lời thơ của Lý Thương Ẩn ñều có liên 
quan ñến ñàn Cầm và ñàn Sắt chứ không phải ñàn Tì Bà nhưng cụ Nguyễn Du dựa trên những 
ý ñẹp ñó mà diễn tả tiếng ñàn của Thuý Kiều. 
 
Kết luận: 
 
Chưa có trong quyển truyện thơ nào trong văn chương Việt Nam mà tác gỉa ñã dành rất nhiều 
câu về âm nhạc khi nói ñến nhân vật chánh như trong truyện Kiều của Nguyễn Du. 
 
Những câu thơ ñó chứng tỏ rằng tác gỉa rất yêu âm nhạc và ñã ñọc khá nhiều sách về cổ nhạc 
Trung Quốc nên nhắc lại nhiều tên bản ñờn danh tiếng và khi miêu tả cách ñàn của Thuý Kiều 
có rất nhiều câu chứng tỏ tác gỉa là người nhận xét tiếng ñàn một cách tế nhị và thi vị. Tuy 
nhiên, khi nhắc ñến những bản danh tiếng của cổ nhạc Trung Quốc, cụ Nguyễn Du không ñể 
ý rằng ngoài bản “Thập diện mai phục” và “Chiêu quân xuất tái” là những bản ñặc biệt cho 
ñàn Tì bà còn những bản khác là những bản dành riêng cho cây ñàn cổ cầm mà những nhạc 
khí như Hồ cầm không biểu diễn ñược. 
 
Vì thế nên khi chú thích những câu thơ của Nguyễn Du nếu phối hợp ñược sự hiểu biết văn 
thơ từ ngữ và ñiển tích với Âm nhạc sử và Âm nhạc học của Trung Quốc ngày xưa mới có thể 
ñầy ñủ ñược. 
 
Trên ñây, chúng tôi có hơi nặng về Âm nhạc học nếu có chi sơ sót về mặt văn chương từ ngữ 
hay ñiển tích, xin quí bạn ñộc giả bổ sung, chỉnh lý cho. Chúng tôi rất sẵn sàng lĩnh giáo và 
chân thành cảm ơn. 


