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Tóm   tắt:  
Cao  Bá  Quát  là  một  nhà  thơ  mang  nhiều  màu  sắc,  màu  sắc  của  tài  hoa,  màu  sắc  của  thời  đại.  Ông  đã  để                         

lại  nhiều  áng  thơ  văn  có  giá  trị  trong  đời,  trong  đó  có  bài  thơ  chữ  Hán Sa  hành  đoản  ca  (Bài  ca  ngắn  đi  trên  bãi                            
cát),  bài  thơ  đã  được  phiên  âm,  dịch  nghĩa,  dịch  thơ  trong  sách  giáo  khoa  Ngữ  văn  11,  tập  01.  Để  giúp  bạn  đọc                         
hiểu  rõ  hơn  về  vấn  đề  chữ  nghĩa  bài  thơ,  nhóm  tác  giả  minh  giải  phần  chữ  Hán,  phiên  âm,  dịch  nghĩa,  dịch  thơ  và                          
góp  thêm  một  cách  dịch  nghĩa  khác  về  bài  thơ  của  nhóm  tác  giả.  Cách  dịch  nghĩa  này,  giúp  cho  bạn  đọc  có  cách                         
nhìn   đa   chiều   về   bài   thơ,   qua   đó   hiểu   được   giá   trị   nội   dung   và   giá   trị   nghệ   thuật   của   bài.  

Từ   khóa:    Cao   Bá   Quát,   dịch   nghĩa,   bãi   cát,   chữ   Hán,   phiên   âm.  
1.   Mở   đầu  
Cao  Bá  Quát  là  một  trong  những  nhà  thơ  lớn  của  văn  học  trung  đại.  Thơ  ông  đậm  nét                    

chính  trị,  và  thời  sự  lúc  bấy  giờ.  Cao  Bá  Quát: một  thi  hào  khét  tiếng,  người  đã  làm  giàu  cho                      
tao  đàn  Việt  Nam  bằng  những  hàng  châu  ngọc,  giá  trị  văn  chương  sẽ  còn  mãi  với  thiên  thu                    
[4].Tài  năng  của  Cao  Bá  Quát  đã  được  ông  bộc  lộ  ngay  từ  nhỏ,  qua  những  màn  đối  đáp,  ứng                     
khẩu  thành  thơ  được  ghi  lại  thành  các  tích  gắn  liền  với  cuộc  đời  của  ông.  Nhưng  sự  nghiệp                    
làm  quan  của  ông  lại  dang  dở,  để  dẫn  đến  sự  bất  mãn,  khiến  ông  bị  tru  di  tam  tộc.  Cái  sự  bất                        
mãn  đó  được  thể  hiện  phần  nào  qua  bài  thơ  chữ  Hán Sa  hành  đoản  ca  của  Cao  Bá  Quát.  Bài                      
thơ  nói  lên  sự  cô  độc  của  người  đi  khó  nhọc  trên  bãi  cát,  để  thể  hiện  sự  khó  khăn,  bế  tắc  trong                        
việc  mưu  cầu  danh  lợi  của  xã  hội  triều  Nguyễn.  Bài  thơ  được  phiên  âm,  dịch  nghĩa,  dịch  thơ                    
in  trong  sách  giáo  khoa  Ngữ  văn  11,  tập  01  trong  chương  trình  phổ  thông.  Đã  có  rất  nhiều                    
công  trình  nghiên  cứu  và  giới  thiệu  về  Cao  Bá  Quát,  nhưng  bài  viết  muốn  giới  thiệu  một  cách                    
hiểu  khác  về  phần  dịch  nghĩa  bài  thơ Sa  hành  đoản  ca ,  để  cung  cấp  thêm  một  cách  nhìn,  cách                     
dịch   sát   nghĩa   với   văn   bản   chữ   Hán.   

2.   Nội   dung  
2.1.  Bối  cảnh  lịch  sử  và  lược  khảo  con  người,  thân  thế,  sự  nghiệp  của  Cao  Bá                  

Quát  
Triều  vua  Tự  Đức  (1848-1883)  giặc  giã  trong  nước  nổi  lên  rất  nhiều,  nhất  là  ở  Bắc  Kỳ,                   

có  người  mượn  cớ  nọ  cớ  kia  để  khởi  sự  cho  dễ,  có  người  đem  lòng  hâm  mộ  nhà  Lê,  tìm  người                       
dòng  dõi  để  tôn  làm  minh  chủ.  Gần  biên  giới,  giặc  Tàu  thừa  cơ  tràn  sang  quấy  rối.  Triều  đình                     
lấy  làm  lo  ngại,  cử  ông  Nguyễn  Đăng  Giai  ra  kinh  lược  Bắc  kỳ.  Ông  Đăng  Giai  dẹp  xong,  thì                     
một  bọn  khác  nổi  lên  lấy  danh  là  khỏi  nghĩa  để  tôn  ông  Lê  Duy  Cự  lên  làm  vua.  Bọn  này                      
thường  gọi  là  “giặc  châu  chấu”  do  một  nhà  danh  nho  đứng  đầu.  Nhà  danh  nho  ấy  là  ông  Cao                     
Bá   Quát   [4].  

Trong  bối  cảnh  xã  hội  rối  ren  như  thế,  Cao  Bá  Quát  lại  mắc  phải  tội  phản  nghịch.                   
Chính  vì  thế  mà  cả  gia  đình  ông  bị  tru  di  tam  tộc,  thơ  ông  không  được  lưu  truyền  đầy  đủ.  Chỉ                       
những  người  yêu  mến  thơ  ông,  tập  hợp  lại  mà  giới  thiệu,  tuyển  dịch  thành  sách.  Ông  được                   
người   đời   tôn   là   Thánh   Quát,   đã   được   ghi   lại   trong   văn   chương  

Văn   như   Siêu   Quát,   vô   tiền   Hán,  
Thi   đáo   Tùng,   Thuy   thất   Thịnh   Đường.  
Nghĩa   là:  
Văn   như   Nguyễn   Văn   Siêu,   và   Cao   Bá   Quát,   thời   Tiền   Hán   cũng   phải   thua,  
Thơ   như   Tùng   Thiện   Vương   và   Tuy   Lý   Vương,   thời   Thịnh   Đường   cũng   còn   kém.[3].  
Cao  Bá  Quát  (1808-1855)  tự  là  Chu  Thần 周 臣,  hiệu  là  Cúc  Đường  菊 堂 ,  Mẫn  Hiên               

敏 軒,  người  làng  Phú  Thị,  huyện  Gia  Lâm,  tỉnh  Bắc  Ninh  (nay  thuộc  quận  Long  Biên,  Hà                 
Nội).  Em  sinh  đôi  với  ông  là  Cao  bá  Đạt,  dòng  dõi  Cao  Bái  Hiên,  Thượng  Thư  bộ  Binh  đời                     
Lê,  thân  phụ  ông  là  Cao  Cửu  Chiếu,  từng  làm  giáo  thụ  Gia  Định  (Bắc  Ninh)  vào  thời  Gia                    
Long  nên  kèm  cặp  các  con  rất  tốt.  Năm  1821  Cao  Bá  Quát  đỗ  Tú  tài,  năm  1831  đỗ  Cử  nhân,                      



năm  1841  ông  làm  Sơ  bổ  Hành  tẩu  bộ  Lễ,  ngay  năm  ấy  ông  được  cử  làm  Sơ  khảo  trường                     
Thừa  Thiên,  can  tội  chữa  bài  thi,  bị  kết  án  tử  hình  rồi  ân  giảm  thành  giảo  giam  hậu  (treo  cổ                      
nhưng  hoãn  thi  hành).  Năm  1843  ông  bị  đày  làm  lính  thú  ở  Đà  Nẵng  rồi  phục  dịch  trên  tàu                     
Phấn  Bằng  đi  Hạ  Châu  theo  phái  đoàn  Đào  Tri  Phú  dưới  danh  nghĩa  tòng  quân  hiệu  lực  (đi                    
lính  chuộc  tội).  Năm  1844  xong  cuộc  “hiệu  lực”  về  chờ  dùng  lại,  năm  1847  ông  được  bổ  vào                    
Viện  hàn  Lâm  với  nhiệm  vụ  biên  tập  văn  học.  Năm  1850  Cao  Bá  Quát  chuyển  ra  làm  giáo  thụ                     
phủ  Quốc  Oai,  tỉnh  Sơn  Tây,  năm  1854  ông  từ  chức  về  nuôi  mẹ  già,  nhưng  thực  chất  là  tiến                     
hành  khởi  nghĩa  Mỹ  Lương,  ông  được  giữ  chức  Quốc  sư,  nhưng  cuộc  khởi  nghĩa  thất  bại,  đến                   
năm   1855   ông   tử   trận   ở   Yên   Sơn,   cả   gia   đình   ông   bị   tru   di   tam   tộc.   

Thơ  văn  Cao  Bá  Quát  bộc  lộ  thái  độ  phê  phán  mạnh  mẽ  chế  độ  phong  kiến  trì  trệ,  bảo                     
thủ  và  chứa  đựng  tư  tưởng  khai  sáng  có  tính  tự  phát. Sa  hành  đoản  ca  (Bài  ca  ngắn  đi  trên  bãi                       
cát)  là  một  trong  số  những  bài  thơ,  thể  hiện  tâm  tư  tình  cảm  của  ông  trước  tình  cảnh  đó.  Bài                      
thơ  có  thể  được  sáng  tác  trong  những  năm  Cao  Bá  Quát  đi  thi  hội  (năm  1831),  qua  các  tỉnh                     
miền   Trung   đầy   cát   trắng   như   Quảng   Bình,   Quảng   Trị.  

2.2.   chữ   Hán,   phiên   âm,   dịch   nghĩa   bài   thơ    Sa   hành   đoản   ca  
Chữ   Hán  

長 沙 復 長 沙,  
一 步 一 回 却.  
日 入 行 未 已,  
客 子 淚 交 落.  
君 不 學 仙 家 美 睡 翁,  
登 山 涉 水 怨 何 窮!  
古 來 名 利 人,  
奔 走 路 途 中   .  
風 前 酒 店 有 美 酒,  
醒 者 常 少 醉 者 同.  
長 沙 長 沙 奈 渠 何?  
坦 路 茫 茫 畏 路 多.  
聽 我 一 唱 窮 途 歌,  
北 山 之 北 山 萬 疊,  
南 山 之 南 波 萬 級.  
君 胡 為 乎 沙 上 立?  [2]  

Phiên   âm  
Trường   sa   phục   trường   sa,  
Nhất   bộ   nhất   hồi   khước.  
Nhật   nhập   hành   vị   dĩ,  
Khách   tử   lệ   giao   lạc.  
Quân   bất   học   tiên   gia   mĩ   thụy   ông,  
Đăng   sơn   thiệp   thủy   oán   hà   cùng!  
Cổ   lai   danh   lợi   nhân,  
Bôn   tẩu   lộ   đồ   trung.  
Phong   tiền   tửu   điếm   hữu   mĩ   tửu,  
Tỉnh   giả   thường   thiểu   túy   giả   đồng.  
Trường   sa,   trường   sa   nại   cừ   hà?  
Thản   lộ   mang   mang   úy   lộ   đa.  
Thính   ngã   nhất   xướng   cùng   đồ   ca,  
Bắc   sơn   chi   bắc   sơn   vạn   điệp,  
Nam   sơn   chi   nam   ba   vạn   cấp.  
Quân   hồ   vi   hồ   sa   thượng   lập.    [5]  

Dịch   nghĩa   A   (cách   dịch   nghĩa   trong   sách   giáo   khoa   Ngữ   văn   11,   tập   01)  
Bãi   cát   dài,   lại   bãi   cát   dài,  



Đi   một   bước   như   lùi   một   bước.  
Mặt   trời   lặn   mà   vẫn   còn   đi.  
Khách   (trên   đường)   nước   mắt   lã   chã   rơi.  
Anh   không   học   được   ông   tiên   có   phép   ngủ   kĩ  
Cứ   trèo   non   lội   nước   mãi,   bao   giờ   cho   hết   ta   oán!  
Xưa   nay   hạng   người   danh   lợi,  
Vẫn   tất   tả   ở   ngoài   đường   sá.  
(Hễ)   quán   rượu   ở   đầu   gió   có   rượu   ngon,  
(Thì)   người   tỉnh   thường   ít   mà   người   say   vô   số!  
Bãi   cát   dài,   bãi   cát   dài,   biết   tính   sao   đây?  
Bước   đường   bằng   phẳng   thì   mờ   mịt,   bước   đường   ghê   sợ   thì   nhiều.  
Hãy   nghe   ta   hát   khúc   “đường   cùng”,  
Phía   bắc   núi   Bắc   núi   muôn   trùng,  
Phía   nam   núi   Nam   sóng   muôn   đợt.  
Anh   còn   đứng   làm   chi   trên   bãi   cát?   [5]  

2.3.   Góp   thêm   một   cách   dịch   nghĩa   mới   về   bài   thơ   chữ   Hán    Sa   hành   đoản   ca  
Dịch   nghĩa   B   (cách   dịch   nghĩa   mới   của   nhóm   tác   giả)  

Bãi   cát   dài   lại   bãi   cát   dài,  
Đi   tiến   một   bước   rồi   lại   đi   lùi   về   một   bước.  
Mặt   trời   lặn   mà   đi   vẫn   chưa   dừng,  
Gã   khách   nước   mắt   liên   tiếp   rơi.  
Anh   không   học   được   ông   tiên   có   phép   ngủ   kĩ,  
Lên   núi   lội   nước   bao   giờ   cho   hết   oán   giận!  
Những   người   danh   lợi   xưa   nay,  
Vẫn   chạy   vội   trên   đường   sá.  
Quán   rượu   ở   đầu   gió   có   rượu   ngon,  
Người   tỉnh   thường   ít   mà   người   say   cùng   nhau   thì   nhiều.  
Bãi   cát   dài,   bãi   cát   dài,   biết   tính   sao   đây?  
Bước   đường   bằng   phẳng   thì   mờ   mịt,   bước   đường   ghê   sợ   thì   nhiều.  
Hãy   nghe   ta   hát   bài   ca   “đường   cùng”,  
Phía   bắc   của   núi   Bắc   núi   trùng   điệp,  
Phía   nam   của   núi   Nam   sóng   muôn   đợt.  
Sao   anh   còn   đứng   làm   gì   trên   bãi   cát?  

Mặc  dù  một  chữ  Hán  có  nhiều  cách  dịch  nghĩa  khác  nhau,  nhưng  cách  dịch  nghĩa  A  và                   
B  trên  đây  có  một  số  điểm  khác  nhau  nhất  định.  Những  chỗ  dịch  nghĩa  giống  nhau,  nhóm  tác                    
giả  sẽ  không  bàn  đến.  Nhóm  tác  giả  chỉ  ra  những  điểm  khác  nhau  giữa  02  bản  dịch  nghĩa,  để                     
cung   cấp   cách   nhìn   đa   dạng   về   việc   dịch   nghĩa   văn   bản.   
 
Stt  Câu  thơ   

chữ  Hán,   
phiên   âm  

Dịch   nghĩa   A  Dịch   nghĩa   B  Sự   khác   nhau   giữa   2  
phần   dịch   nghĩa  

1  一 步 一 回 却  
Nhất   bộ  
nhất   hồi  
khước  
 

Đi  một  bước  như     
lùi   một   bước  
 

Đi   tiến   một   bước   rồi   lại  
đi   lùi   về   một   bước  
 

Ở  câu  thơ  thứ  02  phần       
dịch  nghĩa  A  đã  làm  rõ       
những  nghĩa  của  từ  一    
步 nhất  bộ  nghĩa  là      
một  bước, 却 khước  là      
lùi,  chỉ  duy  chữ 回 hồi       
là  về  thì  chưa  được  rõ       
nghĩa.  Nhóm  tác  giả     
mạnh  dạn  bổ  sung  cách      



dịch  nghĩa  B  cách  dịch      
nghĩa  này,  nghĩa  các     
chữ  Hán  trong  câu  đã      
được  cụ  thể  và  rõ  nét       
hơn.   
 

2  日 入 行 未 已  
Nhật   nhập  
hành   vị   dĩ  
 

Mặt   trời   lặn   mà   vẫn  
còn   đi  
 

Mặt   trời   lặn   mà   đi   vẫn  
chưa   dừng  
 

Ở  câu  thơ  này  để  làm       
sáng  tỏ  hơn  03  chữ 行      
hành  là  đi, 未  vị  là  chưa,       
已 dĩ  là  thôi,  nên  nhóm       
tác  giả  dịch  nghĩa  theo      
cách   B.  

3  客 子 淚 交 落  
Khách  tử  lệ    
giao   lạc  

Khách   (trên   đường)  
nước   mắt   lã   chã   rơi  
 

Gã   khách   nước   mắt   liên  
tiếp   rơi  
 

Ở  câu  thơ  này  có  sự       
dịch  nghĩa  khác  nhau     
vì:  客 子 khách  tử ,  tử       
có  nghĩa  là  con,  nhưng      
khi  đứng  trong  câu  chỉ      
khách  từ  này,  thì  tử  chỉ       
cách  gọi  xưng  hô  với      
những  kẻ  tầm  thường,     
nên  được  dịch  là  gã      
khách. 交 落 giao  lạc  ở      
đây  có  nghĩa  là  liên      
tiếp,  nên  nhóm  tác  giả      
lựa  chọn  cách  dịch     
nghĩa   B.  

4  登 山 涉 水 怨 
何 窮  
Đăng   sơn  
thiệp   thủy  
oán   hà   cùng  

Cứ   trèo   non   lội  
nước   mãi,   bao   giờ  
cho   hết   ta   oán!  
 

Lên   núi   lội   nước   bao  
giờ   cho   hết   oán   giận!  
 

怨 何 窮 oán  hà  cùng  có      
nghĩa  là  bao  giờ  cho  hết       
oán  giận,  nhóm  tác  giả      
lựa  chọn  giữ  nguyên     
phần  dịch  nghĩa  chữ     
Hán,  để  đưa  vào  phần      
dịch   nghĩa   B.  

5  奔 走 路 途 中  
Bôn  tẩu  lộ    
đồ   trung  

Vẫn  tất  tả  ở  ngoài      
đường   sá  

Vẫn   chạy   vội   trên  
đường   sá  

奔 走 bôn  tẩu  hiện  nay      
có  nhiều  cách  hiểu,     
nhưng  nhóm  tác  giả  lựa      
chọn  cách  dịch  theo     
nghĩa  đen  của  văn  bản      
là  chạy  vội,  để  thấy      
được  rằng  cuộc  đua     
danh  lợi  trên  đường     
đời,  cũng  giống  như     
con  người  chạy  vội     
vàng  trên  đường,  không     
kịp  nghỉ  ngơi  và  dừng      
chân.  

Trên  đây  là  bảng  thống  kê  sự  khác  biệt  rõ  rệt  nhất  giữa  02  phần  dịch  nghĩa  A  và  dịch                     
nghĩa  B.  Những  câu  thơ  khác  có  sự  sai  khác,  nhưng  những  sự  sai  khác  đó  là  không  đáng  kể,                     
nên  chúng  tôi  không  tiến  hành  lựa  chọn  và  thống  kê.  Sự  khác  biệt  này  đã  cho  thấy  sự  phong                     
phú   và   đa   dạng   của   tiếng   Việt,   sự   tài   năng   của   nhà   thơ   Cao   Bá   Quát   trong   cách   dùng   từ,   câu.  



 
 

 
2.4.   Gía   trị   nội   dung   của   bài   thơ   chữ   Hán    Sa   hành   đoản   ca  
Nhóm  tác  giả  phân  tích  giá  trị  nội  dung,  nghệ  thuật  trong  bài  dựa  theo  phần  chữ  Hán,                   

phiên  âm,  dịch  nghĩa  B  ở  trong  bài  viết.  Chúng  tôi  mong  muốn  rằng,  bài  viết  sẽ  góp  phần                    
cung  cấp  thêm  một  cách  nhìn  mới,  cách  nghĩ  mới  về  nhà  thơ  đại  tài  của  dân  tộc  là  Cao  Bá                      
Quát,  để  những  người  yêu  thích  và  yêu  mến  nhà  thơ,  càng  hiểu  rõ  hơn  về  con  người  và  thơ  ca                      
của   ông.   

Hình  ảnh  bãi  cát  được  sử  dụng  trong  bài  thơ  để  khắc  họa  con  đường  danh  lợi,  con                   
đường  công  danh  của  những  kẻ  sĩ  trong  triều  đại  phong  kiến,  gập  ghềnh  và  trắc  trở.  Việc  đi                    
trên  cát  là  việc  làm  khó  nhọc,  một  con  đường  dài,  không  sáng  lạng,  không  biết  trước  đích  đến                    
của  ta  là  ở  đâu.  Chính  vì  vậy,  mà  việc  đi  trên  cát  dù  tiến  dù  lùi,  thì  cũng  cảm  tưởng  như  người                        
lữ  hành  vẫn  ở  vị  trí  cũ,  vẫn  ở  điểm  xuất  phát.  Ngay  từ  hai  câu  thơ  đầu  nhà  thơ  đã  miêu  tả  sự                         
khó   khăn   đó.  

Bãi   cát   dài   lại   bãi   cát   dài,  
Đi   tiến   một   bước   rồi   lại   đi   lùi   về   một   bước.  

Dù  biết  đó  là  con  đường  khó  khăn,  nhiều  gian  khổ.  Nhưng  kẻ  sĩ  vẫn  quyết  tâm  đi  đến                    
cùng,  quyết  tâm  theo  đuổi  nghiệp  công  danh.  Dù  khó  khăn  chẳng  lúi  bước,  dù  trời  tối  mặt  trời                    
lặn,  thì  kẻ  sĩ  vẫn  đi,  để  rồi  chính  những  khó  khăn  đó,  làm  cho  kẻ  sĩ  buồn  tủi,  nước  mắt  rơi  tự                        
bao  giờ  không  biết.  Sự  nỗ  lực,  cố  gắng  của  kẻ  sĩ  đó,  được  nhà  thơ  khắc  họa  ở  hai  câu  thơ  tiếp                        
theo.  

Mặt   trời   lặn   mà   đi   vẫn   chưa   dừng,  
Gã   khách   nước   mắt   liên   tiếp   rơi.  

Tiên  ông  là  Hạ  Hầu  Ấn  lúc  leo  núi  hay  lội  nước  vẫn  cứ  nhắm  mắt  ngủ  say,  người  đi                     
bên  cạnh  nghe  thấy  tiếng  ngáy  mà  Ấn  vẫn  bước  đều  không  hề  trượt  hay  vấp,  nên  người  đời                    
gọi  ông  là  “tiên  ngủ”  (sách Thần  tiên  thập  dị ).  Nhà  thơ  sử  dụng  điển  tích  ở  trong  câu,  có  phải                      
để  nhấn  mạnh  việc  “anh”  là  kẻ  sĩ  ở  đây  học  theo  tiên  ông  là  điều  không  thể,  khi  không  thể  học                       
được  phép  thần  tiên,  thì  “anh”  –  kẻ  sĩ  dù  có  trèo  lên  núi,  hay  lội  xuống  nước  thì  vẫn  có  sự  bất                        
mãn  trong  lòng,  sự  bất  mãn  về  xã  hội,  về  nghiệp  công  danh.  Khi  kẻ  sĩ  có  tài,  lại  không  được                      
ra   làm   quan   giúp   dân,   giúp   nước.  

Anh   không   học   được   ông   tiên   có   phép   ngủ   kĩ,  
Lên   núi   lội   nước   bao   giờ   cho   hết   oán   giận!  

Nguyễn  Bỉnh  Khiêm  viết  :  “Khi  ở  triều  đình  tranh  nhau  về  danh,  khi  ở  chợ  búa  thì                   
tranh  nhau  về  lợi”  ( Bài  bia  ở  quán  Trung  Tân ).  Điều  đó  thể  hiện  sự  coi  thường  danh  lợi  xưa                     
nay  của  nhà  nho.  Cao  Bá  Quát  muốn  nói  đến,  đa  phần  thì  những  người  coi  trọng  danh  lợi,  là                     
những  người  tham  gia  vào  một  cuộc  đua  trên  đường  đời.  Ở  đời  thật  họ  phải  chạy  vội,  gấp  gáp                     
trên  đường  sá  không  có  thời  gian  để  nghỉ  ngơi,  họ  mưu  cầu  công  danh,  để  đạt  được  hai  chữ                     
“danh”   là   địa   vị   mà   một   người   có   trong   triều   đình   và   “lợi”   là   lợi   lộc,   vật   chất   tiền   bạc.  

Những   người   danh   lợi   xưa   nay,  
Vẫn   chạy   vội   trên   đường   sá.  

Hình  ảnh  rượu  được  nhà  thơ  sử  dụng  trong  bài,  để  nói  lên  sự  hấp  dẫn  của  rượu  mà  ai                     
cũng  muốn  thưởng  thức,  cũng  giống  như  sự  cuốn  hút  của  công  danh  mà  ai  cũng  muốn  dấn                   
thân,  tranh  đua  để  đạt  được.  Mùi  thơm  của  quán  rượu  ở  đầu  gió  được  bay  đi,  thì  khiến  cho                     
con  người  ta  say,  con  người  ta  rơi  vào  trạng  thái  vô  thức,  người  tỉnh  thì  ít  mà  người  say  thì                      
nhiều.  Cũng  giống  như  danh  lợi  khi  mà  theo  đuổi  rồi  thì  sẽ  khiến  cho  con  người  ta  chìm  đắm,                     
khó   mà   “cai   nghiện”   được.  

Quán   rượu   ở   đầu   gió   có   rượu   ngon,  
Người   tỉnh   thường   ít   mà   người   say   cùng   nhau   thì   nhiều.  

Hình  ảnh  bãi  cát  lại  xuất  hiện,  nhưng  lần  này  là  sự  bế  tắc  của  kẻ  sĩ  trước  hoàn  cảnh.                     
Bãi  cát  dài  như  vậy,  con  đường  xa  như  vậy,  thì  kẻ  sĩ  biết  tính  thế  nào.  Đi  tiếp  với  khó  khăn                       



hay  lựa  chọn  trở  về  với  tay  trắng.  Phía  trước  con  đường  dễ  đi  rộng  lớn  thì  mờ  mịt,  bước                     
đường  khó  khăn  ghê  sợ  thì  nhiều.  Còn  biết  bao  khó  khăn  trắc  trở  ở  phía  trước,  niềm  băn                    
khoăn   của   kẻ   sĩ   hiện   rõ   ở   hai   câu   thơ   sau  

 
Bãi   cát   dài,   bãi   cát   dài,   biết   tính   sao   đây?  
Bước   đường   bằng   phẳng   thì   mờ   mịt,   bước   đường   ghê   sợ   thì   nhiều.  

Dù  khó  khăn  chồng  chất  khó  khăn  như  vậy,  nhưng  kẻ  sĩ  vẫn  có  suy  nghĩ  tích  cực,  thể  hiện  qua                      
lời  ca.  Để  kẻ  sĩ  có  thể  hát  khúc  ca,  nhưng  không  phải  khúc  ca  “hi  vọng”,  mà  là  khúc  ca                      
“đường  cùng”.  Đến  đường  cùng  con  người  sẽ  trở  nên  cứng  rắn  và  mạnh  mẽ,  dù  phía  trước  núi                    
non  trùng  điệp,  sóng  dữ  muôn  đợt,  thì  kết  thúc  vẫn  là  câu  hỏi  còn  đứng  làm  gì  trên  bãi  cát                      
nữa,  kẻ  sĩ  hãy  bước  tiếp  thôi.  Điều  đó  thể  hiện  sự  lạc  quan  của  nhà  thơ,  tin  tưởng  vào  tương                      
lai   tươi   sáng  

Hãy   nghe   ta   hát   bài   ca   “đường   cùng”,  
Phía   bắc   của   núi   Bắc   núi   trùng   điệp,  
Phía   nam   của   núi   Nam   sóng   muôn   đợt.  
Sao   anh   còn   đứng   làm   gì   trên   bãi   cát?  

Bài   thơ   thể   hiện   mâu   thuẫn   giữa   khát   vọng   sống   cao   đẹp   với   hiện   thực   đen   tối,   mờ   mịt;  
Mâu   thuẫn   giữa   tinh   thần   xông   pha,   hỉ   xả   vì   lí   tưởng   của   kẻ   sĩ   với   thói   cầu   an   hưởng   lạc   của  
những   con   người   tầm   thường.  

2.5.   Gía   trị   nghệ   thuật   của   bài   thơ   chữ   Hán    Sa   hành   đoản   ca  
Sa  hành  đoản  ca  (Bài  ca  ngắn  đi  trên  bãi  cát)  được  viết  theo  thể hành  (còn  gọi  là ca                     

hành ).  Đây  là  một  thể  thơ  cổ,  tự  do  về  kết  cấu,  vần,  nhịp  điệu.  Nhịp  điệu  của  bài  thơ  được  tạo                       
nên  chủ  yếu  nhờ  sự  thay  đổi  độ  dài  các  câu  thơ  cũng  như  sự  khác  nhau  trong  cách  ngắt  nhịp                      
của  mỗi  câu,  mang  lại  khả  năng  diễn  đạt  hết  sức  phong  phú.  Có  các  cặp  đối  xứng  với  số  lượng                      
chữ   không   đều   nhau   :   5   chữ,   7   chữ,   8   chữ.   Cách   ngắt   nhịp   cũng   rất   phong   phú   :   2/3,   3/5,   4/3…  

Trường   sa/phục   trường   sa,  
Quân   bất   học/tiên   gia   mĩ   thụy   ông,  
Phong   tiền   tửu   điếm/hữu   mĩ   tửu,  

Nhịp  điệu  bài  thơ  góp  phần  diễn  đạt  được  sự  gập  ghềnh,  trúc  trắc  của  những  bước  đi  trên  bãi                     
cát   dài,   tượng   trưng   cho   con   đường   công   danh   mịt   mờ,   gập   ghềnh,   đầy   hiểm   nguy.   [1]  

Hình  ảnh  bãi  cát  trong  bài  thơ  xuất  hiện  03  lần:  Ở  phần  mở  đầu,  phần  giữa  và  phần  kết                     
thúc  bài  thơ,  có  ý  nghĩa  nghệ  thuật  độc  đáo,  mang  tính  sáng  tạo,  xuất  phát  từ  việc  quan  sát                     
hiện  thực.  Thông  qua  hình  ảnh  thực  đó,  tác  giả  đã  khái  quát  lên  tầng  nghĩa  ẩn  bên  trong  đó  là:                      
Bãi  cát-  con  đường  danh  lợi;  những  khó  khăn  của  việc  vượt  qua  bãi  cát  –  những  khó  khăn  trên                     
con   đường   danh   lợi,   lắm   bon   chen.  

3.   Kết   luận  
Bài  thơ Sa  hành  đoản  ca  (Bài  ca  ngắn  đi  trên  bãi  cát)  chính  là  những  tâm  sự  của  nhà                     

thơ  Cao  Bá  Quát,  về  con  đường  công  danh  của  mình  trong  xã  hội  phong  kiến.  Đó  là  sự  khó                     
khăn,  sự  bất  mãn  của  cá  nhân  gửi  gắm  trong  thơ.  Phải  chăng  sự  bất  mãn,  sự  gập  ghềnh,  trắc                     
trở  đó  đã  dẫn  đến  việc  vùng  lên,  việc  mưu  cầu  một  chế  độ  mới,  mà  ở  đó  coi  trọng  kẻ  sĩ,  để  kết                         
quả  bị  tru  di  tam  tộc.  Nhóm  tác  giả  đã  khắc  họa  rõ  nét  và  toàn  cảnh  về  bài  thơ Sa  hành  đoản                        
ca ,  qua  đó  hiểu  thêm  một  cách  dịch  nghĩa  khác  về  bài  thơ,  để  cung  cấp  cho  tác  giả  những  cách                      
nhìn   đa   chiều   trong   văn   học,   đặc   biệt   là   trong   những   tác   phẩm   thơ   chữ   Hán.  
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