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Kiến thức: không có thì giờ - phụ chú (B) (Duy Nhân, st-biên soạn) 

(2) Lâm Ngữ Đường: sanh ngày 10 tháng 10 năm 1895 và mất ngày 26 tháng 3 năm 1976, là một 

nhà văn Trung Quốc. Ông được xem là người có công lớn trong việc giới thiệu 

văn hóa Trung Quốc ra thế giới qua những tác phẩm viết bằng tiếng Anh, bàn 

về nghệ thuật, văn hóa và nhân sinh quan của người Trung Quốc. 

Năm 1928, ông đến sống tại Hoa Kỳ và dịch các tác phẩm Trung Hoa sang 

tiếng Anh, rất được yêu thích. Trong đó tác phẩm “My Country and My 

People” (Đất nước và Con người của tôi, 1935), miêu tả một cách tinh tế và 

thẳng thắn tính cách cùng não trạng của người Trung Quốc, và được dịch sang 

nhiều ngôn ngữ khác nhau, khiến ông trở thành nhà văn Trung Hoa đầu tiên có 

tên trong danh sách các tác giả có sách bán chạy nhất của tờ New York Times. 

Ông có nhiều tác phẩm trong nỗ lực nối kết hai nền văn hóa Đông và Tây. 

Trong thập niên 1970, có vài lần ông được đề cử Giải Nobel Văn chương. 

(3) Tô Đông Pha: tức Tô Thức tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên 

còn gọi là Tô Đông Pha. Ông là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng 

Trung Quốc thời Tống. Ông sinh ra tại Mi Sơn, Mi Châu, nay 

là địa cấp thị Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Ông nội của ông tên là 

Tô Tự, cha là ông Tô Tuân, tự là Minh Doãn, 1009-1066, mẹ 

ông họ Trình (?-1057) và em trai là Tô Triệt (tự là Tử Do, 

1039-1112). Ba cha con của ông đều là những nhà thơ có tiếng 

và là 3 trong số 8 đại văn hào lớn nhất (bát đại gia) Trung 

Quốc suốt bảy thế kỷ từ thế kỷ VII đến XIII. 

Tô Đông Pha là một nhà chính trị theo Cựu đảng do Tư Mã Quang cầm đầu. Ông là người theo đạo 

Phật, có lòng từ bi và rất mực yêu thương nhân dân, không tham ô hối lộ. Ông là người có tính 

cương trực, ít giữ mồm giữ miệng, có gì nói đấy nên sự nghiệp chính trị của ông đầy sóng gió. 

Ông cũng là một nhà thư pháp có bút pháp liệt vào hàng nổi tiếng và có giá trị nhất. Và ông cũng là 

một họa sĩ nổi tiếng về vẽ trúc và núi. Những tác phẩm của ông gồm có: Tiền Xích Bích phú - Hậu 

Xích Bích phú (hai bài phú này là hai viên ngọc của cổ văn Trung Hoa), Kỉ Vũ Đình ký... 

(4) Xích Bích 

Trận Xích Bích là một trận đánh lớn cuối cùng thời Đông Hán 

có tính chất quyết định đến cục diện thời Tam Quốc. Trận 

đánh diễn ra vào mùa đông năm Kiến An thứ 13 (tức khoảng 

năm 208) giữa liên quân Tôn Quyền - Lưu Bị với quân đội lấy 

danh nghĩa triều đình của Tào Tháo. Trận Xích Bích kết thúc 

với chiến thắng quyết định của phe Tôn - Lưu trước đội quân 

đông đảo hơn của Tào Tháo. Chiến thắng này đã góp phần 

củng cố vị trí cho hai chư hầu Tôn Quyền, Lưu Bị ở hai bên bờ 

Trường Giang đồng thời ngăn cản việc Tào Tháo mở rộng 

phạm vi quyền lực xuống phía Nam Trung Hoa, tạo cơ sở cho sự hình thành hai nước Thục Hán và 

Đông Ngô. 

Tuy là một trận đánh lớn có ý nghĩa quyết định trong lịch sử Trung Quốc nhưng vị trí chính xác của 

trận Xích Bích cho đến nay vẫn là điều gây tranh cãi. 

(5) Bạch Cư Dị 

Bạch Cư Dị (772 - 846), biểu tự Lạc Thiên, hiệu Hương Sơn cư sĩ, Túy Ngâm tiên sinh hay Quảng 

Đại giáo hóa chủ, là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. Ông là một trong những nhà thơ 

hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc. Đối với một số người yêu thơ văn thì người ta chỉ xếp ông 

sau Lý Bạch và Đỗ Phủ. 
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Những năm đầu, ông cùng Nguyên Chẩn ngâm thơ, uống rượu, được 

người đời gọi là Nguyên Bạch. Sau này, khi Nguyên Chẩn mất, ông lại 

cùng Lưu Vũ Tích, hợp thành cặp Lưu Bạch. Đường Tuyên Tông gọi 

ông là Thi Tiên. 

Ông chủ trương đổi mới thơ ca. Cùng với Nguyên Chẩn, Trương Tịch, 

Vương Kiến, ông chủ trương thơ phải gắn bó với đời sống, phản ánh 

được hiện thực xã hội, chống lại thứ văn chương hình thức. Ông nói: 

"Làm văn phải vì thời thế mà làm... Làm thơ phải vì thực tại mà viết", 

mục đích của văn chương là phải xem xét chính trị mà bổ khuyết, diễn 

đạt cho được tình cảm của nhân dân. Thơ của ông lan truyền trong dân 

gian, thậm chí lan sang ngoại quốc như Tân La, Nhật Bản, và có ảnh 

hưởng rất lớn. 

Tác phẩm lớn nhất của ông phải kể đến là Trường hận ca, Tỳ bà hành, Tần trung ngâm,.. và Dữ 

nguyên cửu thư. 

(6) bến Tầm Dương 

Sông Tầm Dương là một khúc sông Trường Giang chảy qua 

địa phận Tầm Dương, ở phía bắc thành phố Cửu Giang (tỉnh 

Giang Tây, Trung Quốc). 

Sông Tầm Dương đã được biết đến trong thơ ca qua tuyệt tác 

Tỳ Bà Hành (tiếng Anh: The Pipa Tune; tiếng Việt: Gảy Đàn 

Tỳ Bà) của nhà thơ Bạch Cư Dị. Ngoài ra, Tầm Dương còn 

được biết đến qua tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử, hồi 38 với những sự việc liên 

quan đến Tống Giang vì lỡ viết một bài thơ trên tường khi say mà bị bắt tại gác Tầm Dương, và sau 

đó, được các đầu lĩnh Lương Sơn Bạc cướp pháp trường giải cứu. Trong thơ ca Việt Nam, Tầm 

Dương cũng đã được nhắc đến trong bài thơ "Nếu Anh Còn Trẻ" của nhà thơ Hoàng Cầm với câu 

"Năm tháng… năm cung mờ cách biệt. Bao giờ em hết nợ Tầm Dương?". 

(7) Nguyễn Công Trứ 

Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858), tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, 

biệt hiệu Hi Văn. Ông sinh ngày mồng 1, tháng 11, năm Mậu 

Tuất (tức ngày 19 tháng 12 năm 1778) tại huyện lỵ Quỳnh Côi, 

phủ Thái Bình. Thân phụ là Nguyễn Công Tuấn tước Đức 

Ngạn Hầu, quê ở làng Uy Viễn, nay là xã Xuân Giang, Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tri phủ Tiên Hưng – Thái Bình, thân mẫu 

là bà Nguyễn Thị Phan, con gái quan Quản nội thị tước Cảnh 

Nhạc Bá dưới triều vua Lê – chúa Trịnh. Ông mất ngày 14/11 năm Mậu Ngọ (tức ngày 7/12/1858), 

thọ 80 tuổi tại quê nhà làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân. 

Theo các nhà nghiên cứu, từ nhỏ ông nổi tiếng học giỏi, hay thơ văn, tính cách phóng khoáng. Lớn 

lên trong những năm cuối của nhà Tây Sơn, đến đầu nhà Nguyễn, sau bao lần lận đận "lều chõng", 

mãi đến năm 41 tuổi (1819), ông mới thi đậu giải nguyên (1820–1847) làm quan dưới triều Nguyễn. 

Lần đầu tiên xuất chinh, Nguyễn Công Trứ giữ chức hành tẩu ở Quốc sử quán (1820). Sau đó ông 

liên tiếp giữ các chức Tri huyện Ðường Hào, Hải Dương (1823), Tư nghiệp Quốc Tử Giám (1824), 

Phủ Thừa phủ Thừa Thiên (1825), tham tán quân vụ, rồi thăng Thị lang Bộ Hình (1826). Năm 1828, 

Nguyễn Công Trứ thăng Hữu Tham tri Bộ Hình, sang chức Dinh điền sứ. Năm 1832 ông được bổ 

chức Bố chánh sứ Hải Dương, cùng năm thăng Tham tri Bộ Binh, giữ chức Tổng đốc tỉnh Hải An. 

Năm 1840 giữ chức Tả Ðô Ngự sử viện đô sát, kiêm Tham tri Bộ binh, tán lý cơ vụ đồn trấn Tây. 

Năm 1845 làm chủ sự Bộ hình, năm 1846 làm quyền án sát Quảng Ngãi, được 2 tháng, ông lại đổi ra 

làm Phủ Thừa phủ Thừa Thiên, đến năm 1847 thăng làm Phủ doãn phủ Thừa Thiên. Năm 1848, Tự 

Đức nguyên niên, Nguyễn Công Trứ xin về hưu. 
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Ông là nhà chính trị, nhà quân sự và nhà thơ Đại Nam thời nhà Nguyễn. Ông làm quan qua các đời 

vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Ông nổi bật về việc khai hoang, mộ dân ở trung 

châu miền Bắc Việt Nam, và lập nhiều chiến công trong việc đánh dẹp các cuộc nổi dậy chống triều 

đình và trong Chiến tranh Việt–Xiêm (1841–1845). 

Cuộc đời ông là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng thưởng quan tước nhiều lần vì 

những thành tích, chiến công trong quân sự và kinh tế, tới chức thượng thư, tổng đốc; nhưng cũng 

nhiều lần bị giáng phạt, nhiều lần giáng liền 3-4 cấp như năm 1841 bị kết án trảm giam hậu rồi lại 

được tha, năm 1843 còn bị cách tuột làm lính thú,… 

Năm Tự Đức thứ hai 1848, ông nghỉ hưu với chức vụ Phủ doãn phủ Thừa Thiên. Trong sách Đại 

Nam liệt truyện, Tập 3, Truyện các quan có nhận xét về ông: “Công Trứ là người trác lạc, có tài khí, 

có tài làm văn, càng giỏi về quốc âm, làm ra thi ca rất nhiều, khí hào mại, phổ đầy ở trong âm luật; 

đến nay hãy còn truyền tụng. Trứ làm quan thường bị bãi cách rồi được cất nhắc lên ngay; tỏ sức ở 

chiến trường nhiều lần lập được công chiến trận. Buổi đầu Trứ lĩnh chức doanh điền, sửa sang mới 

có trong một năm mà các việc đều có đầu mối, mở mang ruộng đất, tụ họp lưu dân, thành ra mối lợi 

vĩnh viễn. Khi tuổi già về nghỉ, tức thì bỏ qua việc đời, chơi thú sơn thuỷ, trải sơn 10 năm có cái 

hứng thú phớt thoảng ra ngoài sự vật. Đến người ta, phần nhiều tưởng đến phong độ khí thái của ông. 

Sau khi Trứ mất, các huyện ấp do ông lập ra đều đựng đền để thờ.” — Đại Nam liệt truyện./- 

Duy Nhân, st-biên soạn 
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