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 TRAN-SB-HUÂN  
 
 
Trong Lá Th� Aí H�u Công-Chánh s� 81, trang 10, 
bà Ph�m-B�ch-Vân,   San Jose,California, Hoa-K$. 
có ��a ra câu h�i : “ C�u Tràng-Ti�n sáu vài m��i 
hai nh�p, hay là sáu nh�p m��i hai vài ?”  và �ã ��!c 
Ban Ph�-Trách tr� l�i s� qua r�i. Tuy nhiên vì Ban 
Ph�-Trách có yêu c�u aí-h�u nào �ã t�ng s�ng và 
làm vi�c nhi�u n�m   Hu� thì xin b& túc thêm, cho 
nên tôi vi�t bài này �� góp m�t vài tài li�u mà tôi �ã 
có d�p s�u t�m b�y lâu nay. 
 
Tr��c h�t, xin �ính chính tên c�u là Tr��ng-Ti�n 
ch không ph�i Tràng-Ti�n, còn “ vày”  c�u là 
kho�ng cách gi�a hai tr� c�u (bridge span) ch 
không ph�i “ vài”  c�u là m�t hai cây c�u (some 
bridges). 
 
V� ph��ng di�n k'-thu(t, c�u Tr��ng-Ti�n dài 
401m10, r�ng 6m20, g�m có 2 móng c�u và 5 tr� 
c�u b�ng béton, 12 �à c�u s	t hình cong (truss), s�n 
màu nh� b�c và 6 sàn c�u (slab) b�ng béton c�t s	t . 
Nh� v(y m0i vày c�u (span) có m�t sàn và 2 �à. 
C�u Tr��ng-Ti�n, ngoài tính ch�t th*c d�ng nh� 
các c�u khác, còn có dáng d�p m�m m�i, uy�n 
chuy�n, thanh tú, hài hoà v�i dòng sông H��ng êm 
��m, th� m�ng và r�t thích h!p v�i tâm h�n cu� 
ng��i dân x Hu�, do �ó qua th�i gian h�n m�t 
tr�m n�m,  c�u  Tr��ng-Ti�n  v)n  làm cho ng��i 
dân Hu� liên t��ng ��n bóng dáng yêu-ki�u v�i 
nh�ng tà aó dài tha th��t cu� các n� sinh mi�n núi 
Ng* sông H��ng. H
 �ã nhìn c�u Tr��ng-Ti�n theo 
c�m nh(n, ch không ph�i nhìn d��i khía c�nh k' 
thu(t và �ã thi v� hoá m0i cây �à s	t hình cong nh� 
m�t “ nh�p”  và xem “ sàn c�u”  nh� “ vày c�u”  cho 
nên m�i có nh�ng câu hò bình dân, tuy không �úng 
th*c t� nh�ng v)n �i sâu vào lòng dân t�c , nh�: 
 
 

“  C	u Tr��ng-Ti(n sáu vày m��i hai nh�p 
Em �i không k�p, t�i l�m anh �i ! 
Thà r8ng không bi�t thì thôi 
Ch  bi�t r�i (mà) m9i ��á m9i n�i c�ng 

bu�n...”  

ho�c là :  

“ C	u Tr��ng-Ti(n sáu vày m��i hai nh�p 
Em �i không k�p t�i l�m anh n�... 
Ngh�a tào-khang, ai �à s m d�t      
�êm n8m t�m t�c, l+y �a �	y gan...”  

 
“ C	u Tr��ng-Ti(n sáu vày m��i hai nh�p 
Em �i không k�p t�i l�m anh �i ! 
B�y lâu ni chi+ ti�ng mang l�i 
D�u có xa nhau �i n�a, c�ng b!i t�i ông Tr�i 

mà ra...”  
     

Ba câu hò này bày t� n&i lòng c�a m�t thôn n� 
kêu g
i ng��i yêu ��ng �i qua c�u theo gi�c Pháp 
vì �ây là cây c�u ��u tiên Pháp b	t qua sông H��ng  
n�i hai b� T� H�u ng�n. Có l+ ngu�n tình c�m 
miên man r�t lãng-m�n ki�u Hu� n�m trong ti�ng 
“ c�ng” .  Cái “ c�ng bu�n”  r�t e-dè nh�ng c�ng r�t 
n�ng-ni� c�a cô gái Hu� có nghiã là níu kéo, là s+ 
t��ng t�, là hào phóng m�t cách “ tình cho �i, ai l�y 
l�i bao gi� “ . V�i hai câu ��u, ng��i nghe có c�m 
giác c�u Tr��ng-Ti�n dài mù-m�t và sông H��ng 
cu�n-cu�n sóng d�, nh�ng th*c t� c�u �ã ng	n mà 
dòng sông l�i hi�n hòa thì t�i làm sao “�i không 
k�p”  ? Ch3ng qua �ây là m�t câu nói “ l2y”  vì khi 
ng�òi tình �ã �i qua c�u Tr��ng-Ti�n r�i thì k� nh� 
�ã sang m�t vùng Tr�i “ Tây "�m”  khác. 

Ng�!c l�i, có khi chàng c�ng trách nàng : 

“ ��ng trên c	u Tr��ng-Ti(n, ngó xu�ng d� i 
c	u, n� c xanh nh� tàu lá, 

Ngó v( �"p-�á, ph� xá n� nghinh ngang. 
K% t� ngày Tây l�i x� ta, 
Em ham ��ng xu, b�c giác, b0 nghiã chàng b� 

v�...”  

v.v...   
 
"�i v�i nh�ng ng��i có tâm h�n ngh� s� thì coi nh� 
h
 �ã mang c� cây c�u này vào lòng h
, m�t chi�c 
c�u trong tâm �nh. N�u ai �ã t�ng �ng xa xa trên 
dòng sông H��ng nhìn c�u Tr��ng-Ti�n “ soi bóng 
n��c”  v�i m�t cây c�u hi�n th*c bên trên và m�t 
cây c�u a� �nh bên d��i nh� quy�n vào nhau thành  
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m�t hình �nh �#p tuy�t v�i thì s+ c�m nh(n ��!c ý 
ngh�a c�a câu hò sau �ây : 
 

“ Ngó xu�ng n� c, sáu vày m��i hai nh�p 
Ngonh trên khô, sáu nh�p m��i hai vày 
Sông không sâu mà n� c c� chy hoài. 
B0 thì th��ng (mà) s��ng thì n$ng... 
(ch ) c� nh  hoài m	ng r�ng ? ! 

 
Theo Ti�n S� Tr�n-Kiêm-"oàn   Sacramento 
“ Tr��ng-Ti�n là chi�c c�u ��nh m�nh cu� Hu�.Tình 
yêu ch�a b��c song �ôi qua c�u là tình yêu ch�a 
chín (ch�a tr
n v#n). H(n thù ch�a gi�i quy�t ��!c 
trên c�u thì h(n thù ch�a nguôi.  Uy v� ch�a tuy�t 
l� trên c�u thì ch�a phân th	ng b�i. "�n Hu� mà 
ch�a �ng trên c�u Tr��ng-Ti�n là ch�a vô t�i Hu�, 
ch. m�i t�t qua Hu� mà thôi. ..  Ph�i ch�ng vì th� 
mà t� ngày có m�t, tuy n�m yên m�t cõi, c�u 
Tr��ng-Ti�n �ã mang nh�ng v�t h�n l�ch s, sâu 
n�ng nh�t cu� m�t x Hu� th�ng tr�m theo th� s*. 
Phong c�nh trên c�u, ngày qua tháng l�i, �ã tr  
thành “ tâm �nh”  trong lòng ng��i l�n lên cùng v�i 
chi�c c�u, và khi m�t bóng dáng �ã tr  thành tâm 
�nh thì s* hi�n sinh cu� nó s+ tr  thành �o 
�nh...C�ng th�, nh�ng ng��i xa Hu� �ã mang chi�c 
c�u trong tâm �nh mà ra �i.”  

G�n �ây tôi �ã tr  v� Hu� m�y l�n, �i trên chi�c c�u 
x�a �y mà v)n quay qu	t �i tìm...Tìm chi�c c�u 
trong tâm �nh nh� ngày x�a...vì c�u m�i, tuy ��!c 
“ ph�c ch�”  nh�ng không làm theo dáng d�p c� mà 
�ã b� thay �&i khá nhi�u : nh�ng ch0 nhô ra 
(balcon) �� khách nhàn du có th� d�ng l�i phút ch�c 

th� ng ngo�n c�nh tr�i tr�ng mây 
n��c, �ã b� c	t b�; thêm vào �ó là 
tám �ng s	t tròn g	n d
c theo hai �à 
c�u s	t làm cho cây c�u m�t h�t nét 
thanh tao ! 
     
V� m�t l�ch-s,, theo tài li�u c�a Giáo 
S� Phan Thu(n An   Hu� thì  m�c 
“ Ki�u L��ng”  cu� Th�a-Thiên Ph� 
trong b� sách “"�i Nam Nh�t Th�ng 
Chí” , b�ng ch� Hán, có ghi chép v� 
chi�c c�u n&i ti�ng này ."ây là m�t 
tài li�u g�c, lâu ��i nh�t, ��!c phiên 
âm và d�ch nghiã nh� sau ; 
 
“ Tr��ng-Ti(n thi�t ki(u 
T�i kinh thành chi �ông nam.  

K/ b�c ng�n thu�c H��ng Trà huy�n,  Phú Xuân 
t&ng,   �� nh�t ph��ng. 

K/ nam ng�n thu�c �� bát ph��ng. 
Thành Thái c�u niên kh!i bi�n. 
Ki(u l+c gian. M9i gian l+c th"p l+c xích bát 
th�n ng� phân,hoành l+c xích nh� th�n. Thông  
tr��ng t� bách nh�t xích nh�t th�n.Th"p nh�t 
niên công �o�n. Th"p  l+c  niên  bát  nguy�t  
nh"t,  c+  phong phiêu tr+y t� gian, t�n nh� gian. 
Thành-Thái th"p bát niên trùng tu.”    

T�m d�ch : 
 

“ C	u s�t Tr��ng-Ti(n. 
C	u to� l�c t�i phía �ông nam cu kinh thành.  
B� b�c thu�c ��t ph��ng �� nh�t, t&ng Phú 

Xuân,  huy�n H��ng Trà.     
B� nam thu�c ph��ng �� bát.  
C	u ���c b�t �	u xây d.ng vào n�m Thành-

Thái th� 9 (1897).  
C	u có 6 vày.  M9i vày dài 66m85, r�ng 6m20. 
Toàn b� chi�c c	u dài 401m10. ��n n�m 
Thành-Thái th� 11 (1899) thì c	u xây xong. 
Nh�ng vào m�t ngày thu�c tháng 8 n�m Thành-
Thái th� 16 (t�c là tháng 9 n�m 1904), gió bão 
th�i s"p b�n vày, còn l�i hai vày. Qua n�m 
Thành-Thái th� 18 (1906), c	u ���c trùng tu.”  

 

Nh� v(y c�u Tr��ng-Ti�n ��!c xây t� n�m 1897 
��n n�m 1899 m�i xong, lúc ��u sàn c�u ch. lót ván 
g0 Lim v�i hai �à c�u b�ng s	t hình cong, l� ���ng 
và lan-can   bên trong hai �à c�u (hình 1). Sau v� 
bão ngày 2 tháng 8 n�m Giáp-Thìn (tc là ngày 11-
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9-1904 dl.) c�u b� s(p 4 vày và ��!c trùng-tu vào 
n�m 1906 v�i sàn c�u b�ng béton c�t s	t. 
 
N�m 1937, c�u l�i ��!c s,a ch,a, ��a hai l� c�u và 
hai dãy lan-can ra ngoài �à c�u, v�i 2 balcon   m0i 
tr� c�u �� b� hành có th� d�ng chân ng	m c�nh 
(hình 2)..N�m 1946, �êm 19 tháng 12, trong cu�c 
t&ng n&i d(y c�a dân ta ch�ng Pháp, c�u �ã b� gi*t 
mìn s(p 2 vày phía t� ng�n, cho ��n n�m 1953 m�i 
tái-thi�t nh� c�. "�n n�m M(u-Thân (1968), c�u l�i 
b� ��t mìn gi*t s(p m�t l�n n�ã và sau �ó thì ��!c 
b	t t�m m�t vày c�u g0 �� tái l(p l�u thông, mãi 
cho ��n n�m 1995 m�i “ ph�c ch�”  v�i m�t vài s�a 
�&i (hình 3). 
 
Trong h�n m�t th�-k- v�a qua, c�u này có ��n b�n 
tên g
i khác nhau.  Lúc ��u là c�u Thành-Thái 
(1899), k� ��n là c�u Clemenceau (1918), ti�p theo 
là c�u Nguy%n Hoàng (1945), nh�ng ba danh x�ng 
trên ��u ít ��!c dùng, trái l�i dân chúng x�a nay 
v)n g
i là c�u Tr��ng-Ti�n, vì ngày x�a   ��u c�u 
phía T� ng�n có m�t x� ng �úc ti�n cu� chính ph� 
ta. D
c b� sông H��ng, còn có các b�n �ò mang tên 
Tr��ng súng, Tr��ng ��ng, Tr��ng �á,v.v... 
 
Theo c� Giáo s� Phan-V�n-D(t, khi c�u hoàn thành, 
Hoà Th�!ng Phúc-H(u chuà Thiên-M� �ã nhi�t-li�t 
tán th� ng công-tác này nh� sau : 
 

Nam mô Di Ph"t ph� c hà sa, 
C	u s�t �n ng��i t�o l"p ra 
�� tr"n chúng sinh khi trái b� c 
L, ���ng thiên h� lúc b�ng qua . 
Tài cao sánh v i non Kim-Ph+ng 
��c tr�ng so tày b
 Tuý-Ba. 
L�ng l�ng gi�a không tr�ng c9i phúc 
Ngàn n�m �% ti�ng n� c Nam ta. 

 
D��i tri�u vua Duy-Tân, mu�n nh	c nh  lu(t �i 
���ng cho khách qua c�u, s  L�c-L� (Công-Chánh) 
có treo   hai ��u c�u t�m b�ng �� hai câu ch� Hán 
nh� sau: 
 

“ Xa mã quá ki(u do h�u chí 
Y�u nghi hoãn hoãn v"t nghi trì”  
 

nghiã là :    
 

“ Xe c� qua c	u �i phía phi 
Nên �i ch	m ch"m ch  �i mau” . 

M�t t�m b�ng khác vi�t b�ng ti�ng Pháp c�ng ��!c 
treo   hai ��u c�u : 
 

“ Prenez votre droite. Marchez au pas”  (�i bên 
phi. B� c ch	m ch"m). 
 

T�c-�� t�i �a pháp ��nh qua c�u là 12km/gi�. 
 
Ngoài ra có m�t s� bài th�, câu hò nh	c ��n c�u 
Tr��ng-Ti�n nh� sau:  
 
N�m 1990, Bà T�-D� Hoàng Thái-H(u �ích thân 
qua Tòa Khâm s Pháp yêu c�u chính quy�n B�o 
H� gi�m thu� cho ng��i dân, ng��i Pháp �ã tr� l�i 
r�ng : 
 

“ Ngày x�a Vua Vi�t c	m quy(n “ C  sao 
không b�c Tr��ng-Ti(n mà qua? 

“ Trách Tây hay �ánh thu� ra, 
“ C	u  Tr��ng-Ti(n  b�c,  Tây  không  qua m�t  

mình !”  
N�m 1946, Vi�t Minh �ánh Pháp, gi*t s(p c�u 
Tr��ng Ti�n, C� /ng Bình   V� D� có làm 2 câu 
hò than ti�c sau �ây : 

H�i: “  C	u Tr��ng-Ti(n b�y nhiêu n�m qua l�i, 
K% t� ��i Thành-Thái ��n nay 
Ch�nh lòng bi�t nói ai �ây 
Vi�c chi nên n&i dang tay gi.t c	u ? 

"áp: “  L�m chuy�n ly-k/, h0i làm chi cho r�i d�, 
Nh�p c	u nghiêng ngã, ch�a l� anh �i ! 
�i�n C	n-Chánh  h� c�ng ��t h� ch�i 
Khói bay nghi ngút t"n Tr�i anh th�y không?”  

Tóm l�i, �ây là cái lô-gic và cái phi-lô-gic trong v�n 
ch��ng ��y tính sáng t�o và trong ngôn ng� dân 
gian truy�n kh2u. Cách di%n t� nào c�ng �úng tùy 
theo v� trí th�i gian và không gian, khi thì hi�n th*c, 
khi thì nhìn qua tâm �nh ch� quan cu� m0i ng��i ./. 

Oxnard, CA. 30-9-2003 
 
 
Sách báo tham kh)o : 

-Ti�ng Hát Sông H��ng,  
 do Tác gi Tôn N� H2-Kh��ng xu�t bn (Saigon 1972) 

-H��ng Sen Hu� (Saigon, 2000) 
-HUL, Xuân Nhâm-Ng
 (Saigon, 2002) 
-Dòng Vi�t s� 14 (Cali 2003) 
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Nguy%n S' Tín s�u t�m 
 

 
 

 
L�i gi�i thi�u. 
 
Dân San Francisco t* hào v�i cây c�u Golden Gate  treo trên V�nh, ng��i ��t Th�n Kinh Hu� nh� t�i nh�p 
c�u Tr��ng Ti�n thanh l�ch soi bóng trên sông H��ng trong v	t. Mi�n Nam có c�u M' Thu(n tân k$. Còn 
ng��i Hà N�i ��c bi�t nh� t�i cây c�u s	t dài Doumer (Long Biên bây gi�) n�i li�n Gia Lâm - Hà N�i, 2n 
hi�n trong l�p s��ng mù ban mai. C�u Doumer kh i công n�m M(u Tu�t (1897) và khánh thành n�m Quý 
Mão (1902). Dân Hà Thành có làm bài vè mô t� c�u Doumer và nh	c t�i s* tr� công gian l(n c�a th*c dân. 
M�i quý ái h�u th� ng thc bài vè d��i �ây : 
 
C	u s�t mà b�c ngang sông 
Chàng �i sang t1nh mà trông ch*ng l	m 
Hà N�i b�c sang Gia Lâm 
Tính ki - lô - mét �� n�m cây tròn 
H�a hình Tây B�c �ng nhòm 
Ng�m �i ng�m l�i xem còn cong không? 
Gi� v( h�i ngh� c�ng ��ng 
��n n�m M"u Tu�t kh!i công b�c c	u 
M� phu kh�p c �âu �âu 
Xây t� Ái M� b�t �	u xây ra 
B�c qua con sông Nh� Hà 
Chia khoang làm nh�p, m��i ba c�t v�a 
L"p m�u xây ���c bây gi� 

Ch� ra cái ch+p �% mà v��ng lên 
B�m h�t n� c ��n bùn �en 
Ng��i ch�t nh� r� v�n phi len mình vào 
V, b�m n� c l�i chy vào 
Ch�t thì m$c ch�t ai nào bi�t không 
M9i gi� thuê có m�t ��ng 
Xi m�ng v i �á,dây dòng xu�ng xây 

 * * * 

�óng phà, �óng c�t, c�m cây 
T� trên buông xu�ng thành ngay chân c	u 
Bây gi� �+c s�t b�c c	u 
C�t ngang, c�t d�c, ���ng tàu song song 
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B�c t� D�c G�ch b�t sang 
Chính gi�a ���ng s�t làm ���ng tàu �i 
�ôi bên nh�p s�t ch� chi 
Bên �i, bên l�i ch  h( g$p nhau 
Còn hai bên c�nh rìa c	u 
S�t ch8ng hoa th� �i c	u không kinh 
Hai vì �èn máy sáng tinh 
Ai �i ��n ��y có xinh ch�ng là 
K- �i ng��i l�i h8ng hà 
M�u kia nào ki�t tính �à c�ng thông 
B( khoát tàu ch�y bên trong 
Khoát v�a ba th� c �� dùng không h�n 
���ng ô - tô ch�y r"p r�n 
C�ng khoát th� c r�,i ���ng tr�n ph*ng lì 
Còn ���ng c�a An Nam �i 
Khoát h�n n�a th� c v"y thì tính sao 
Bây gi� k% ��n b( cao 
Cao h�n m��i th� c ai nào bi�t không  
Làm xong Tây tính ti(n công 
L"p m�u, l"p k� tr công ch*ng rành 
Ch� ra gi�y b�c dâu xanh 
Tr� ti(n gi�y bút h�t toanh d�m ��ng 
Ti(n công ch*ng �áng ti(n công 
K- còn ng��i m�t mà lòng xót thay! 
H�i c	u n�m �y vui v	y 
Nh  ngày h�m m�t tháng hai, công hoàn. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Trích th� c�a Nguy
n V�n C� 
 

  
Nh  t� thu!  hàn vi m i �9. 
Có tên vào “ L+c L� Tê Pê”  
M�y n�m h�c t"p �i v(, 
Cái môn Công Chánh, cái ngh( bnh bao. 
Trí nh�ng mu�n, � c sao ���c d�p. 
�em tài kia, xây ��p n� c non. 
���ng ��i nh# b� c chân bon 
Khi vui lên B�c, khi bu�n xu�ng Nam. 
Tri công vi�c khi làm C	u C�ng, 
Khi �ê �i(u, khi b9ng Th�y Nông, 
L�i khi ��p �"p ng�n sông, 
�a Nhim th�y �i�n có công hoàn thành. 
L�i nh�ng lúc g"p gh(nh L� V"n 
Nha m i thành, l"n �"n �òi phen, 
“ Cng”  kia xe ch�y kh�p mi(n, 
“ B8ng”  kia lo c�p ch! chuyên trong ngoài 
 

 


