
L©i nói ÇÀu

Theo quan-Çi‹m cûa  U.N.E.S.C.O.,  væn-hóa gÒm
cä phi-vÆt-chÃt (væn-h†c, âm-nhåc, mÏ-thuÆt, tri‰t-h†c,
tôn-giáo,  v.v.)  và  vÆt-chÃt  (lâu  Çài,  cung  ÇiŒn,  chùa
chiŠn, th©i trang, v.v.), nghïa là tÃt cä nh»ng gì do con
ngÜ©i sáng tåo Ç‹ nuôi dÜ«ng cu¶c sÓng tinh-thÀn lÅn
Ç©i sÓng vÆt-chÃt cûa nhân-loåi.

Th©i Hùng VÜÖng có væn-hóa ñông SÖn cûa ngÜ©i
ViŒt  c°;  væn-hóa Sa Huÿnh (di chÌ  ª Quäng Ngãi)  là
væn-hóa  cûa  dân-t¶c  Chæm  (Chiêm  Thành);  væn-hóa
ñÒng Nai ª miŠn Çông Nam ViŒt là væn-hóa cûa m¶t
dân-t¶c nay Çã mÃt tích;  væn-hóa  ¹c Eo ª miŠn tây
Nam ViŒt là væn-hóa cûa nÜ§c Phù Nam có nguÒn gÓc
xa xÜa là cÜ dân Nam DÜÖng QuÀn ñäo (Indonésie).
NhÜ vÆy, trong các væn-hóa c° trên lãnh-th° ViŒt Nam
hiŒn nay,  chÌ  có væn-hóa ñông SÖn là có liên-hŒ v§i
lÎch-sº væn-hóa ViŒt Nam.

HiŒn nay, còn có væn-hóa miŠn tây B¡c ViŒt cûa
ngÜ©i Thái, ngÜ©i MÜ©ng; væn-hóa miŠn Çông-b¡c B¡c
ViŒt cûa ngÜ©i Tày, ngÜ©i Nùng; væn-hóa Tây Nguyên
ª  cao-nguyên  Trung  ViŒt  (Kontum,  Gia  Lai,  Darlac,
Lâm ñÒng)  cûa  các  t¶c  ngÜ©i  Gia-rai,  E-dê,  Raglai,
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Churu ... thu¶c dòng Nam ñäo và cûa các t¶c ngÜ©i Ba-
na,  Xê-Çæng,  CÖ-ho,  MÖ-nông,  Må  (Chô  Må),
Xtiêng, ...thu¶c dòng Nam Á; væn-hóa Khmer cûa ngÜ©i
Miên ª Trà Vinh, SócTræng; væn-hóa Hoa kiŠu ª Ch®
L§n;  v.v. 

*

Trong hai giai-Çoån 1954-1975 và 1975-2005, hai
ng†n sóng thÀn C¶ng Sän và T¿ Do TÜ Bän xáo tr¶n xã-
h¶i ViŒt Nam.

Hai ng†n sóng thÀn này Çem låi hånh-phúc, vinh-
quang cho dân-t¶c ViŒt Nam; xây-d¿ng m¶t xã-h¶i công
b¢ng, m¶t quÓc-gia phú-cÜ©ng, væn-minh, ti‰n-b¶? Hay
tåo d¿ng m¶t xã-h¶i bÃt công, låc hÆu; cÜ§p mÃt quyŠn
t¿-do dân-chû, cÜ§p mÃt tài sän cûa nhân dân; lÜ©ng gåt,
khûng bÓ,  Çàn áp nhân dân gây hÆn thù? ñây là hai
nhÆn-ÇÎnh chính-trÎ  ÇÓi lÆp cûa quÀn-chúng ViŒt Nam
hiŒn nay.

Chúng tôi  không v¶i-vã  nhÆn-ÇÎnh hay phê-phán
nhÜng ch¡c ch¡n các sº-gia chân-chính së có cái nhìn
khách-quan, công-b¢ng, Çánh giá Çúng mÙc tình-trång
cûa xã-h¶i ViŒt Nam trong hai giai-Çoån Çó. 

*

Trong phåm-vi cuÓn sách nhỏ này, chúng tôi không
Çi sâu vào viŒc nghiên-cÙu tÌ mÌ tØng ti‹u møc. Møc-
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Çích cûa chúng tôi là trình bày m¶t sÓ d»-kiŒn lÎch-sº
quan-tr†ng (có trÜ§c 1954) Ç‹ có ÇÜ®c cái nhìn bao quát
s¡c-thái væn-hóa ViŒt Nam. S¡c-thái væn-hóa Việt Nam
bao gÒm nh»ng Ç¥c-thù væn-hóa dân-t¶c và nh»ng phÀn
änh-hÜªng væn-hóa các dân-t¶c khác. Ngày nay, trên th
‰-gi§i, các nŠn væn-hóa l§n ÇŠu có änh hÜªng qua låi.

*

LÎch-sº là nh»ng viŒc trọng y‰u thu¶c vŠ quá-khÙ.
Không ai có th‹ làm låi quá-khÙ cûa m¶t quÓc-gia hay
quá-khÙ cûa m¶t nhân-vÆt, không ai có th‹ sºa Ç°i quá-
khÙ cûa mình. Các sº gia chân chính không bao gi© vì
š-ÇÒ chính-trÎ, vì quyŠn-l®i riêng tÜ mà bóp méo lÎch-sº.

DÀu muÓn, dÀu không, dân-t¶c ViŒt Nam cÛng Çã
có m¶t th©i-gian dài bÎ lŒ-thu¶c Trung Hoa và bÎ Çô-h¶
Pháp.  ñây  là  m¶t  cu¶c  ti‰p-xúc  væn-hóa  cÜ«ng-bÙc.
ñiŠu  Çáng ghi  nhÆn là  dân-t¶c  ViŒt  Nam Çã  bi‰t  t¿-
nguyŒn ti‰p-nhÆn cái hay, cái tÓt cûa ngÜ©i khác Ç‹ làm
giàu cho væn-hóa cûa mình.

M¶t Ç¥c-Çi‹m khác là trong khi nhóm Bách ViŒt ª
miŠn nam Trung-quÓc, tØ sông DÜÖng Tº trª xuÓng, Çã
hoàn-toàn  thành  ngÜ©i  Trung  Hoa;  lãnh-th°  cûa  h†
thành  m¶t  phÀn  lãnh-th°  cûa  Trung-quÓc  thì  dân-t¶c
Låc ViŒt Çã không bÎ ÇÒng-hóa sau gÀn m¶t ngàn næm
bÎ lŒ-thu¶c nÜ§c kh°ng-lÒ Trung Hoa. M¶t hiŒn-tÜ®ng
Ç¥c-biŒt khác n»a là nh»ng ngÜ©i Trung Hoa di-cÜ sang
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ÇÃt  ViŒt  bÎ  viŒt-hóa,  nhÜ ngÜ©i  Mã LÜu,  ngÜ©i  Minh
HÜÖng. Phäi chæng, vì dân-t¶c ViŒt Nam có tinh-thÀn
t¿-chû  månh-më  làm  nŠn-täng  cho  væn-hóa  dân-t¶c
v»ng ch¡c.

Di-sän  væn-hóa cûa  m‡i  quÓc-gia  ÇŠu  có  giá-trÎ,
nhÜng chÜa phäi là hoàn häo, cho nên s¿ giao-lÜu væn-
hóa gi»a các quÓc-gia là cÀn-thi‰t Ç‹ phát-tri‹n, Ç‹ ti‰n-
b¶. Tuy nhiên, cÀn phäi bi‰t  gån Çøc khÖi trong,  ti‰p
nhÆn nh»ng gì h»u-ích cho mình mà không bÎ ÇÒng hóa.
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ChÜÖng  I

Giao-ti‰p 
væn-hóa Trung Hoa

__________________

Ngôn ng»

Theo các công-trình nghiên-cÙu ngôn-ng»-h†c hiŒn
nay, ti‰ng ViŒt ÇÜ®c x‰p vào ng»-hŒ Nam Á. Ti‰ng ViŒt
và ti‰ng MÜ©ng cÖ-bän tØ m¶t nhóm ngôn-ng» chung
(Proto ViŒt-MÜ©ng).

Khi  qua  cai-trÎ  dân  ViŒt,  ngÜ©i  Trung  Hoa  phäi
dùng ch» Hán Ç‹ vi‰t và sao chép væn-kiŒn hành-chánh.
NgÜ©i ViŒt phäi Ç†c ch» Hán theo ng» âm Tràng An
th©i  Çó,  nhÜng  Ç†c  v§i  sáu  thanh:  thanh  s¡c,  thanh
huyŠn, thanh hÕi, thanh ngã, thanh n¥ng, thanh ngang.

‘‘Ti‰ng  Trung  quÓc  phát  ra  Çúng  gi†ng  nói  cûa
ngÜ©i B¡c-kinh, thì có sáu thanh, trong Çó có bÓn thanh
cæn bän là âm thanh, dÜÖng thanh, thÜ®ng thanh và khÙ
thanh. 13



‘‘Âm thanh là thÙ thanh không có dÃu.
‘‘DÜÖng thanh là thÙ thanh có dÃu  ´, Ç†c lên thành

ra m¶t thanh ª gi»a thanh có dÃu s¡c ( ´ ) và thanh có
dÃu hÕi (   ̉  ) cûa ViŒt-nam.

‘‘ThÜ®ng thanh là thÙ thanh có ghi dÃu  V, thanh
này phát ra ÇÀu tiên thÃp rÒi lên cao dÀn nhÜ thanh có
dÃu hÕi  (   ̉  ) cûa Viêt Nam.

‘‘KhÙ thanh là thanh có ghi dÃu  ` , tÙc thÙ thanh
phát ra hÖi chÆm, tØ cao xuÓng thÃp, gÀn giÓng thanh ª
gi»a thanh có dÃu huyŠn ( ` ) và thanh có dÃu n¥ng ( . )
cûa ViŒt Nam’’.

(TØ  ñi‹n  Trung  ViŒt .  Væn  Tân.  Nhà  xuÃt  bän
S¿ ThÆt, 1956).

NgÜ©i ViŒt Nam dùng m¶t sÓ tØ Hán và Ç†c theo
thanh âm ViŒt, tåo ra ti‰ng Hán-ViŒt làm giàu cho ngôn-
ng» ViŒt Nam.

Ti‰ng Hán-ViŒt  rÃt  cÀn-thi‰t  Ç‹ dùng trong nhiŠu
trÜ©ng-h®p nhÜ trong phép xã-giao xÜa. Ví dø: nói phu-
nhân thay vì bà v®; phu-quân thay vì ông chÒng ho¥c
cách nói  trÎnh-tr†ng theo lÓi xÜa, ví dø: nói tiên-sinh
thay vì ông anh; hÆu duŒ thay vì con cháu; phÜÖng-phi
thay vì béo mÆp.

Ngày nay, danh-tØ Hán-ViŒt ÇÜ®c dùng nhiŠu trong
các ngành khoa-h†c nhÜ toán h†c (tam giác, bình hành,
phân giác,  trung tr¿c,  cånh huyŠn,  phÜÖng trình,  Çåo
hàm,  nguyên  hàm,  tích  phân,...),  vÆt  lš  (nguyên-tº,
phân-tº, tr†ng-lÜ®ng, ...), hóa h†c (thûy-ngân, thåch-tín,
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lÜu-huÿnh,...),  thiên-væn  (M¶c  tinh,  HÕa  tinh,  Kim
tinh,...). Trong m†i lãnh-v¿c khác ÇŠu dùng nhiŠu danh-
tØ Hán ViŒt.

Theo ông Phåm ñÙc DÜÖng vi‰t trong bài  NgÜ©i
MÜ©ng và ti‰ng MÜ©ng thì "tØ Hán ViŒt chi‰m khoäng
60% tØ v¿ng trong ti‰ng ViŒt ’’.

(Phø bän sách NgÜ©i MÜ©ng ª Hòa Bình  cûa giáo
sÜ TØ Chi, trang XVIII, 27-7-1994)

M¶t sÓ ti‰ng ViŒt thuÀn-túy cÛng b¡t nguÒn tØ Hán-
ViŒt Ç†c tråi ra, nhÜ:

cÆn (tØ Hán-ViŒt)  => gÀn (tØ ViŒt);
thu (tØ Hán-ViŒt)  => thâu (tØ ViŒt);
can (tØ Hán-ViŒt)  => gan (tØ ViŒt);
cÃp (tØ Hán-ViŒt)  => gÃp (tØ ViŒt).

Nói  chung,  ti‰ng  ViŒt  vÅn  gi»  ÇÜ®c  cæn-bän  là
nhóm  ngôn-ng»  ViŒt  MÜ©ng  trong  ng»-hŒ  Nam  Á,
nhÜng phong-phú hÖn nh© tØ Hán-ViŒt.

Ch» Hán và væn-h†c ch» Hán

Trong th©i kÿ B¡c thu¶c, ngÜ©i Trung Hoa dåy ti
‰ng Hán, ch» Hán cho m¶t sÓ ngÜ©i ViŒt cÓt Ç‹ Çào tåo
m¶t sÓ thÜ-låi giúp cho h† ghi chép giÃy t© hành-chánh,
s° sách, thu‰ má, cÀn cho viŒc cai-trÎ cûa h†.
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Th©i bÃy gi©, có m¶t sÓ ít ngÜ©i ViŒt thân Trung
Hoa nhÜ Lš CÀm, Lš Ti‰n, TrÜÖng Tr†ng ÇÜ®c Çem qua
Trung  quÓc  h†c  tÆp,  nhÜng  bÎ  gi»  låi  làm quan  cho
Trung quÓc, còn quäng-Çåi quÀn-chúng không bi‰t ch»
Hán. Vì vÆy, khi thoát ÇÜ®c ách cai-trÎ cûa Trung Hoa,
dân ViŒt thi‰u ngÜ©i có khä-næng làm nhiŒm-vø quän-trÎ
ÇÃt nÜ§c.

 TØ th©i B¡c thu¶c Ç‰n Ç©i ñinh, Ç©i TiŠn Lê, chÜa
có m¶t nhà Nho nào có khä næng giúp nÜ§c. Trong th©i
gian này Çã có nhiŠu vÎ sÜ nhÜ Phùng ñình pháp sÜ,
Duy Giám pháp sÜ, Vô Ngåi thÜ®ng-nhÖn, vØa giÕi PhÆt
h†c, vØa giÕi Hán h†c.

Næm 986, sÙ thÀn nhà TÓng sang nÜ§c ñåi CÒ ViŒt,
vua Lê ñåi Hành sai sÜ ñ° Pháp ThuÆn Çi Çón và sai
hai nhà sÜ Låc ThuÆn, Khuông ViŒt ÇÓi Çáp v§i sÙ thÀn.
ñ‰n khi sÙ thÀn sºa soån trª vŠ Tàu, vua låi sai sÜ Ngô
Chân LÜu làm bài tØ Ç‹ ti‹n ÇÜa.

ñ©i Lš, các vÎ sÜ có ti‰ng là Bäo ThÎnh, Minh Tâm,
Vån Hånh, ñåo Hånh, Minh Không. ñ©i TrÀn có ba vÎ
hòa-thÜ®ng n°i ti‰ng là ñŒ nhÃt t° Giác Hoàng (là vua
TrÀn  Nhân  Tôn),  ñŒ  nhÎ  t°  Pháp  Loa  và  ñŒ  tam t°
HuyŠn Quang.

Tuy vÆy, ngÜ©i ViŒt vÅn lÃy Nho giáo làm nguyên-
t¡c  quän-trÎ  ÇÃt  nÜ§c,  vì  Çåo PhÆt  quá  chú-tr†ng Ç‰n
tinh-thÀn giäi-thoát, ít chú-tr†ng Ç‰n nh»ng  tøc-løy xã-
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h¶i.  TØ-bi  hÌ-xä  quá  cÛng  không  làm ÇÜ®c  chính-trÎ.
Còn Kh°ng tº là m¶t nhà chính-trÎ chuyên-nghiŒp, rÃt
sành-sÕi trong viŒc dùng phÜÖng-châm ‘‘tu thân, tŠ gia,
trÎ quÓc, bình thiên-hå ’’ Ç‹ dËp loån, yên dân.

TØ th©i TiŠn Hán và ThÎnh ñÜ©ng, væn-h†c Trung
Hoa Çã thÎnh-hành. Các sï-phu ViŒt Nam rÃt thích-thú
khi Ç†c sº-kš cûa TÜ Mã Thiên (væn xuôi) và ngâm các
bài thÖ ñÜ©ng cûa Lš Båch, ñ‡ Phû, Thôi HiŒu, TrÜÖng
K‰, v.v. .  Có s¤n ch» Hán, h† cÛng vi‰t væn, làm thÖ
nhÜ ngÜ©i Trung Hoa.  TÃt  cä các th‹ thÖ Trung Hoa
ÇÜ®c các nho-sï ViŒt Nam dùng. Các nhà thÖ ViŒt Nam
là nh»ng nho-sï tinh thông Hán h†c, sành-sõi Çi‹n-tích
Trung Hoa.  H† thÜ©ng Çem Çi‹n-tích Trung Hoa vào
thÖ Ç‹ diÍn tä.

ñ©i Lš (1009-1225),  Ç©i  TrÀn (1225-1400) Çã có
nhiŠu nhà thÖ. NhiŠu thi-tÆp ch» Hán còn lÜu låi Ç‰n
ngày nay: Ng¶ Çåo thi tÆp cûa sÜ Khánh HÌ; Viên thông
thi tÆp cûa sÜ Bäo Giác; Thûy Vân tùy bút ng¿-tÆp cûa
vua TrÀn Anh Tôn (1293-1314); Låc ñåo tÆp cûa TrÀn
Quang Khäi; Ti‹u …n thi tÆp cûa Chu An; HiŒp Thåch
tÆp cûa Phåm SÜ Månh; Gi§i Hiên thi tÆp cûa NguyÍn
Trung Ngån; Bæng HÒ Ng†c Hác tÆp cûa TrÀn Nguyên
ñán; NhÎ Khê tÆp cûa NguyÍn Phi Khanh; Ng†c TÌnh
liên phú cûa Måc ñÌnh Chi; ... . 
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NhiŠu bài thÖ có giá-trÎ væn-chÜÖng nhÜ bài ThuÆt
hoài cûa ñ¥ng Dung, væn t‰ bà HÆu Phi nhà Nguyên
cûa Måc ñÌnh Chi.

Væn t‰ bà HÆu Phi nhà Nguyên

Thanh thiên nhÃt Çóa vân,
HÒng lô nhÃt Çi‹m tuy‰t,

ThÜ®ng uy‹n nhÃt chi hoa,
Dao trì nhÃt phi‰n nguyŒt.

Y ! Vân tán, tuy‰t tiêu, hoa tàn, nguyŒt khuy‰t.

Måc ñÌnh Chi
 (1280-1350)

DÎch nghïa: 
(Nàng là) Çóa mây duy nhÃt trên bÀu tr©i xanh,
håt tuy‰t duy nhÃt trong lò lºa hÒng,
cành hoa duy nhÃt trong vÜ©n ThÜ®ng uy‹n,
vÀng træng duy nhÃt trong hÒ Dao Trì.
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Than ôi! (Nay) mây Çã tan, tuy‰t Çã rã, hoa Çã tàn,
træng Çã khuy‰t.

Th‰ s¿ du-du nåi lão hà!
Vô cùng thiên ÇÎa nhÆp hàm ca.
Th©i lai, ÇÒ Çi‰u thành công dÎ;
VÆn khÙ, anh-hùng Äm hÆn Ça.
Trí chû h»u hoài phù ÇÎa trøc;
TÄy binh vô l¶ vãn thiên hà.
QuÓc thù vÎ phøc ÇÀu tiên båch,
K› Ç¶ long toàn Çái nguyŒt ma.
                       ñ¥ng Dung

Phan K‰ Bính dÎch:  
ViŒc Ç©i bÓi-rÓi tu°i già vay?
Tr©i ÇÃt vô cùng, m¶t cu¶c say.
BÀn-tiŒn g¥p th©i, lên cÛng dÍ;
Anh-hùng l« bÜ§c ngÅm càng cay.
Vai khiêng trái ÇÃt mong phò chúa,
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Giáp g¶t sông tr©i khó våch mây.
Thù trä chÜa xong ÇÀu Çã båc,
GÜÖm mài bóng nguyŒt bi‰t bao rày!

Ngoài nh»ng bài thÖ có giá-trÎ væn-chÜÖng còn có
nh»ng bài  thÖ  ghi  dÃu nh»ng giai-Çoån lÎch-sº  quan-
tr†ng:

1)  Tháng  chåp  næm Bính  Thìn  (1076),  quân  nhà
TÓng sang Çánh nÜ§c ñåi ViŒt. Th‰ gi¥c Çang månh, Lš
ThÜ©ng KiŒt s® quân-sï ngã lòng, ông Çã có sáng-ki‰n
làm bài thÖ:

Nam quÓc sÖn hà Nam Ç‰ cÜ,
TiŒt nhiên ÇÎnh phÆn tåi thiên thÜ.
NhÜ hà nghÎch l‡ lai xâm phåm,
Nh» Ç£ng hành khan thû båi hÜ.

DÎch nghïa:
Sông núi nÜ§c Nam vua nÜ§c Nam ª, 
rành rành ÇÎnh phÀn ª sách Tr©i. 
C§ sao lÛ gi¥c sang xâm phåm? 
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Chúng nó së bÎ Çánh tÖi b©i!

Nh© bài thÖ này mà các tÜ§ng-sï Çã h‰t lòng ra sÙc
Çánh Çu°i  quân nhà TÓng.

2) Tháng tÜ næm ƒt DÆu (1285), TrÀn NhÆt DuÆt
tÃn công chi‰n thuyŠn cûa Toa ñô ª b‰n Hàm Tº; Toa
ñô phäi  lui  quân vŠ  Thiên  TrÜ©ng.  ThØa  th¡ng,  vua
TrÀn Nhân Tông (1279-1293) sai TrÀn Quang Khäi kéo
quân  tØ  NghŒ  An ra  Çánh  Çåi  binh cûa  Thoát  Hoan.
Thoát Hoan bÎ  phøc-binh cûa TrÀn Quang Khäi Çánh
tan.  ThÜ®ng  tÜ§ng  TrÀn  Quang  Khäi  Çem  quân  vào
thành Thæng Long mª tiŒc khao quân. Trong bu°i tiŒc,
ông Çã cäm-hÙng sáng-tác bài thÖ :

ñoåt sáo ChÜÖng DÜÖng Ç¶,
CÀm HÒ Hàm Tº quan.
Thái-bình tu n‡ l¿c,
Vån c° thº giang-san.

TrÀn Tr†ng Kim dÎch:
21



ChÜÖng DÜÖng cÜ§p giáo gi¥c,
Hàm Tº b¡t quân thù.
Thái-bình nên g¡ng sÙc,
Non nÜ§c Ãy nghìn thu.

Qua Ç©i HÆu Lê (1428-1527) væn-h†c rÃt thÎnh. H¶i
Tao Çàn cûa vua Lê Thánh Tôn v§i các væn-thÀn còn Ç‹
låi nhiŠu tÆp thÖ nhÜ Minh LÜÖng cÄm tú (1470-1471),
Quÿnh Uy‹n cºu ca (1494), Xuân Vân thi tÆp (1496),
C° Tâm bách vÎnh. 

Có  nhiŠu  bài  thÖ  hay  nhÜ  VÎnh  chùa  ThÀy  cûa
NguyÍn Tr¿c, Phong th° An Bang cûa Lê Thánh Tôn.

VÎnh chùa ThÀy

ñ¶t ng¶t vân gian t¿,
Nhân sinh k› Ç¶ qua.
U nham tàng PhÆt tích,
TiÍu bích › tæng gia.
ñÎa viÍn phi trÀn thi‹u,
SÖn cao Ç¡c nguyŒt Ça.
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ThÜ®ng nhân lÜu khách túc,
˜i vu h¿u phanh trà.

             NguyÍn Tr¿c 
             (1417-1474)

NguyÍn Quäng XÜÖng dÎch :
Chùa kia chót vót lÄn tÀng mây,
MÃy lúc Ç©i ngÜ©i dÍ t§i Çây.
Këm Çá còn in chân ÇÙc PhÆt,
SÜ©n non vÅn t¿a mái sÜ ThÀy.
ñÃt xa gió bÓc hÖi trÀn tít,
ñÌnh ngÃt træng lên ánh sáng ÇÀy.
Gi» khách ÇÜ©ng xa Çêm nghÌ låi,
SÜ vào pha nÜ§c v§i lùi khoai.  

An Bang (1)
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Häi thÜ®ng cao phong quÀn ng†c lÆp,
Tinh la kÿ bÓ thúy tranh vanh.
NgÜ diêm nhÜ th° dân xu l®i;
Hòa Çåo vô ÇiŠn thu‰ båc chinh.
Ba hÜ§ng sÖn-bình Çê xÙ dÛng;
Chu xuyên thåch-bích khích trung hành.
Biên manh cºu låc thØa bình hóa,
TÙ thÆt dÜ niên bÃt thÙc binh.

                             Lê Thánh Tôn

ñông Châu dÎch:  
Chon-von ng†c chuÓt ngÃt cao phong,
La-liŒt nhÜ sao núi trÆp-trùng.
Cá muÓi l©i dân nghŠ s¤n có;
Chiêm mùa thu‰ ru¶ng nhË nhÜ không.
Lô-xô l§p sóng sÜ©n non v‡;
Len-lÕi con thuyŠn këm Çá thông.
HÖn bÓn mÜÖi næm nhuÀn ÇÙc hóa,
ThØa bình nào bi‰t cu¶c binh-nhung.

(1) An Bang thu¶c tÌnh Quäng Yên.

ñ©i  nhà  Måc  (1527-1592)  có  nhà  thÖ  n°  ti‰ng
NguyÍn  BÌnh  Khiêm  (Trång  Trình).  NguyÍn  BÌnh
Khiêm sinh næm 1491 tåi làng Trung An, huyŒn Vïnh
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Låi, nay thu¶c tÌnh Häi DÜÖng, Ç‡ trång-nguyên næm
1535, vŠ hÜu-trí næm 1542, qua Ç©i næm 1585. 

Ông còn lÜu låi tÆp thÖ Båch Vân Am Trình QuÓc
Công thi tÆp (m¶t ngàn bài thÖ ch» Hán) và Båch Vân
Am QuÓc Ng» thi tâp (m¶t træm bài thÖ ch» Nôm).

Thái-hòa vÛ-trø bÃt Ngu, Chu,
H‡ chi‰n giao-tranh ti‰u lÜ«ng thù.
Xuyên huy‰t sÖn hài tùy xÙ h»u,
Uyên ngÜ tùng tÜ§c vÎ thùy khu.
Trùng-hÜng dï bÓc Ç¶ giang mã;
HÆu-hoån Üng phòng nhÆp thÃt khu,
Th‰-s¿ Çáo ÇÀu hÜu thuy‰t trÜ§c,
Túy ngâm tråch bån nhÆm nhàn du.

                               NguyÍn BÌnh Khiêm

Phan K‰ Bính dÎch:
Non sông nào phäi bu°i bình th©i,

25



Thù Çánh nhau chi khéo n¿c cÜ©i!
Cá v¿c, chim rØng ai khi‰n Çu°i,
Núi xÜÖng, sông huy‰t thäm ÇÀy vÖi.
Ng¿a phi ch¡c có hÒi quay c°,
Thú d» nên phòng lúc c¡n ngÜ©i.
Ngán ngÄm viŒc Ç©i chi nói n»a,
Bên ÇÀm say hát nhªn-nhÖ chÖi!  

DÜ§i triŠu NguyÍn có th‹ chia làm hai th©i-kÿ: th©i-
kÿ tØ Ç©i vua T¿ ñÙc trª vŠ trÜ§c và th©i-kÿ sau Ç©i vua
T¿ ñÙc. Trong th©i-kÿ ÇÀu, Hán væn rÃt thÎnh-hành. 

VŠ m¥t thÖ thì Ça dång: M¶t sÓ c¿u thÀn nhà Lê vÅn
còn tÜªng nh§ triŠu-Çåi cÛ, nên trong các tÆp thÖ cûa h†
thÜ©ng th°-l¶ lòng thÜÖng nh§, nhÜ Thäo ñÜ©ng thi tÆp
và LÆp Trai væn tÆp cûa Phåm Quí Thích; B¡c Hành thi
tÆp cûa NguyÍn Du. Nhóm thÙ hai là các công-thÀn Çã
có công v§i nhà NguyÍn nhÜ Lê Quang ñÎnh là m¶t
trong ba tác-giä tÆp Gia ñÎnh tam gia thi ; TrÎnh Hoài
ñÙc, tác giä CÃn Trai thi tÆp, B¡c SÙ thi tÆp.

Nhóm n°i ti‰ng nhÃt là bÓn nhà thÖ: NguyÍn Væn
Siêu,  tác-giä  PhÜÖng ñình thi  tÆp (4  quy‹n),  PhÜÖng
ñình væn tÆp (5 quy‹n), Tùy bút løc (6 quy‹n); Cao Bá
Quát, tác-giä Chu ThÀn thi tÆp; Tùng ThiŒn VÜÖng, tác-
giä ThÜÖng SÖn thi tÆp, Nåp BÎ tÆp; Tuy Lš VÜÖng, tác-
giä Vï Då h®p tÆp (11 quy‹n). 

BÓn nhà thÖ này ÇÜ®c ngÜ©i xÜa ca ng®i trong hai
câu thÖ còn truyŠn tøng Ç‰n ngày nay:
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"Væn nhÜ Siêu, Quát, vô TiŠn Hán,
Thi Çáo Tùng, Tuy, thÃt ThÎnh ñÜ©ng."

ThÆt  ra  còn nhiŠu nhà thÖ Çáng ghi  vào væn-h†c
nÜ§c nhà nhÜ TrÜÖng QuÓc Døng, tác-giä Thoát th¿c kš
væn; Phan Thanh Giän, tác-giä LÜÖng khê thi væn thäo ;
Hà Tôn QuyŠn, tác-giä TÓn phû thi væn tÆp, v.v.. 

Ngoài  các  nhóm  thi  nhân  nói  trên,  các  vua  nhà
NguyÍn nhÜ Minh Mång,  ThiŒu TrÎ,  T¿ ñÙc cÛng là
nh»ng nhà thÖ Çáng k‹. 

Sau Çây là hai bài thÖ cùng m¶t ÇŠ-tài cûa hai nhà
thÖ n°i ti‰ng: Tùng ThiŒn VÜÖng và Cao Bá Quát.

ñŠn TrÃn Võ ª Hà N¶i

             
Cao lâu Ç¶c thÜ®ng tÙ Çê hÒi,   
TÎch-mÎch hàn chung m¶ s¡c thôi;
C° thø h»u chi thê då nguyŒt, 27



Tàn bi vô t¿ tÕa thÜÖng Çài.
Bách niên ÇÒng tÜ®ng nguy-nhiên tåi,
NgÛ Çåi kim môn bán dï ÇÒi.
ChÌ th¥ng Tây-hÒ vân thái häo,
Tùy phong do phÃt h†a liêm lai.

                              Tùng ThiŒn VÜÖng
ViŒt Ngâm dÎch:

LÀu cao m¶t ch¡c ru¶t vò tÖ,
Tr©i tÓi chuông chùa ti‰ng vÄn vÖ.
Cây c° có ngành treo nguyŒt rång,
Bi tàn mÃt ch» phû rêu l©.
TÜ®ng ÇÒng muôn thuª còn trÖ-tr†i,
Cºa ng†c næm triŠu nºa Ç° hÜ.
L¿a có HÒ Tây mây khá ÇËp,
Bay theo chiŠu gió l†t rèm thÜa.

ñŠn TrÃn Võ ª Hà N¶i

Tích du vô k‰ phøc Çæng lâu,
Tà › lan can v†ng bích lÜu. 
Quân diŒc Ça tình Çáo yên thûy,
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Ngã do di hÆn mãn thinh châu.
NhÆt là thiên ÇÎa song bÒng mÃn,
Xuân tÎnh giang hÒ nhÃt båch âu.
Dao tÜªng ÇÜÖng niên hành låc xÙ,
Tàn hoa do t¿ c° cung ÇÀu.

                                 Cao Bá Quát

ViŒt Ngâm dÎch:
ChÜa th‹ chÖi xa låi d¿a lÀu,
Lan-can ngÒi chŒch ng¡m dòng sâu.
NÜ§c mây ÇÜa khách thêm buÒn cäm,
Doi bãi riêng ta chÃt khÓi sÀu.
Tr©i ÇÃt bóng chiŠu phai tóc båc,
Giang-hÒ xuân l¥ng-lë mình âu.
Trò vui ngày trÜ§c là nÖi ÇÃy,
Cung cÛ hoa tàn träi mÃy thu.

Ngoài thÖ ch» Hán còn có væn xuôi ch» Hán. Bài
væn xuôi Bình Ngô Çåi cáo cûa NguyÍn Trãi vi‰t theo
lŒnh vua Lê L®i là m¶t áng-væn tuyŒt-tác k‹ t¶i quân
nhà Minh. 

Bình Ngô Çåi cáo ÇÜ®c TrÀn Tr†ng Kim dÎch ra ti
‰ng ViŒt và Ðng Quä dÎch ra ti‰ng Pháp. Sau Çây là bän
Bình Ngô Çåi  cáo dÎch ra  ti‰ng ViŒt  cûa TrÀn Tr†ng
Kim :

‘‘TÜ®ng mäng:
ViŒc nhân-nghïa cÓt ª yên dân, quân Çi‰u-phåt chÌ vì khº

båo. NhÜ nÜ§c ViŒt ta tØ trÜ§c, vÓn xÜng væn-hi‰n Çã lâu. SÖn-hà
cÜÖng-v¿c Çã chia, phong-tøc b¡c nam cÛng khác. TØ ñinh, Lê,29



Lš,  TrÀn,  gây  nŠn Ç¶c-lÆp;  cùng Hán,  ñÜ©ng,  TÓng,  Nguyên,
hùng-cÙ m¶t phÜÖng. DÅu cÜ©ng nhÜ®c có lúc khác nhau, song
hào-kiŒt Ç©i nào cÛng có.

VÆy nên:
LÜu Cung s® uy mÃt vía, TriŒu Ti‰t nghe ti‰ng giÆt mình.

Cºa Hàm-tº gi‰t tÜÖi Toa ñô, sông Båch-Ç¢ng b¡t sÓng Ô Mã.
Xét xem c°-tích, Çã có minh-trÜng (1).

VØa rÒi:
Vì h† HÒ chính-s¿ phiŠn-hà,  Ç‹ trong nÜ§c nhân-dân oán

bån. Quân cuÒng Minh Çã thØa cÖ tÙ-ngÜ®c (2), b†n gian-tà còn
bán nÜ§c cÀu vinh. NÜ§ng dân Çen trên ng†n lºa hung-tàn, vùi
con ÇÕ xuÓng dÜ§i hÀm tai-vå. ChÜ§c dÓi Çû muôn nghìn khóe,
ác chÙa ngót  hai  mÜÖi  næm. Båi  nhân-nghïa,  nát  cä càn-khôn,
n¥ng khoa-liÍm (3) vét không sÖn tråch. Nào lên rØng Çào mÕ,
nào xuÓng b‹ mò châu, nào hÓ bÅy hÜÖu Çen, nào lÜ§i dò chim sä
(a).  Tàn håi  cä  côn-trùng thäo-m¶c;  nheo-nhóc thay  quan quä
Çiên-liên (4). KÈ há miŒng, ÇÙa nhe ræng, máu m« bÃy no-nê chÜa
chán. Nay xây nhà, mai Ç¡p ÇÃt, chân tay nào phøc-dÎch cho vØa.
N¥ng-nŠ vŠ nh»ng n‡i phu-phen, b¡t-b§ mÃt cä nghŠ canh-cºi.
ñ¶c-ác thay! trúc rØng không ghi h‰t t¶i; dÖ-bÄn thay! nÜ§c b‹
không rºa såch mùi. Lë nào tr©i ÇÃt tha cho, ai bäo thÀn-nhân
nhÎn ÇÜ®c.

Ta Çây:
Núi  (b)  Lam-sÖn dÃy  nghïa,  chÓn  hoang-dã  nÜÖng mình.

Ng¡m non sông cæm n‡i th‰ thù, thŠ sÓng ch‰t cùng quân nghÎch-
t¥c. ñau lòng nhÙc óc, chÓc là mÜ©i mÃy n¡ng mÜa; n‰m mÆt n
¢m gai, há phäi m¶t hai s§m tÓi. Quên æn vì giÆn, sách lÜ®c-thao
suy-xét Çã tinh; ngÅm  trÜ§c Ç‰n nay, lë hÜng-ph‰ Ç¡n-Ço càng
kÏ.Nh»ng tr¢n-

tr†c trong cÖn m¶ng-mÎ, chÌ bæn-khoæn m¶t n‡i ÇÒ-hÒi. VØa
khi c© nghïa dÃy lên, chính lúc quân thù Çang månh.

Låi ng¥t vì:
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TuÃn-kiŒt nhÜ sao bu°i s§m, nhân-tài nhÜ lá mùa thu. ViŒc
bôn-tÄu  thi‰u  kÈ  Ç«-ÇÀn,  nÖi  duy-ác  hi‰m ngÜ©i  bàn-båc.  ñôi
phen vùng-vÅy, vÅn Çæm-Çæm con m¡t døc Çông (5); mÃy thûa
Ç®i-ch©, luÓng Ç¢ng-Ç¤ng c‡ xe hÜ-tä (6). Th‰ mà trông ngÜ©i,
ngÜ©i càng v¡ng-ng¡t, vÅn mÎt-m© nhÜ kÈ v†ng ÇÜÖng (7); th‰ mà
t¿ ta, ta phäi lo toan, thêm v¶i-vã nhÜ khi chºng-nÎch (8). PhÀn
thì giÆn hung-ÇÒ ngang-d†c, phÀn thì lo quÓc-b¶ khó-kh¡n. Khi
Linh-sÖn lÜÖng h‰t mÃy tuÀn; khi Khôi-huyŒn quân không m¶t l».
Có lë tr©i muÓn trao cho gánh n¥ng, b¡t träi qua bách chi‰t thiên
ma; cho nên ta cÓ-g¡ng gan bŠn, chÃp h‰t cä nhÃt sinh thÆp tº.
Múa ÇÀu gÆy, ng†n c© phÃt-ph§i, ngóng vân-nghê bÓn cõi Çan hÒ.
Mª tiŒc quân, chén rÜ®u ng†t-ngào, kh¡p tÜ§ng-sï m¶t lòng phø
tº. Th‰ gi¥c månh, ta y‰u mà ta ÇÎch n°i; quân gi¥c nhiŠu, ta ít mà
ta ÇÜ®c luôn.

D†n hay:
ñem  Çåi-nghïa  Ç‹  th¡ng  hung-tàn,  lÃy  chí-nhân  mà  thay

cÜ©ng-båo. TrÆn BÒ-Ç¢ng sÃm vang sét dÆy,  miŠn Trà-lân trúc
phá tro bay. Sï-khí Çã hæng, quân thanh càng månh. TrÀn Trí, SÖn
Th† mÆt  vía  chåy tan;  PhÜÖng Chính,  Lš An tìm ÇÜ©ng trÓn-
tránh. ñánh Tây-kinh phá tan th‰ gi¥c, lÃy ñông-Çô thu låi cõi
xÜa.  DÜ§i Ninh-kiŠu máu chäy thành sông;  b‰n Tøy-Ç¶ng xác
ÇÀy ngoài n¶i. TrÀn HiŒp Çã thiŒt mång, Lš LÜÖng låi phÖi thây.
VÜÖng Thông h‰t cÃp lo lÜ©ng, Mã Anh khôn ÇÜ©ng cÙu Ç«. Nó
Çã trí cùng l¿c kiŒt, bó tay không bi‰t tính sao; ta Çây mÜu phåt
tâm công, ch£ng Çánh mà ngÜ©i chÎu khuÃt. TÜªng nó phäi thay
lòng Ç°i då, hi‹u lë t§i lui; ng© Çâu còn ki‰m k‰ tìm phÜÖng, gây
mÀm t¶i-nghiŒt.  CÆy mình là  phäi,  chÌ  quen Ç° vå cho ngÜ©i;
tham công m¶t th©i, ch£ng bÕ bày trò dÖ-duÓc. ñ‰n n‡i ÇÙa trÈ
ranh nhÜ Tuyên-ÇÙc (9), nhàm võ không thôi; låi sai ÇÒ nhút-nhát
nhÜ Thånh, Thæng, Çem dÀu ch»a cháy. Næm ñinh Mùi, tháng
chín, LiÍu Thæng tØ Khâu-ôn ti‰n sang; låi næm nay tháng mÜ©i,
M¶c Thånh tØ Vân-nam kéo Ç‰n. Ta Çã ÇiŠu binh gi» (c) hi‹m Ç‹
ngæn lÓi B¡c-quân; ta låi sai tÜ§ng chËn ngang Ç‹ tuyŒt ÇÜ©ng
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lÜÖng-Çåo. MÜ©i tám, LiÍu Thæng thua ª Chi-læng, hai mÜÖi, LiÍu
Thæng ch‰t ª Mã-yên. Hai mÜÖi læm, LÜÖng Minh trÆn vong; hai
mÜÖi tám, Lš Khánh t¿ vÅn. LÜ«i dao ta Çang s¡c, ng†n giáo gi¥c
phäi lùi. Låi thêm quân bÓn m¥t vây thành, hËn Ç‰n r¢m tháng
mÜ©i diŒt t¥c. Sï-tÓt ra oai tì h°, thÀn-thÙ Çû m¥t träo nha. GÜÖm
mài Çá, Çá núi cÛng mòn; voi uÓng nÜ§c, nÜ§c sông phäi cån.
ñánh m¶t trÆn såch không kình-ngåc, Çánh hai trÆn tan-tác chim-
muông. CÖn gió to trút såch lá khô, t° ki‰n h°ng søt toang Çê cÛ.
Thôi Tø phäi quì mà xin l‡i, Hoàng Phúc t¿ trói Ç‹ ra hàng. Lång-
giang,  Lång-sÖn thây  chÃt  ÇÀy ÇÜ©ng (d),  XÜÖng-giang,  Bình-
than máu trôi ÇÕ nÜ§c. G§m ghê (Ç) thay! s¡c phong-vân cÛng
Ç°i; thäm Çåm thay! sáng nhÆt-nguyŒt phäi m©. Binh Vân-nam
nghën ª Lê-hoa, s® mà mÃt mÆt; quân M¶c Thånh tan chÜng CÀn-
tråm, chåy Ç‹ thoát thân. SuÓi máu Lãnh-câu, nÜ§c sông rŠn-rï;
thành xÜÖng ñan-xá, cÕ n¶i ÇÀm-Çìa. Hai m¥t cÙu binh, c¡m ÇÀu
trÓn chåy; các thành cùng khÃu, cªi giáp xuÓng ÇÀu. B¡t tÜ§ng
gi¥c mang vŠ, nó Çã vÅy Çuôi phøc t¶i; th‹ lòng tr©i bÃt sát, ta
cÛng mª ÇÜ©ng hi‰u sinh. Mã Kÿ, PhÜÖng Chính, cÃp cho næm
(e)  træm chi‰c  thuyŠn, ra Ç‰n b‹ chÜa thôi  trÓng ng¿c.  VÜÖng
Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn c‡ ng¿a, vŠ Ç‰n Tàu còn Ç°
mÒ-hôi. Nó Çã s® ch‰t cÀu hòa, ngÕ lòng thú-phøc; ta muÓn toàn
quân là cÓt, cä nÜ§c nghÌ-ngÖi.

Th‰ m§i là mÜu-k‰ thÆt khôn, vä låi suÓt xÜa nay chÜa có.
Giang-san tØ Çây mª m¥t, xã-t¡c tØ Çây v»ng nŠn. NhÆt-nguyŒt
hÓi mà låi minh, càn-khôn (g) bï mà låi thái. NŠn vån th‰ xây nên
chæn-ch¡n, thËn nghìn thu rºa såch làu-làu. Th‰ là nh© tr©i ÇÃt t°-
tông khôn-thiêng che-chª, giúp-Ç« cho nÜ§c ta vÆy.

Than ôi!
VÅy-vùng m¶t mäng nhung-y nên công Çåi-ÇÎnh, ph£ng-l¥ng

bÓn bŠ thái-vÛ mª h¶i vïnh-thanh. Bá-cáo xa gÀn, ngÕ cùng nghe
bi‰t.’’   
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--------------------------------------------------------------
(1) minh-trÜng: chÙng c§ rõ-ràng.
(2) tÙ-ngÜ®c: h‰t sÙc tàn ngÜ®c.
(3) khoa-liÍm: thu‰-má.
(4) quan: Çàn ông không v®; quä: Çàn bà góa; Çiên-liên: nh»ng kÈ
không nhà, không có ÇÃt trÒng tr†t.
(5) døc Çông: š muÓn nói vŠ lÃy låi ñông-Çô.
(6) hÜ tä: c‡ xe bên trái, không ngÜ©i ngÒi, Ç‹ Ç®i ngÜ©i hiŠn.
(7) v†ng dÜÖng: trông ra bi‹n.
(8) chºng-nÎch: v§t ngÜ©i ch‰t ÇuÓi.
(9) vua Tuyên-tông nhà Minh niên-hiŒu Tuyên-ÇÙc. 
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CuÓn ViŒt Nam Væn-h†c sº y‰u cûa DÜÖng Quäng
Hàm cÛng có bän dÎch Bình Ngô ñåi Cáo, có ghi:  Bùi
K› dÎch, QuÓc-væn cø-th‹, Tân ViŒt Nam thÜ-xã Hà-n¶i.

Hai bän dÎch cûa Bùi K› và cûa TrÀn Tr†ng Kim có
vài ch» khác nhau.

     TrÀn Tr†ng Kim vi‰t:                    Bùi K› vi‰t:
(a) nào lÜ§i dò chim sä        * nào lÜ§i dò chim chä
(b) Núi Lam-sÖn dÃy nghïa * Lam-sÖn dÃy nghïa
(c) ÇiŠu binh gi» hi‹m         * ÇiŠu binh thû hi‹m
(d) thây chÃt ÇÀy ÇÜ©ng       * thây chÃt ÇÀy ÇÒng
(Ç) G§m-ghê thay!               * Ghê-g§m thay!
(e) næm træm chi‰c thuyŠn   * dæm træm chi‰c thuyŠn 
(g) càn-khôn                        * kiŠn-khôn
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H 1.- NguyÍn Trãi.
Tác giä Bình Ngô ñåi Cáo.
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Sau Çây là bän Bình Ngô ñåi Cáo ch» Hán cûa NguyÍn Trãi,
do NguyÍn Væn Bích chép låi theo cách vi‰t cÛ, tØ trên xuÓng
dÜ§i, tØ phäi sang trái, tØ trang sau qua trang trÜ§c. 

(NguyÍn Trãi, khí phách và tinh hoa cûa dân t¶c. ViŒn Væn
H†c. Nhà xuÃt bän Khoa H†c Xã H¶i, 1980)

ñ‹ Ç¶c giä dÍ dàng Ç†c bän Bình Ngô ñåi Cáo ch» Hán,
chúng tôi s¡p x‰p theo thÙ t¿ trang sau ra trang trÜ§c.

36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



Væn xuôi ch» Hán ÇÜ®c dùng nhiŠu nhÃt là Ç‹ vi‰t
sách lÎch-sº và ÇÎa-lš ViŒt Nam.

Ngoài  ba  b¶ sº  l§n:  ñåi  ViŒt  sº  kš (1272);  ñåi
Nam sº-kš toàn thÜ (1479), Khâm ÇÎnh ViŒt sº thông
giám cÜÖng møc (1884), còn rÃt nhiŠu cuÓn biên-niên sº
và kš-s¿ lÎch-sº các Ç©i vua Måc, vua Lê, chúa TrÎnh,
chúa NguyÍn và các vua NguyÍn.

Vua Lê Thánh Tôn cho vi‰t sách ÇÎa-lš Ç©i HÒng
ñÙc (1470-1497). Vua T¿ ñÙc cho vi‰t cuÓn ÇÎa-lš ñåi
Nam NhÃt ThÓng Chí, hoàn tÃt næm 1882. Lê Quš ñôn
(1726-1784) vi‰t ñåi ViŒt thông sº, B¡c sÙ thông løc,
Phû biên tåp løc. Phan Huy Chú (1782-1840) vi‰t LÎch
triŠu hi‰n-chÜÖng loåi chí, Hoàng ViŒt ÇÎa-dÜ chí.

Ngoài ra còn có ViŒt ÇiŒn u-linh, Lïnh Nam trích
quái,  TruyŠn kÿ man løc ghi  chép chuyŒn c°-tích và
truyŠn thuy‰t ViŒt Nam.

Ch» Nôm và væn h†c ch» Nôm

Tuy Çã có s¤n ch» Hán ÇÍ dùng rÃt tiŒn-l®i trong
công viŒc quän-trÎ hành-chánh, nhÜng ch» Hán không
ghi ÇÜ®c ti‰ng ViŒt trong trÜ©ng-h®p cÀn phäi ghi tên
ngÜ©i, tên ÇÎa phÜÖng vào các væn-kiŒn trÜ§c bå, ÇÎa lš,
sº kš, cúng t‰,  v.v. . Vì vÆy mà ch» Nôm ÇÜ®c hình
thành (Ch» Nôm do ch» Nam Ç†c tråi ra).
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Tuy ch» Nôm chÜa chính-thÙc dùng trong công viŒc
hành-chánh, nhÜng ch» Nôm do ngÜ©i ViŒt sáng-tåo Ç‹
ghi ti‰ng ViŒt, ÇÜ®c vua, quan, sï phu dùng:

NguyÍn Ánh dùng ch» Nôm vi‰t thÜ giao-thiŒp v§i
các giáo sï, các sï quan Pháp và dùng ch» Nôm vi‰t Çåo
dø.

Th©i  Tây SÖn dùng ch» Nôm dÎch kinh sº,  ÇÎnh
khoa thi b¢ng ch» Nôm, dùng ch» Nôm vi‰t chi‰u, ch‰,
lŒnh.

Các sï phu ViŒt Nam vi‰t væn Nôm, làm thÖ Nôm,
væn t‰  Nôm, phú Nôm, vi‰t  truyŒn dài  b¢ng thÖ  ch»
Nôm.

 Ch» Nôm là ch» cûa dân-t¶c ViŒt Nam, cûa nÜ§c
ViŒt Nam; cho nên có th‹ nói ch» Nôm là ch» QuÓc ng»
dùng  kš-hiŒu  cûa  ch»  Hán,  cÛng  nhÜ  ch»  QuÓc  ng»
ngày  nay  dùng kš-hiŒu  cûa  ch» La-tinh  (mÅu  t¿  La-
tinh).

Ch»  Nôm  do  ngÜ©i  ViŒt  sáng-tác  Çåi-khái  theo
nguyên-t¡c nhÜ sau:

1) Dùng ch» Hán Ç‹ ghi ti‰ng ViŒt trong trÜ©ng-h®p
ti‰ng Hán và ti‰ng ViŒt ÇÒng nghïa, ÇÒng âm hay âm
gÀn giÓng. ThÆt ra ti‰ng ViŒt loåi này là ti‰ng Hán-ViŒt,
tÙc là ti‰ng Hán Çã viŒt hóa.  

Ví dø:   
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2) Dùng š nghïa cûa ch» Hán Ç‹ ghi và Ç†c ra ti‰ng
ViŒt (mÜ®n š nghïa ch» Hán mà Ç†c ra ti‰ng ViŒt).

Ví dø: 

Ch» khæn      ( TruyŒn KiŠu: Giª kim thao v§i
khæn hÒng trao tay ). 

Ch» ti‰c        (TruyŒn KiŠu: Nào ngÜ©i ti‰c løc
tham hÒng là ai ).

3) Dùng ch» Hán Ç‹ ghi ti‰ng ViŒt trong trÜ©ng-h®p
không ÇÒng nghïa nhÜng âm giÓng hay gÀn giÓng ti‰ng
ViŒt (chÌ mÜ®n âm, không cÀn bi‰t š nghïa ch» Hán). 

Ví dø:  

             m¶t                  v§i                   r¢ng

ñôi khi ngÜ©i vi‰t ghi thêm hai dÃu nhÃp-nháy nhÕ
vŠ phía trên, bên phäi, Ç‹ chÌ r¢ng âm gÀn giÓng.

Ví dø:

Ch» š thêm dÃu nhÃp-nháy:   , Ç†c là  Ãy. 
(TruyŒn KiŠu: ñåm Tiên nàng Ãy xÜa là ca nhi )

Ch» can thêm dÃu nhÃp-nháy:  , Ç†c là cÖn.
(TruyŒn KiŠu: Gió chiŠu nhÜ g®i cÖn sÀu)
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4) Dùng hai ch» Hán ghép låi Ç‹ ghi âm và nghïa ti
‰ng ViŒt.

Ví  dø:  Hai  ch»  træm  næm (trong  chuyŒn  KiŠu:
Træm næm trong cõi ngÜ©i ta); ch»  træm ÇÜ®c ghép b
¢ng hai ch» hán:  bách Ç‹ chÌ nghïa và lâm Ç‹ chÌ âm;
ch» næm ÇÜ®c ghép b¢ng ch» niên Ç‹ chÌ nghïa và ch»
nam Ç‹ chÌ âm. ThÜ©ng thÜ©ng âm này chÌ gÀn giÓng,
nhÜ ch» lâm Ç†c là træm, ch» nam Ç†c là næm: 

5) Dùng hai ch» Hán ghép låi Ç‹ bi‹u-thÎ š-nghïa ti
‰ng ViŒt và Ç†c theo ti‰ng ViŒt.

Ví  dø:  Ch»  tr©i ghép  bªi  hai  ch»  thiên và  ch»
thÜ®ng.

Ch» Nôm khó Ç†c vì muÓn Ç†c ÇÜ®c ch» Nôm phäi
bi‰t ch» Hán.

DÜ§i Ç©i nhà TrÀn Çã phát-tri‹n ch» Nôm bên cånh
ch» Hán. Qua Ç©i Lê, Ç©i NguyÍn ch» Nôm càng ngày
càng ph°-bi‰n r¶ng-rãi.

Nh© ch» Nôm mà các bài ca trù, thÖ, truyŒn xÜa cûa
ViŒt Nam, phú Nôm, væn t‰ Nôm nhÜ Phú HÕng Thi cûa
TrÀn K‰ XÜÖng, Phú C© Båc cûa Phåm Quang Sán, Phú
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Tây HÒ cûa  Phåm Lãi,  Hàn  Nho Phong VÎ  Phú  cûa
NguyÍn Công TrÙ,  Væn T‰ TrÆn Vong TÜ§ng Sï cûa
NguyÍn Væn Thành còn ÇÜ®c lÜu gi» Ç‰n ngày nay.

          " Væn T‰ TrÆn Vong TÜ§ng Sï

" Than ôi ! Tr©i ñông-phÓ vÆn ra Sóc-cänh (1), träi bao phen
gian hiÍm m§i có ngày nay; nÜ§c Lô-hà (2) chäy xuÓng LÜÖng-
giang (3), nghï mÃy kÈ Çiêu linh nh»ng tØ thuª n†. Cho hay sinh
là kš mà tº là qui, m§i bi‰t mŒnh Ãy y‹u mà danh Ãy th†.

Xót thay! Tình dÜ§i viên mao (4), phÆn trong gi§i trø (5). Ba
nghìn h†p con em ÇÃt Bái (6), cung tên ngang d†c chí nam nhi;
hai træm vây b© cõi non Kÿ (7), cÖm áo n¥ng dÀy Ön c¿u chû.

GiÃn thân cho nÜ§c, son s¡t m¶t lòng; nÓi nghïa cùng thÀy,
tuy‰t sÜÖng mÃy Ç¶.

KÈ th©i theo cÖ Çích (8) chåy sang miŠn khách ÇÎa, hæm hª
mài nanh giÛa vuÓt, chÌ non Tây thŠ ch£ng Ç¶i tr©i chung; kÈ th©i
Çón viŒt mao (9) trª låi chÓn cô sÖ, dÆp dìu vén cánh nÜÖng vây,
trông cõi B¡c quy‰t thu vŠ ÇÃt cÛ.

N¢m gai n‰m mÆt, chung n‡i ân Üu; mª suÓi b¡c cÀu, riêng
phÀn lao kh°.

TrÜ§c tØng träi Xiêm-la, Cao-miên vŠ Gia-ÇÎnh m§i dÀn ra
Khánh ThuÆn, Çã mÃy bu°i sÖn phong häi lÍ, tr©i Cao Quang soi
tÕ tÃm kiên trinh; rÒi låi tØ ñÒ Bàn, Nam, Ngãi lÃy Phú-xuân mà
th£ng t§i Thæng-long, bi‰t bao phen vÛ pháo vân thê, ÇÃt LÛng,
Thøc læn vào nÖi hi‹m cÓ.

PhÆn truy tùy gÄm låi cÛng cÖ duyên; trÜ©ng tranh ÇÃu bi‰t
Çâu là mŒnh sÓ.

KÈ th©i chen chân ng¿a quy‰t giÆt c© trong trÆn, xót lë gan
vàng mà mŒnh båc, n¡m lông hÒng theo Çån låc tên bay; kÈ th©i
b¡t  mÛi  thuyŠn  toan  cÜ§p  giáo  gi»a  giòng;  thÜÖng  thay  phép
tr†ng Ç‹ thân khinh, phong da ng¿a m¥c bèo trôi sóng v‡. 
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HÒn tráng sï bi‰t Çâu miŠn minh måc (10), mÎt mù gió lÓc,
th°i dÃu tha hÜÖng; m¥t chinh phu khôn vë nét gian nan, lÆp loè
lºa tr©i, soi chØng c° Ç¶.

Ôi ! cùng lòng trung nghïa, khác sÓ Çoän tu; nºa cu¶c công
danh, chia phÀn kim c°.

ñoái là ti‰c xÜÖng ÇÒng da s¡t, thanh bäo ki‰m Çã træm rèn
m§i có, n® áo cÖm phäi trä Ç‰n hình hài; nh»ng là khen då Çá gan
vàng, bóng båch câu xem nºa phút nhÜ không, Ön dÀy Ç¶i cÛng
cam trong ph‰ phû (11).

PhÆn dù không gác khói Çài mây; danh Çã dÆy ngàn cây n¶i
cÕ.

Thi‰t vì thûa theo c© trÜ§c gió, thân chä quän màn sÜÖng
ÇŒm giá, nh»ng ch© xem cao thÃp bÙc cân thÜ©ng; ti‰c cho khi l«
bÜ§c gi»a dòng, ki‰p Çã vŠ cõi suÓi làng mây, nào kÎp thÃy ít
nhiŠu Ön vÛ l¶.

Vâng thÜ®ng ÇÙc hÒi loan tháng trÜ§c, Çoàn Ùng nghïa dÅu
Quäng, ThuÆn, NghŒ, Thanh cÛng vÆy, gi¶i ân quang gieo kh¡p
xuÓng ñèo Ngang; mà nh»ng ngÜ©i tØng thÜ®ng trÆn ngày xÜa,
d¡p tÃu công tØ ng†, vÎ, thân, dÆu Ç‰n gi©, treo tính t¿ Ç‹ n¢m
trong lá sÓ.

Ng†n còi rúc nguyŒt, nÖi tÈ nÖi vui; dÎp trÓng dÒn hoa, chÓn
tÜÖi chÓn û. ñã bi‰t r¢ng anh hùng thì ch£ng quän, træm trÆn m¶t
trÜ©ng oanh liŒt, cái sinh không, cái tº cÛng là không; nhÜng ti‰c
cho tåo hóa khéo vô tình, ngàn næm m¶t h¶i tao phùng, phÆn thûy
có phÆn chung sao không có. 

Bän chÙc nay vâng viŒc biên phòng, chånh niŠm viÍn thú.
DÜ§i trÜ§ng nÙc mùi chung ÇÌnh, s¿c nh§ khi chén rÜ®u rót ÇÀu
ghŠnh; trong nhà rõ vÈ áo xiêm, chånh nghï bu°i tÃm cØu vung
trÜ§c gió. Bâng khuâng kÈ khuÃt v§i ngÜ©i còn,  tÜªng tÜ®ng thÀy
Çâu thì t§ Çó.

NŠn phû ÇÎnh (12) t§i Çây còn xÓc n°i, vø lòng m¶t lÍ, chén
rÜ®u thoi vàng; ch» tÜÖng ÇÒng ngÅm låi vÓn Çinh ninh, kh¡p m¥t
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ba quân, c© Çào nón ÇÕ. Có cäm thông thì t§i Çó khuyên m©i; dù
linh thính hãy nghe l©i d¥n d‡.

Bu°i chinh chi‰n ho¥c là oan hay ch£ng, cÛng ch§ nŠ kÈ
trÜ§c ngÜ©i sau, hàng trên l§p dÜ§i, khao thÜªng rÒi së tÃu bi‹u
dÜÖng cho; H¶i thæng bình ÇØng có nghï r¢ng không, dù ai còn
cha già mË y‰u, v® góa con côi, an tÆp k‰t, cÛng ban tÒn tuÃt Çû.

HÒn phách Çâu ÇŠu ngày tháng ThuÃn Nghiêu; hài cÓt Çó
cÛng nÜ§c non Thang VÛ.

 CÖ huyŠn diŒu ho¥c thâm trÀm chÜa rõ, thiêng th©i vŠ cÓ
quÆn, Ç‹ hÜÖng thÖm lºa sáng, khi‰p tái sinh låi nhÆn cºa tiŠn
quân; niŠm tôn thân dù sinh tº ch§ nŠ, linh th©i h¶ hoàng triŠu
cho b‹ l¥ng sóng trong, duy vån k› chºa d©i ngôi bäo t¶. ’’

                                               NguyÍn Væn Thành

(QuÓc væn trích diÍn. DÜÖng Quäng Hàm. Nhà xuÃt bän Bôn PhÜÖng,
trang 170)

 

_________________________________________
(1) ñông-phÓ: Gia-ÇÎnh; Sóc-cänh: cÕi B¡c.
(2) Lô-hà: sông Lô.
(3) LÜÖng-giang: Phú-lÜÖng giang (sông NhÎ-hà).
(4) viên mao: cºa dinh Çåi tÜÖng (viên: viên môn ; mao: c© ti‰t mao, c©
hiŒu lênh trong quân Ç¶i).
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(5) gi§i trø: áo giáp và mÛ hàng võ.51;53;55;57;59 
(6) ÇÃt Bái: Hán Cao t° sau khi chém båch xà (r¡n màu tr¡ng), h†p ba
nghìn quân ª ÇÃt Bái.
(7) non Kÿ: tên núi  ª  tÌnh Thi‹m-tây,  vua Væn vÜÖng nhà Chu lÆp
nghiŒp ª ÇÃy.
(8) theo cÖ Çích: š nói  theo vua gi» ng¿a (cÖ Çích :  hàm thi‰c,  dây
cÜÖng).
(9) viŒt mao: viŒt là cái búa to; mao là c© ti‰t. Vua ban cho tÜ§ng soái
hai thÙ Çó; cho h† ÇÜ®c toän quyŠn khi lâm trÆn.
(10) minh måc: b‹ r¶ng, bãi cát l§n. Ý n§i không bi‰t hÒn tÜ§ng sï lÖ
lºng nÖi Çâu.
(11) ph‰ phû: ph°i, lá lách.
(12) phû ÇÎnh: viŒc Çánh dËp vØa yên (do câu: can qua phû ÇÎnh).

NguyÍn  Væn  Thành,  nguyên  quán  huyŒn  HÜÖng
Trà, tÌnh ThØa Thiên. Ông là m¶t ngÜ©i væn võ toàn tài.
Lúc  ÇÀu  ông  gi»  chÙc  Cai  Ç¶i,  vŠ  sau  lên  Ç‰n  chÙc
Khâm sai, TiŠn quân ChÜªng cÖ.

Tháng chåp næm 1802, tåi kinh Çô ThuÆn Hóa, ông
ÇÙng  làm  chû-t‰  bu°i  lÍ  truy-ÇiŒu  các  tÜ§ng  sï  trÆn
vong. Chính NguyÍn Væn Thành Çã soån bài Væn t‰ trÆn
vong tÜ§ng sï và Ç†c trong bu°i lÍ truy ÇiŒu này.

Næm 1804, NguyÍn Væn Thành làm T°ng trÃn B¡c
Hà; næm 1811, ÇÜ®c triŒu vŠ kinh nhÆn chÙc Trung quân
và sau Çó ÇÜ®c cº làm T°ng tài lo viŒc soån B¶ luÆt Gia
Long (Hoàng TriŠu luÆt lŒ).

Bài  Væn  t‰  trÆn  vong tÜ§ng sï  Çã  bi‹u  hiŒn  tính
nhân-Çåo, lòng chân thành bi‰t Ön các chi‰n-sï Çã hy-
sinh cho Çåi cu¶c. Væn t‰ trÆn vong tÜ§ng sï là m¶t áng-
væn tuyŒt-tác cûa væn-h†c ViŒt Nam.
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‘‘Hàn Nho Phong vÎ phú.

‘‘Chém cha cái khó !
Chém cha cái khó !
Khôn khéo mÃy ai ?
XÃu xa m¶t nó !
Løc c¿c (1) bày hàng sáu, rành rành kinh huÃn ch£ng sai;
Vån t¶i (2) lÃy làm ÇÀu, Ãy Ãy ngån ngôn h£n có.
Kìa ai :
BÓn vách tÜ©ng mo;
Ba gian nhà cÕ.
ñÀu kèo m†t tåc vë sao;
TrÜ§c cºa nhŒn giæng màn gió.
Phên trúc ngæn nºa b‰p nºa buÒng;
–ng nÙa Ç¿ng ÇÀu kê ÇÀu Ç‡.
ñÀu giÜ©ng tre, mÓi giÛi quanh co;
Góc tÜ©ng ÇÃt, giun Çùn lÓ nhÓ.
Bóng n¡ng d†i trÙng gà trên vách, th¢ng bé tri trô;
Håt mÜa xoi hang chu¶t trong nhà, con mèo ngÃp ngó.
Trong cÛi l®n n¢m g¥m máng, Çói ch£ng muÓn kêu;
ñÀu giàn chu¶t lóc (3) khua niêu, buÒn thôi låi bÕ.
Ngày ba b»a, v‡ bøng rau bÎch bÎch, ngÜ©i quân tº æn ch£ng 
                                                                                        cÀu no;
ñêm næm canh, an giÃc ngáy kho kho, Ç©i thái bình cºa thÜ©ng 
                                                                                          bÕ ngÕ.
ƒm trà góp lá bàng lá vÓi, pha mùi chát chát chua chua;
Mi‰ng trÀu têm vÕ mÆn vÕ dà, buÒn miŒng nhai nhai nh° nh°.
Áo väi thô n¥ng trÎch, lånh làm mŠn, n¿c làm gÓi, bÓn mùa thay
                                                                                 Ç°i bÃy nhiêu;
Khæn lau gi¡t ÇÕ lòm, träi làm chi‰u, vÆn làm quÀn, m¶t b¶ æn 
                                                                                  chÖi quá thú.
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ñ« mÒ hôi võng lác, quåt mo;
ChÓng hÖi ÇÃt dép da, guÓc g‡.
Mi‰ng æn s¤n cà non mÜ§p lu¶c, ngon khéo là ngon;
ñÒ chÖi nhiŠu quåt sÆy Çi‰u tre, cûa Çâu nh»ng cûa.
ñÒ chuyên trà, Ãm ÇÃt sÙt vòi;
Cu¶c uÓng rÜ®u, be sành ch¡p c°.
ñÒ c° khí bÙc tranh treo trên vách, khói bay lem luÓc, màu thûy 
                                                                                     m¥c m© m©;
Cûa ti‹u ÇÒng pho sách gác ÇÀu giàn, dán nhÃm læm nhæm, dÃu 
                                                                           th° châu (4) Ço ÇÕ.
C‡ bài lá ba Ç©i cºa tÜ§ng, hàng væn hàng sách l© m©;
Bàn c© sæng bäy ki‰p nhà ma, ch» nhÆt ch» ÇiŠn xiêu xó.
L¶c nhÌ ÇiŠn (5) lúa chÃt ÇÀy giÜ©ng;
PhÜÖng tÎch cÓc (6) khoai vØa m¶t giÕ.
Tiêu døng lÃy chi mà phao phóng, thÜ©ng gi» ba c†c ba ÇÒng;
Mùa màng dành Ç‹ có bao nhiêu, chØng Ç¶ m¶t triêng m¶t bó.
MÕng lÜng xem cÛng không giàu;
NhiŠu miŒng lÃy chi cho Çû.
ñ‰n b»a chÜa s¤n b»a, con trÈ khóc dÜ©ng ong;
Quá kÿ låi hËn kÿ, nhà n® kêu nhÜ ó.
ThuÓc men r¡p bòn chài g« b»a, song nghï câu š dã (7), th‰ nào
                                                                     cho Çáng giá lÜÖng y;
ThÀy bà mong dÓi trá ki‰m æn, låi nghï ch» dÛng nhÜ, phép chi 
                                                                 ÇÜ®c n°i danh pháp chû.
QuÈ dã håc (8) toan nh© l¶c thánh, trút muÓi Ç° bi‹n, ta ch£ng bõ
                                                                                                  bèn;
HuyŒt chân long toan bán ÇÃt tr©i, ngôi mä táng cha, tìm còn chºa
                                                                                             ch¶ (9).
Buôn bán r¡p theo nghŠ ÇÕ, song lå m¥t chúng hòng rÜ§c gánh, 
                                                       mÆp m© nên hàng ch£ng có l©i;
Båc c© toan g« con Çen, chÜa s¤n lÜng làng låi dành n§i, hÕi gån
                                                                    mãi, dåm không ra th°.
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GÃp khúc lÜÖn, nên ít kÈ yêu vì;
GiÜÖng m¡t ‰ch, bi‰t vào Çâu mÜ®n mõ.
ñ‰n lúc niên chung nguyŒt quš, lÃy chi tiêu ÇÒng n® 
                                                                           ÇÒng công ?
G¥p khi ÇÜ©ng sÄy chân cùng, nên phäi t§i cºa này cºa n†. 
Thæn thÌ to to nhÕ nhÕ, ta Çà mÕi c£ng ngÒi trì;
DÀn dà n† n† kia kia, nó nh»ng vuÓt râu làm b¶.
ThÀy t§ s® men tìm Ç‰n cºa, ngänh m¥t cúi ÇÀu;
ChÎ em e vÃt lÃm vào lÜng, chìa môi nh†n mÕ.
Láng giŠng ít kÈ t§i nhà,
Thân thích ch£ng ai nhìn h†.
MÃt viŒc toan giª nghŠ cÖ t¡c (10), tûi con nhà mà h° m¥t 
                                                                                    anh em;
Túng ÇÜ©ng mong quy‰t chí cùng tÜ (11), e phép nÜ§c chÜa nên 
                                                                                   gan sØng sÕ.
Cùng con cháu thuª nói næng chuyŒn cÛ, dÜ©ng ngâm câu låc Çåo
                                                                                  vong bÀn (12);
G¥p anh em khi bàn båc s¿ Ç©i, låi Ç†c ch» vi nhân bÃt phú.
TÃt do thiên, âu phÆn Ãy là thÜ©ng;
H»u kÿ ÇÙc, ¡t tr©i kia ch£ng phø.
Ti‰c tài cä phäi phån ngÜu (13), bän trúc (14), dÃu xÜa 
                                                              ông Phó (15)  ông HŠ (16);
CÀn nghiŒp nho khi tåc bích (17), tø huÿnh (18), thuª trÜ§c 
                                                         chàng Khuông (19) chàng VÛ.
NÖi thành hå gieo cÀn câu cá, kìa kìa ngÜ©i quÓc sï  Hoài âm;
ChÓn lš trung xách th§t chia phÀn, n† n† ÇÃng mÜu thÀn 
                                                                                    DÜÖng-võ.
Khó ai b¢ng Mãi ThÀn, Mông Chính, cÛng có khi ng¿a cÜªi 
                                                                                         dù che; 
Giàu ai b¢ng VÜÖng Khäi Thåch Sùng, cÛng có h¶i tÜ©ng xiêu
                                                                                         ngói Ç°.
M§i bi‰t :
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Khó bªi tåi tr©i;
Giàu là cái sÓ !
DÀu ai ru¶ng sâu trâu nái, Çøn lúa kho tiŠn, cÛng bÃt quá thû tài 
                                                                                            chi l‡.’’

                                                      NguyÍn Công TrÙ

(Væn H†c ViŒt Nam, H®p tuy‹n thÖ væn ViŒt Nam, tÆp III, trang 459,
nhà xuÃt bän Væn Hóa, 1963)

_____________________________________________

               
(1) løc c¿c: sáu ÇiŠu khÓn kh° : ch‰t non, bŒnh tÆt, lo âu, nghèo Çói,
Ç¶c ác, hèn y‰u.
(2) vån t¶i: do câuVån t¶i bÃt nhÜ bÀn nghïa là muôn t¶i không gì b¢ng
nghèo kh°.
(3) chu¶t lóc: chu¶t mon men Ç‰n. 57



(4) th° châu: son ÇÃt.
(5 )l¶c nhï ÇiŠn: ru¶ng cûa mày. (nhï là mày, ÇiŠn là ru¶ng). 
(6) phÜÖng tÎch cÓc: bài thuÓc uÓng Ç‹ khÕi æn.
(7) š dã: làm thuÓc cÓt bªi cái š ( do câu :Ý giä š dã) .
(8) dã håc: sách bói.
(9) ch¶: thÃy.
(10) cÖ t¡c: Çói th©i làm bÆy.
(11) cùng tÜ: lÃy š tØ câu ti‹u nhân cùng tÜ låm hï, nghïa là kÈ ti‹u nhân
cùng kh° th©i làm bÆy.
(12) låc Çåo vong bÀn: vui Çåo mà quên s¿ nghèo kh°.
(13) phån ngÜu: chæn trâu.
(14) bän trúc: xây Ç¡p.
(15) ông Phó: ông Phó DuyŒt lúc trÈ nghèo kh°, vŠ sau làm tÜ§ng giúp
vua nhà ThÜÖng. 
(16) ông HŠ: Båch lš HŠ, ngÜ©i Ç©i Xuân Thu, chæn trâu, vŠ sau làm
tÜ§ng giúp vua nhà TÀn.
(17) tåc bích: xoi vách.
(18) Tø huÿnh: nh¥t Çom Çóm bÕ vào túi làm Çèn Ç‹ Ç†c sách.
(19) chàng Khuông: Khuông Hành nhà nghèo, nhÜng ham h†c.

NguyÍn Công TrÙ sinh ngày mÒng m¶t tháng 11
næm MÆu TuÃt (1778), ngÜ©i xã Uy ViÍn, huyŒn Nghi
Xuân, tÌnh Hà Tïnh. Næm Quí DÆu (1813) ông Ç° sinh
ÇÒ (tú tài); næm K› Mão (1819), Ç° giäi nguyên, làm
quan qua ba triŠu: Minh Mång, ThiŒu TrÎ, T¿ ñÙc.

Ông  có  công  khai-khÄn  ÇÃt  hoang,  thành-lÆp  hai
huyŒn TiŠn Häi (tÌnh Thái Bình), Kim SÖn (tÌnh Ninh
Bình) và Çã nhiŠu phen cÀm quân dËp gi¥c. Cu¶c Ç©i
cûa ông,  næm chìm, bäy n°i, sáu lênh Çênh, bÓn lÀn bÎ
giáng chÙc, m¶t lÀn bÎ cách chÙc (1843). Có lúc ÇÜ®c
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thæng lên Ç‰n chÙc Binh B¶ thÜ®ng thÜ lïnh chÙc T°ng
ÇÓc Häi An, cho nên thÜ©ng ÇÜ®c g†i là cø thÜ®ng TrÙ. 

Ngoài bài Hàn Nho Phong VÎ Phú, m¶t án væn tuyŒt
tác,  ÇÜ®c nhiŠu  ngÜ©i  bi‰t,  ông còn Ç‹  låi  nhiŠu  thÖ
Nôm nhÜ Chí nam nhi, KÈ sï, CÀm kÿ thi tºu, Khuyên
ngÜ©i Ç©i, Cây thông, v.v. và Ç¥c biŒt là ông sáng tác
nhiŠu bài hát nói. 

Næm  1848,  NguyÍn  Công  TrÙ  vŠ  hÜu;  ngày  14
tháng 11 næm MÆu Ng† (1858) ông qua Ç©i.

*

Ngoài nh»ng bài væn t‰ Nôm, phú Nôm còn có rÃt
nhiŠu thÖ ch» Nôm. Chúng tôi xin ghi låi vài bài thÖ ch»
Nôm có giá trÎ væn-h†c cûa m¶t sÓ thi-sï n°i ti‰ng nhÜ
HÒ Xuân HÜÖng, bà huyŒn Thanh Quan, vua D¿c Tông,
Cao Bá Quát, TrÀn T‰ XÜÖng. 

1) HÒ Xuân HÜÖng

Bà HÒ Xuân HÜÖng n°i ti‰ng nh© các bài thÖ Nôm
có hai  nghïa.  Các  bài  T¿  tình,  Than  thân,  Bánh  trôi
nÜ§c, LÃy chÒng chung, VÎnh cái quåt, Không chÒng mà
chºa, Thi‰u n» ngû ngày là nh»ng bài thÖ tä chân có g®i
š tình døc.
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Thi‰u n» ngû ngày

Mùa hè hây hÄy gió nÒm Çông,
Thi‰u n» n¢m chÖi quá giÃc nÒng.
LÜ®c trúc chäi cài trên mái tóc,
Y‰m Çào tr‹ xuÓng dÜ§i nÜÖng long.
ñôi gò bÒng Çäo sÜÖng còn ngÆm,
M¶t låch ñào-nguyên nÜ§c chºa thông.
Quân-tº dùng d¢ng Çi ch£ng dÙt,
ñi thì cÛng dª, ª không xong.

(HÒ Xuân HÜÖng,  poèmes.  Ch» Nôm do Hoàng Xuân Hän vi‰t. Nhà
xuÃt bän Jean-Claude Bataille, 1995, trang 19)
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VÎnh cái quåt

          MÜ©i bäy hay là mÜ©i tám Çây?
           Cho ta yêu dÃu ch£ng r©i tay.
           MÕng dày chØng Ãy chành ba góc,
           R¶ng hËp dÜ©ng nào c¡m m¶t cây.
           Càng nóng bao nhiêu th©i càng mát,
           Yêu Çêm chÜa phÌ låi yêu ngày.
           HÒng hÒng má phÃn duyên vì cÆy,
           Chúa dÃu vua yêu m¶t cái này.

(HÒ Xuân HÜÖng, poèmes. Ch» Nôm do Hoàng Xuân Hän vi‰t. Nhà
xuÃt bàn Jean-Claude Bataille, 1995, trang 3)
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2) Bà huyŒn Thanh Quan

Bà huyŒn Thanh Quan tên thÆt là NguyÍn ThÎ Hinh,
ngÜ©i  làng  Nghi  Tâm,  huyŒn  Vïnh  ThuÆn  (tÌnh  Hà
ñông). ChÒng bà là ông LÜu NghÎ làm tri-huyŒn huyŒn
Thanh Quan  (tÌnh  Thái  Bình)  nên bà  ÇÜ®c g†i  là  bà
huyŒn Thanh Quan.

ThÖ cûa bà thÜ©ng tä cänh hòa-h®p v§i tình cäm
thanh-thoát;  l©i  væn  Çiêu-luyŒn,  trang-nhã.  Ngày  nay
còn truyŠn låi  m¶t  sÓ  bài  thÖ  Nôm nhÜ Thæng Long
thành hoài c°, Qua Çèo Ngang, ChiŠu hôm nh§ nhà:
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Thæng Long thành hoài c° (*)

Tåo hoá gây chi cu¶c hí trÜ©ng,
ñ‰n nay thÃm tho¡t mÃy tinh sÜÖng.
LÓi xÜa xe ng¿a hÒn thu thäo,
NŠn cÛ lâu Çài, bóng tÎch dÜÖng.
ñá vÅn trÖ gan cùng tu‰-nguyŒt,
NÜ§c còn cau m¥t v§i tang-thÜÖng.
Nghìn næm gÜÖng cÛ soi kim c°,
Cänh ÇÃy ngÜ©i Çây luÓng Çoån trÜ©ng.

(*) Các bài thÖ Nôm cûa bà HuyŒn Thanh Quan, cûa vua D¿c Tông,
cûa Cao Bá Quát, cûa TrÀn T‰ XÜÖng trong cuÓn sách này ÇŠu do Låc
ThiŒn vi‰t.
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Qua Çèo Ngang

BÜ§c t§i (1) Çèo Ngang, bóng x‰ tà;
CÕ cây chen Çá, lá chen hoa.
Lom-khom dÜ§i núi, tiŠu vài chú;
Lác-Çác bên sông, ch® (2) mÃy nhà.
Nh§ nÜ§c, Çau lòng con quÓc quÓc,
ThÜÖng nhà, mÕi miŒng cái gia gia.
DØng chân ÇÙng låi: tr©i, non, nÜ§c;
M¶t mänh tình riêng ta v§i ta.

(1) có bän ghi:Qua Çình. 
(2) có bän ghi là r®.
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ChiŠu hôm nh§ nhà

Vàng tÕa non tây, bóng ác tà ;
ñÀm-ÇÀm ng†n cÕ, tuy‰t phun hoa.
Ngàn mai lác Çác chim vŠ t°;
D¥m liÍu bâng khuâng khách nh§ nhà.
Còi møc thét træng miŠn khoáng dã ;
Chài ngÜ tung gió bãi bình-sa.
Lòng quê m¶t bÜ§c nhÜ©ng ngao ngán,
MÃy kÈ tình chung có thÃu là ?

DÎ bän:
ChiŠu hôm nh§ nhà

Tr©i chiŠu bäng läng bóng hoàng hôn,
Ti‰ng Óc xa ÇÜa lÅn trÓng dÒn.
Gác mái ngÜ ông vŠ viÍn phÓ,
Gõ sØng møc tº låi cô thôn.
Ngàn mai gió cuÓn chim bay mÕi,
D¥m liÍu sÜÖng sa khách bÜ§c dÒn.
KÈ chÓn chÜÖng Çài ngÜ©i l» thÙ,
LÃy ai mà k‹ n‡i hàn ôn.

3) D¿c Tông

Vua T¿ ñÙc tên thÆt là HÒng NhÆm, vÜÖng hiŒu là
D¿c Tông, sinh næm 1829, lên ngôi vua næm 1847, niên-
hiŒu là T¿ ñÙc; mÃt næm 1883. Vua T¿ ñÙc là m¶t ông
vua hay ch» nhÃt trong các vua triŠu NguyÍn. Ông Çã
soån cuÓn LuÆn-ng» diÍn ca và cuÓn ThÆp ÇiŠu diÍn ca.
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Ngoài ra ông còn có tài làm thÖ Nôm. Hai bài thÖ NgÅm
s¿ Ç©i và Khóc B¢ng Phi ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i Üa thích:

NgÅm s¿ Ç©i

S¿ Ç©i ngÅm nghï, nghï mà ghê !
SÓng gºi, rÒi ra låi thác vŠ.
Khôn dåi cùng chung ba thÜ§c ÇÃt;
Giàu sang chÜa chín m¶t nÒi kê.
Tranh giành trÜ§c m¡t mây tan tác;
ñày Ç†a sau thân núi n¥ng nŠ.
MuÓn Ç‹ hÕi tiên, tiên ch£ng bäo,
GÜ®ng làm chút n»a Ç‹ mà nghe.
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Khóc B¢ng Phi

i ThÎ B¢ng Öi ? Çã mÃt rÒi !
 tình, § nghïa, § duyên Öi !
MÜa hè n¡ng chái oanh æn nói,
S§m ngõ, trÜa sân liÍu ÇÙng ngÒi.
ñÆp c° kính ra tìm lÃy bóng,
X‰p tàn y låi Ç‹ dành hÖi.
MÓi tình chÃm dÙt càng thêm bÆn,
Mãi mãi theo hoài cÙ ch£ng thôi. 
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4) Cao Bá Quát (1809-1854)

Cao Bá Quát hiŒu là Chu ThÀn, ngÜ©i xã Phú Thi,
huyŒn Gia Lâm, nay thu¶c tÌnh B¡c Ninh, Ç° cº-nhân
næm 1831, nhÜng chÌ ÇÜ®c b° làm chÙc giáo-thø QuÓc
Oai. Ông xin tØ ch c.ứ

Cao Bá Quát  là  ngÜ©i  có  tài,  nhÜng không ÇÜ®c
tr†ng døng cho nên thÖ cûa ông thÜ©ng bi‹u-l¶ tÜ-tÜªng
y‰m-th‰,  b¿c-tÙc,  phÅn-uÃt  cûa  kÈ  bÃt  Ç¡c  chí.  Næm
1854, ông bÎ án tº hình vŠ t¶i làm loån chÓng låi triŠu-
Çình.
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UÓng rÜ®u tiêu sÀu

Ba vån sáu nghìn ngày là mÃy,
Cänh phù-du trông thÃy cÛng n¿c cÜ©i.
Thôi công Çâu chuÓc lÃy s¿ Ç©i,
Tiêu-khi‹n m¶t vài chung l‰u-láo.
ñoån tÓng nhÃt sinh duy h»u tºu,
TrÀm tÜ bách k‰ bÃt nhÜ nhàn.
DÜ§i thiŠu-quang thÃp thoáng bóng Nam-san,
Ngoänh m¥t låi, cºu hoàn coi cÛng nhÕ.
Khoäng tr©i ÇÃt, c° kim, kim c°,
Mänh hình-hài không có, có không.
L† là thiên-tº, vån chung!

1) TrÀn T‰ XÜÖng (Tú XÜÖng) 

TrÀn T‰ XÜÖng sinh ngày 10 tháng 8 næm Canh
Ng† (5-9-1870), ngÜ©i làng VÎ Xuyên, huyŒn MÏ L¶c,
tÌnh  Nam ñÎnh;  mÃt  vào  ngày  r¢m tháng  Chåp  næm
Bính Ng† (29-1-1907). Ông ÇÆu tú tài næm Giáp Ng†
(1894) nên thÜ©ng ÇÜ®c g†i là Tú XÜÖng. 

Tú XÜÖng là ngÜ©i suÓt Ç©i nghèo kh° và thÃt båi
trên ÇÜ©ng thi  cº.  Ông làm nhiŠu thÖ tä cái  thân th‰
long-dong cûa chính mình và nhiŠu thÖ trào phúng mÌa
mai tính giä dÓi, xÃu xa cûa ngÜ©i Ç©i.

69



Than thân

K‹ Çã ba mÜÖi mÃy tu°i rÒi,
Tôi ngÒi tôi nghï cái thằng tôi.
MÃy khoa hÜÖng thí không Çâu cä;
Ba luÓng vÜ©n hoang bán såch rÒi.
Gåo cÙ lŒ æn Çong b»a m¶t ;
V® quen då ÇÈ cách næm Çôi.
B¡c thang lên hÕi ông tr©i nhÈ:
Trêu ghËo ngÜ©i ta th‰ n»a thôi ?
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                              T‰t Ç‰n

Anh em ÇØng nghï T‰t tôi nghèo,
TiŠn cûa trong kho chºa lïnh tiêu.
RÜ®u cúc nh¡n Çem, hàng bi‰ng quÄy;
Trà sen mÜ®n hÕi, giá còn kiêu.
Bánh ÇÜ©ng s¡p gói, e nÒm chäy,
Giò løa toan làm, s® n¡ng thiu.
Thôi th‰ thì thôi, Çành T‰t khác,
Anh em ÇØng nghï T‰t tôi nghèo.
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Chúc T‰t
 

I

L¤ng l¥ng mà nghe nó chúc nhau,
Chúc nhau træm tu°i båc ÇÀu râu.
Phen này ông quy‰t Çi buôn cÓi (1),
Thiên hå bao nhiêu ÇÙa giã trÀu.
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II

L£ng l¥ng mà nghe nó chúc giÀu (2) , 
Træm nghìn vån m§ Ç‹ vào Çâu ?
Phen này, ¡t h£n gà æn båc,
ñÒng røng ÇÒng rÖi l† phäi cÀu.

III

L£ng l¥ng mà nghe nó chúc sang,
ñÙa thì mua tÜ§c ÇÙa mua quan.
Phen này ông quy‰t Çi buôn l†ng,
VØa bán vØa la cÛng Ç¡t hàng.

IV

L£ng l¥ng mà nghe nó chúc con,
Sinh næm ÇÈ bäy ÇÜ®c vuông tròn.
PhÓ phÜ©ng chÆt hËp ngÜ©i Çông Çúc,
BÒng b‰ nhau lên nó ª non. 

(1) CÓi nhÕ b¢ng kim loåi dùng Ç‹ nghiŠn trÀu thÆt nhuyÍn.
(2) giÀu (phát âm theo gi†ng miŠn B¡c ViŒt): giàu.

*

Th‹ thÖ løc bát và song thÃt løc bát là hai th‹ thÖ
thuÀn túy ViŒt Nam; hai loåi th‹ thÖ này không hån ch‰
sÓ câu trong m¶t bài, cho nên thÜ©ng ÇÜ®c dùng Ç‹ vi‰t
truyŒn dài.

TruyŒn KiŠu có 3256 câu, theo th‹ løc bát (câu 6 tØ,
câu 8 tØ):

Træm næm trong cõi ngÜ©i ta,                                  
Ch» tài ch» mŒnh khéo là ghét nhau.         
Träi qua m¶t cu¶c b‹ dâu,                          
Nh»ng ÇiŠu trông thÃy mà Çau Ç§n lòng. ....
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Cung Oán Ngâm Khúc có 356 câu, theo th‹ song
thÃt løc bát (hai câu 7 tØ, ti‰p theo là câu 6 tØ, câu 8 tØ):

Träi vách qu‰ gió vàng hiu h¡t,
Mänh vÛ y lånh ng¡t nhÜ ÇÒng.
Oán chi nh»ng khách tiêu phòng,
Mà xui phÆn båc n¢m trong má Çào. ....

Hai nhà sÜu-tÀm NguyÍn Th‰ và Phan Anh DÛng Çã
tìm ÇÜ®c bäy bän Chinh Phø Ngâm :  ba bän vi‰t theo
th‹ løc bát và bÓn bän vi‰t theo th‹ song thÃt løc bát.

Ngoài  ba  tác-phÄm  l§n  TruyŒn  KiŠu,  Chinh  Phø
Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, còn có nhiŠu truyŒn dài
có  giá-trÎ  væn-h†c  nhÜ Bích  Câu  Kÿ  Ng¶  (650  câu),
Hånh Thøc Ca (1018 câu), Hoa Tiên (1532 câu), Løc
Vân Tiên  (2088 câu),  NhÎ  ñ¶ Mai  (2820 câu),  Phan
TrÀn (940 câu), Ng†c KiŠu Lê (2926 câu), Trinh Thº
(1008 câu, có 2 bài thÖ xÜ§ng, h†a, 7 tØ m‡i câu), Lâm
tuyŠn kÿ ng¶ tÙc là  truyŒn Båch Viên-Tôn Các,  LÜu
Bình-DÜÖng LÍ,  Phåm Công-Cúc Hoa,  Phù Dung tân
truyŒn, SÖ kính tân trang, TÓng Trân-Cúc Hoa, Thiên
nam  ng»  løc,   TruyŒn  Hoàng  TrØu,  TruyŒn  LÜu  n»
tÜ§ng,  TruyŒn Mã Phøng Xuân HÜÖng tÙc là  Vè Mø
ñ¶i,  TruyŒn PhÜÖng Hoa,  TruyŒn Song Tinh,  TruyŒn
Tây  SÜÖng,  TruyŒn  Thåch  Sanh,  TruyŒn  TØ  ThÙc,
TruyŒn  Trê  Cóc,  TruyŒn  Trång  L®n,  TruyŒn  Trång
Quÿnh. 

NhÜ  vÆy,  trÜ§c  khi  giao-ti‰p  væn-hóa  Tây  phÜÖng,
ViŒt Nam Çã có m¶t nŠn væn-h†c ch» Nôm.
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*

Væn xuôi ch» Nôm không ph°-bi‰n r¶ng-rãi trong
Çåi-chúng nhÜ væn vÀn, nhÜng trong lãnh-v¿c chính-trÎ,
ngoåi-giao ÇÜ®c dùng nhiŠu trong th©i-kÿ NguyÍn Ánh -
Tây SÖn. H†c-giä Hoàng Xuân Hãn Çã tìm ÇÜ®c nhiŠu
tài liŒu væn xuôi ch» Nôm trong th©i-kÿ này.

Sau Çây là vài tài-liŒu vi‰t ch» Nôm theo lÓi væn
xuôi; tuy l©i væn chÜa hoàn-chÌnh, chÜa lÜu-loát, nhÜng
nó Çánh dÃu giai-Çoån khªi-ÇÀu cûa væn xuôi ViŒt Nam:

1) ThÜ vi‰t b¢ng ch» Nôm cûa NguyÍn Viên, vâng
lŒnh anh là quÓc sÜ NguyÍn Hoãn, vi‰t thÜ m©i La SÖn
Phu tº vŠ Kinh-Çô Ç‹ hÕi chuyŒn tu tiên (1784):

‘‘...  Lan-khê ...  NguyÍn Viên thÜ trình NguyŒt-ao c¿u tri-
huyŒn, NguyÍn tiên-huynh thanh chi‰u.

‘‘Kÿ nÀy tôi vâng Quan-l§n quÓc-sÜ quÓc-lão tôi, nghe r¢ng
anh nhÆp sÖn tu Çåo cÛng Çã lâu ngày. Quan-l§n tôi ti‰t nÀy cao-
th†; di-dÜ«ng, khi nhàn-hå muÓn xem Çåo-kinh. VÆy dåy tôi thû-
thÜ Ç‹ trình Các-hå. Xin anh tåm phó Kinh, giän-lÜu tåi bän-dinh
Ç‹ Quan-l§n tôi hÕi-han m¶t Çôi ÇiŠu.

‘‘Kÿ nhÜ cáng võng, hành-lš, l¶-phí, ÇÜ©ng-sá xa-xôi; dù h‰t
bao nhiêu, xin hãy Ùng tåm. N»a, Quan-l§n tôi së nhÜng hoàn nhÜ
nguyên.

‘‘Vä tu-dÜ«ng chi gia, thì cÛng phäi lÃy n»-ÇÌnh làm y‰u-
dÜ®c. Mà trong bän-xÙ ta thì  ÇÃt sÖn-cÜ§c cÛng khó tìm ÇÜ®c
giÓng mÏ-häo. Ra ngoài nÀy, dù có muÓn lÃy giÓng Ãy Ç‹ thái-
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luyŒn tu-chân cho thành Çåo, thì Quan-l§n tôi së tìm ngoài nÀy
cho; ¡t cÛng thanh-ki‹u hÖn trong ÇiŠn-dã.

‘‘Tåm trú m¶t Çôi tháng, dù muÓn ÇŒ hÒi sÖn cÛng nên. ñ‰n
ngày vŠ, s¿ các viŒc, m¥c Quan-l§n tôi, ch£ng phäi lŒ chi.

‘‘Vä quan-l§n tôi cÛng dåy tôi nh¡n vŠ s¿ ông tiên Thåch-
thái, chi cÛng nh© ông Phú BÆt nuôi ª v§i, ch†n n»-ÇÌnh cho, tam
niên thành tiên. ViŒc Ãy ¡t NgÜ©i Çã bi‰t. Quan-l§n tôi nhÃt-tâm
chân-thành th‰ Ãy. VÆy lai trình, thÆt ch£ng phäi giám lÃy ÇiŠu th
‰-l®i công-danh Ç¶ng cÆp tôn-thính. Th‰ nào cÛng xin tåm  khuÃt
phó Kinh diŒn-y‰t, cho b¢ng lòng Quan-l§n tôi; Ç‹ tôi là trong
c¿u-thÙc cÛng ÇÜ®c cÆn-ti‰p chi-nhan, mÆt linh thanh hÓi. DiŒc
nhÃt Çoån kÿ phùng dã.

‘‘Xin  ÇØng câu-nŒ.  RÒi  ra,  thong-thä  muÓn hÒi  sÖn cÛng
vâng.’’

                                                           Kính bái trình

‘‘Cänh-hÜng, tÙ thÆp tam, ngÛ nguyŒt, sÖ løc nhÆt.’’

   (La SÖn Phu tº, Hoàng Xuân Hãn. Nxb Minh Tân, 1952; trang
93) 

2) Thû thÜ vi‰t b¢ng ch» Nôm cûa NguyÍn HuŒ gºi
La SÖn Phu-tº ÇÜ®c ghi vào trang ÇÀu trong cuÓn  La
SÖn Phu tº  cûa Hoàng Xuân Hãn, nhà xuÃt bän Minh
Tân, næm 1952:
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‘‘Chi‰u truyŠn La SÖn Phu-tº NguyÍn ThiŒp khâm tri.
Ngày trÜ§c ûy cho Phu-tº vŠ NghŒ An tÜ§ng ÇÎa làm Çô cho

kÎp kÿ này hÒi ng¿. Sao vŠ t§i Çó, chÜa thÃy Ç¥ng viŒc gì. Nên
hãy giá hÒi Phú Xuân kinh hÜu-tÙc sï-tÓt.

‘‘VÆy chi‰u ban hå Phu-tº täo nghi d» trÃn-thû ThÆn c†ng
s¿, kinh chi dinh chi, tÜ§ng ÇÎa tác Çô tåi Phú-thåch. Hàn-cung
säo hÆu cÆn sÖn. Kÿ chính-ÇÎa, phÕng tåi dân-cÜ Ü gian, hay là
Çâu cát-ÇÎa khä Çô, duy Phu-tº Çåo-nhãn giám-ÇÎnh.

‘‘Täo täo bÓc thành! Ñy cho trÃn-thû ThÆn täo lÆp cung ÇiŒn.
Kÿ tam nguyŒt n¶i hoàn-thành, Ç¡c tiŒn giá ng¿. Duy Phu-tº vÆt
dï nhàn hÓt thÎ.’’

                                              Khâm tai  Ç¥c chi‰u.

‘‘Thái-ÇÙc thÆp nhÆt niên, løc nguyŒt, sÖ nhÃt nhÆt’’
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3) Linh-møc L. Cadière tìm ÇÜ®c ª làng Kim Long
(m¶t làng n¢m trên ÇÜ©ng Çi tØ thành-phÓ Hu‰ lên chùa
Thiên Mø) 14 bän sao thÜ ch» Nôm cûa NguyÍn Ánh
gºi cho các giáo-sï, các sï-quan Pháp. Trong sÓ 14 bän
Çó có 11 bän có dÃu Ãn triŒn son tä-quân cûa Lê Væn
DuyŒt. Các bÙc thÜ ch» Nôm này Çã ÇÜ®c L. Cadière
dÎch ra ti‰ng Pháp và ph°-bi‰n lÀn ÇÀu tiên trong tÆp-san
Bulletin  des  Amis  du Vieux Hue,  kÿ ÇŒ nhÃt  tam cá
nguyŒt, næm 1926, v§i nhan ÇŠ: Les Français au service
de  Gia-Long.  XI  .-Nguyen  Anh  et  La  Mission,
Documents inédits.

Sau Çây là 1 trong 14 bÙc thÜ nói trên:

 ‘‘ChÌ dø ThÀy Cai trÜ©ng khâm tri. 

‘‘Do tháng 6 ngày 25 (28-7-1788), Ta ÇŠ binh công phá Tây
t¥c Çã thâu phøc Ba GiÒng, B‰n Nghé, ñÒng Nai, Bà RÎa toàn
bÙc rÒi vÆy. Thûy b¶ binh chúng nó kinh tâm thÓi hå, xuÃt nhÆp
häi môn, phòng toan phá dân cÜ§p lÜÖng, nên ta còn ki‹m Çi‹m
thûy binh v¶i thành nhÙt chi‰n cho tuyŒt hÆu Üu, Ãy là cÖ binh.
ñÜ®c vÆy nên phäi l©i cùng ThÀy Cai trÜ©ng: nhÜ ñåi tây dÜÖng
các chi‰n tàu thûy b¶ binh Çã h¶i t¿u, tua khá trình lai ngÕ tÜ©ng
cÖ chÌ, Ç¥ng quän binh Ãy låi ngä VÎnh tàu cho mau, trÜ§c là vây
Çón chúng nó sau  là  tiŒn  ÇÜ©ng nghinh ti‰p,  Ç¥ng thØa  th¡ng
trÜ©ng khu. HÍ binh quš thÀn tÓc, ch§ khá khiên diên, kÈo t§i ti‰t
nghÎch phong, quân lÜÖng nh¿t phí. Thiên lš yên ba, thÓn thành
khÄn khoän. Khâm tai. ñ¥c dø.’’

‘‘Cänh HÜng næm thÙ 49, tháng 8, ngày 28 (27-9-1788).
‘‘Minh Mång næm thÙ 8, tháng 5, ngày 25, sao theo bän xÜa.’’ 

                                    (DÃu Tä quân)
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(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam, Tå Chí ñåi TrÜ©ng. Nxb Væn sº h†c,
1973, trang 380)

BÙc thÜ này ÇÜ®c cûa linh-møc L. Cadière dÎch ra ti
‰ng Pháp Çæng trong  Bulletin des Amis du Vieux Hue,
næm 1926, kÿ ÇŒ nhÃt tam cá nguyŒt, trang 46, 47:

Ordonnance  dont  le  Maître  qui  dirige  le  Collège  avec
respect doit prendre connaissance. A la 6e lune, le 25e jour (28
juillet  1788),  nous avons conduit  le gros de nos troupes,  nous
avons  attaqué  et  taillé  en  pièce  les  rebelles  Tây-[SÖn],  nous
avons repris entièrement le territoire de Ba-GiÒng, Sài-gon; B‰n-
Nghé, ñÒng-Nai, Bà-RÎa. Aussi, leurs troupes de terre et de mer,
saisies  d’épouvante,  se  sont  enfuies;  elles  pénètrent  par  les
embouchures causant des dommages à la population et pillant
les vivres; c’est pourquoi nous enrôlons encore des troupes de la
marine,  pour  que,  dans  un  seul  combat,  nous  doublions  nos
succès et que nous soyons définitivement à l’abri de tout souci.
Voilà où en sont les affaires militaires; c’est pourquoi je doit en
entretenir  le  Maître  qui  dirige le  Collège.  Si  les  vaisseaux de
combat et les troupes de terre et de mer du grand Occident sont
toutes  réunies,  il  convient  de  nous  prévenir,  afin  que  nous
connaisions la situation, et, que nous conduisions ces troupes le
plus  tôt  possible  à  Vïnh-Tàu  (1),  d’abord  pour  envelopper  et
arrêter  les  ennemis,  ensuite  pour  prendre  les  dispositions
nécessaires pour recevoir ces troupes convenablement, enfin afin
que, profitant de la dernière victoire, nous chassions au loin les
ennemis. Dans les affaires militaires, il importe grandement de
se hâter et  de ne jamais traîner en longueur, de peur que, les
vents  contraires  s’étant  élevés,  les  hommes  et  les  vivres  ne
s’épuisent de jour en jour. Mille lieues de brouillards et de flots
nous séparent, mais la fidélité est notre seul désir. Grand respect
à cette ordonnance.’’ 79



‘‘Cänh-HÜng, 49e année, 8e lune, 28e jour (27 Septembre
1788).

‘‘Minh-Mång, 8e année, 5e lune, 25e jour (19 Juin 1827),
conformément à l’original conservé, copie a été prise.’’ 

                               [Sceau du Tä-Quân]. 

(1) Vïnh-Tàu: VÎnh tàu; Vũng tàu; le Cap Saint-Jacques.

 

Ch»  Nôm  khó  vi‰t  vì  nguyên-t¡c  vi‰t  ch»  Nôm
chÜa ÇÜ®c hoàn-häo; khó Ç†c vì  muÓn Ç†c ÇÜ®c ch»
Nôm phäi bi‰t ch» Hán. Tuy nhiên, viŒc dùng kš-hiŒu
ch» Hán Ç‹ sáng-tåo m¶t thÙ ch» ghi âm ÇÜ®c ngôn-ng»
cûa dân-t¶c mình là m¶t bi‹u tÜ®ng cûa s¿ ÇŠ-kháng
tích-c¿c cûa dân-t¶c ViŒt Nam. 
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Phong-tøc, tÆp-quán

DÜ§i th©i B¡c thu¶c, ngÜ©i Trung Hoa qua ÇÃt Giao
ChÌ rÃt nhiŠu. Ngoài các quan cai-trÎ, còn có nhiŠu binh
lính, m¶t sÓ ngÜ©i bÎ lÜu-Çày và vô-sÓ ngÜ©i di cÜ kinh-t
‰,  do  Çó ngÜ©i  ViŒt  theo m¶t  sÓ  tÆp-quán lÍ  låc  cûa
ngÜ©i Trung Hoa, nhÜ t‰t Nguyên ñán vào ÇÀu tháng
giêng âm lÎch; t‰t ñoan Ng† vào ngày mÒng 5 tháng 5
âm lÎch; t‰t Trung Thu vào ngày r¢m tháng 8 âm lÎch.
Cách tính tu°i cÛng theo Trung Hoa:

ThÆp Can là 10 Can (10 tØ Ç¥t trÜ§c 12 Chi Ç‹ tính
th©i gian): Giáp, ƒt, Bính, ñinh, MÆu, K›, Canh, Tân,
Nhâm, Quí. 

ThÆp nhÎ Chi là 12 Chi: Tí (con Chu¶t), Sºu (con
Trâu),  DÀn  (con  C†p),  Mäo  (con  Mèo),  Thìn  (con
RÒng), TÎ (con R¡n), Ng† (con Ng¿a), Mùi (con Dê),
Thân (con KhÌ),  DÆu (con Gà),  TuÃt  (con Chó),  H®i
(con Heo).

6 ThÆp Can k‰t h®p v§i 5 ThÆp nhÎ Chi thành 1 Hoa
Giáp. M‡i Hoa Giáp gÒm 60 næm, tØ næm Giáp Tí Ç‰n
næm Quí H®i. M¶t Can k‰t h®p v§i m¶t Chi thành m¶t
næm cûa Hoa Giáp.

Ví dø:       Giáp + Tí     => Giáp Tí; 
                 ñinh + Sºu  => ñinh Sºu.
Th©i gian vô tÆn, h‰t Hoa Giáp này Ç‰n Hoa Giáp

khác.

Ví dø: 1 Hoa Giáp
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 6 ThÆp Can 5  ThÆp  NhÎ
Chi

1  Hoa  Giáp  (60
næm)

* Giáp * Tí         * Giáp Tí
ƒt Sºu       ƒt Sºu
Bính DÀn       Bính DÀn
ñinh         Mäo             ñinh Mäo
MÆu Thìn      MÆu Thìn
K› TÎ          K› TÎ
Canh Ng†       Canh Ng†
Tân Mùi       Tân Mùi
Nhâm Thân      Nhâm Thân
Quí DÆu       Quí DÆu
 * Giáp TuÃt      Giáp TuÃt
ƒt H®i       ƒt H®i
Bính * Tí Bính Tí
ñinh Sºu ñinh Sºu
MÆu DÀn MÆu DÀn
K› Mäo K› Mäo
Canh Thìn Canh Thìn
Tân TÎ Tån TÎ
Nhâm Ng† Nhâm Ng†
Quí Mùi Quí Mùi
* Giáp Thân Giáp Thân
ƒt DÆu ƒt DÆu
Bính TuÃt Bính TuÃt
ñinh         H®i ñinh H®i
MÆu * Tí MÆu Tí
K› Sºu K› Sºu
Canh DÀn Canh Dàn
Tân Mäo Tân Mäo
Nhâm Thìn Nhâm Thìn
Quí TÎ Quí TÎ
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* Giáp Ng† Giáp Ng†
ƒt Mùi ƒt Mùi
Bính Thân Bính Thân
ñinh         DÆu ñinh DÆu
MÆu TuÃt MÆu TuÃt
K› H®i K› H®i
Canh * Tí Canh Tí
Tân Sºu Tân Sºu
Nhâm Dàn Nhâm DÀn
Quí Mäo Quí Mäo
* Giáp Thìn Giáp Thìn
ƒt TÎ ƒt TÎ
Bính Ng† Bính Ng†
ñinh         Mùi ñinh Mùi
MÆu Thân MÆu Thân
K› DÆu K› DÆu
Canh TuÃt Canh TuÃt
Tân H®i Tân H®i
Nhâm * Tí Nhâm Tí
Quí Sºu Quí Sºu
* Giáp DÀn Giáp DÀn
ƒt Mäo ƒt Mäo
Bính Thìn Bính Thìn
ñinh         TÎ ñinh TÎ
MÆu Ng† MÆu Ng†
K› Mùi K› Mùi
Canh Thân Canh Thân
Tân DÆu Tân DÆu
Nhâm TuÃt Nhâm TuÃt
Quí H®i Quí H®i
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Tri‰t h†c và tÜ-tÜªng

Th©i kÿ Ç¶c-lÆp, sau th©i B¡c thu¶c, m§i thÆt s¿ là
th©i-kÿ mà ngÜ©i ViŒt t¿-nguyŒn du-nhÆp tri‰t-h†c và
tÜ-tÜªng Trung Hoa Ç‹ làm giàu cho kho tàng tri-thÙc
cûa mình. Tri‰t-h†c và tÜ-tÜªng Trung Hoa ÇÜ®c truyŠn
qua ViŒt  Nam dÜ§i  ba hình-thÙc  tôn-giáo:  PhÆt  giáo,
Nho giáo và Lão giáo.

* PhÆt giáo
PhÆt giáo là m¶t hŒ tÜ-tÜªng cûa ÇÙc PhÆt Thích Ca,

ngÜ©i Çã sÓng sáu næm kh° hånh và Çã giác-ng¶ sau bÓn
mÜÖi chín ngày tham-thiŠn.

ñÙc PhÆt Thích Ca sinh vào khoäng næm -566 tåi
Lumbini Grovet, thu¶c vÜÖng quÓc Népal ngày nay. 

Sau bÓn mÜÖi læm næm Çi thuy‰t giäng cho tÃt cä
m†i ngÜ©i, không phân biŒt giàu nghèo, không phân biŒt
giai-cÃp. Ngài tØ biŒt th‰-gian næm tám mÜÖi tu°i ª m¶t
làng nhÕ cách Bénarès m¶t træm chín chøc cây sÓ vŠ
hÜ§ng b¡c. 

Sau khi PhÆt Thích Ca viên tÎch, các ÇŒ tº sÜu-tÆp
nh»ng l©i giäng dåy cûa Ngài và r©i phía Çông-b¡c ƒn-
Ç¶, Çi vŠ phía tây và xuÓng miŠn nam truyŠn giáo-lš cûa
Ngài. Lúc bÃy gi©, PhÆt giáo ÇÜ®c truyŠn bá kh¡p bán-
løc-ÇÎa ƒn-Ç¶.

PhÆt  giáo  du-nhÆp  vào  Giao  ChÌ  trÜ§c  tiên  b¢ng
ÇÜ©ng thûy, do các nhà sÜ ƒn ñ¶ trên ÇÜ©ng qua Trung

84



quÓc. M¶t trung-tâm PhÆt giáo l§n Çã thành-hình ª Luy
Lâu thu¶c Hà B¡c (B¡c Ninh) vào nh»ng th‰-k› ÇÀu cûa
Công Nguyên. 

Sau Çó, Çåo PhÆt låi ÇÜ®c truyŠn-bá tØ Trung-quÓc
sang v§i các kinh-Çi‹n vi‰t b¢ng ch» Hán, do các nhà sÜ
Trung Hoa dÎch tØ ti‰ng Phån (Sanscrit) cûa ƒn ñ¶ (nhà
sÜ HuyŠn Trang là ngÜ©i có công nhÃt trong viŒc dÎch
kinh). 

PhÆt giáo du nhÆp vào Trung Hoa tØ th©i ñông Hán
Minh ñ‰, niên hiŒu Vïnh Bình, vào khoäng tØ næm 64 Ç
‰n næm 67. NhÜng mãi Ç‰n næm 147, khi An Th‰ Cao Ç
‰n ÇÃt Hán, kinh PhÆt m§i ÇÜ®c dÎch ra ti‰n Trung Hoa.

PhÆt giáo Trung Hoa dÀn dà  mang s¡c-thái Trung
Hoa, phän-änh tinh-thÀn và tÜ-tÜªng cûa dân-t¶c Trung
Hoa.

Ba tông phái PhÆt giáo ÇÜ®c truyŠn tØ Trung Hoa
sang ViŒt Nam là ThiŠn tông, TÎnh Ç¶ tông và MÆt tông:

ThiŠn tông

Ngoåi  trØ  Ty-ni-Ça-lÜu-chi  (Vinitaruci),  ngÜ©i  ƒn
ñ¶ Ç‰n ª chùa Pháp Vân (nay thu¶c tÌnh B¡c Ninh), lÆp
thiŠn-phái ÇÀu tiên næm 580, truyŠn ÇÜ®c 19 Ç©i (580 -
1216). Các dòng thiŠn khác ª ViŒt Nam, phÀn l§n ÇŠu
do các vÎ sÜ Trung Hoa thành-lÆp.

Næm 820, thiŠn-sÜ Vô Ngôn Thông Ç‰n ª chùa Ki
‰n SÖ (làng Phù ñ°ng, huyŒn Tiên Du, tÌnh B¡c Ninh),
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lÆp m¶t thiŠn phái thÙ hai, truyŠn ÇÜ®c 14 Ç©i (820 -
1221).

ñ‰n th‰-k› XI, thiŠn sÜ Thäo ñÜ©ng lÆp thiŠn phái
thÙ ba, truyŠn ÇÜ®c 5 Ç©i (1069 - 1205).

ñó là ba thiŠn phái có änh-hÜªng l§n trong lÎch-sº
và væn-hóa ViŒt Nam. Ngoài ba thiŠn phái nêu trên, còn
có  khá  nhiŠu  chi  nhánh ThiŠn  tông  Trung Hoa ÇÜ®c
truyŠn  sang  ViŒt  Nam nhÜ  Tào  ñ¶ng,  Lâm T‰,  Qui
NgÜ«ng, Vân Môn, Pháp Nhãn.

ThiŠn tông Çã Çào-tåo nhiŠu vÎ thiŠn-sÜ danh ti‰ng
nhÜ Pháp HiŠn, ñ‡ Pháp ThuÆn, Ngô ƒn, Vån Hånh, TØ
ñåo Hånh, Ngô Chân LÜu. Các vua Lš Thái Tôn (1000-
1054), Lš Thánh Tôn (1023-1072), Lš Anh Tôn (1136-
1175), Lš Cao Tôn (1173-1210) cÛng là nh»ng thiŠn-sÜ
n°i ti‰ng.

ThiŠn tông chû-trÜÖng  tu  tåi  tâm.  Tu  theo  ThiŠn
tông cÀn có trí-tuŒ sáng-suÓt, nhiŠu công-phu suy-luÆn.
Vì vÆy, ThiŠn tông ph°-bi‰n nhiŠu trong gi§i trí-thÙc.

QuÓc sÜ Yên Tº nói v§i TrÀn Thái Tôn:‘‘Núi vÓn
không có PhÆt. PhÆt tåi tâm; tâm l¥ng-lë, sáng-suÓt Ãy
là chân PhÆt ’’.

TÎnh Ç¶ tông

TÎnh Ç¶ tông chû-trÜÖng hÜ§ng vŠ ni‰t-bàn.

Ni‰t-bàn không phäi là BÒng-lai dành riêng cho các
bà  Tiên,  các  ông  Tiên vui  sÓng;  cÛng  không  phäi  là
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Thiên-Çàn dành riêng cho các Giáo Hoàng, các Thánh tº
vì Çåo và nh»ng ngÜ©i có ÇÙc tin Chúa Tr©i.

Ni‰t-bàn  không  phäi  là  m¶t  nÖi  (lieu);  ni‰t-bàn
(nirvana) là trång-thái thanh-tÎnh, an låc, thoát h‰t lo âu,
phiŠn näo.

Tín-ÇÒ theo phái TÎnh Ç¶ tông thÜ©ng æn chay, Çi
chùa vào ngày r¢m, ngày mÒng m¶t Ç‹ cúng bái và nghe
các  Hòa-thÜ®ng,  ThÜ®ng-t†a  hay  ñåi-ÇÙc  giäng  kinh
PhÆt,  cÓ-g¡ng làm theo l©i  PhÆt  dåy.  Chû-trÜÖng này
tÜÖng-ÇÓi ÇÖn-giän, bình-dân ViŒt Nam theo rÃt nhiŠu.

MÆt tông

MÆt tông bÎ änh-hÜªng tín-ngÜ«ng phi‰m thÀn th©i
thÜ®ng-c° Trung Hoa, xa dÀn tÜ-tÜªng, tri‰t-lš cûa ÇÙc
PhÆt Thích Ca, dÀn dà trª thành tín-ngÜ«ng dân-gian.
MÆt tông dùng mÆt chú, bùa phép, y‹m tà Ç‹ ch»a bŒnh.

Cho Ç‰n nay, PhÆt giao vÅn là ch‡ d¿a tinh-thÀn cûa
phÀn Çông dân ViŒt Nam.

* Nho giáo (Kh°ng giáo)
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ñÀu Ç©i Chu, n‰p sÓng cûa ngÜ©i Trung Hoa nhÜ
lÍ-nghi,  phong-tøc,  tÆp-quán ÇÜ®c Chu Công ñán ghi
chép, s¡p x‰p thành m¶t hŒ-thÓng, ngÜ©i Ç©i sau g†i là
Nho giáo (Çåo Nho).

ñ‰n th‰-k› thÙ -VI, Kh°ng tº låi hŒ-thÓng-hóa n‰p
sÓng cûa ngÜ©i Trung Hoa xÜa thành m¶t h†c-thuy‰t và
truyŠn-bá  r¶ng  rãi,  do  Çó  Nho  giáo  còn  ÇÜ®c  g†i  là
Kh°ng giáo (Çåo Kh°ng).  Kh°ng tº sinh vào khoäng
næm -551, tåi Ãp Trâu, làng XÜÖng Bình, nÜ§c L‡, thu¶c
tÌnh  SÖn ñông ngày nay.  Ông sÓng  vào  m¶t  th©i-kÿ
loån låc mà các sº gia Trung Hoa g†i là th©i Xuân Thu.
Ông chÙng ki‰n s¿ søp-Ç° cûa nhà Chu và s¿ tranh-
giành quyŠn-l¿c cûa các vÜÖng quÓc chÜ hÀu.  Do Çó
h†c-thuy‰t cûa Không tº ÇŠ xuÃt nh¡m møc-Çích duy trì
trÆt-t¿ xã-h¶i. Các ngÜ©i k‰-tøc Kh°ng tº là Månh tº,
Tuân tº, ñÒng Tr†ng ThÜ, Trình Håo, Trình Di.

Kh°ng tº quan niŒm Tr©i có quyŠn-l¿c cao hÖn h‰t.
Trên m¥t ÇÃt, thiên tº là con Tr©i, nên có quyŠn-l¿c cao
hÖn m†i ngÜ©i khác. Các nho sï giúp thiên tº quän-trÎ
dân, bình thiên-hå. Nh© quan-niŒm th¿c-døng này mà
nhà Hán Çã thuÀn-phøc các nÜ§c chÜ hÀu, thÓng-nhÃt cä
m¶t  vùng ÇÃt  r¶ng l§n,  lÆp ÇÜ®c m¶t  vÜÖng triŠu có
quyŠn-l¿c.

TÜ-tÜªng Nho giáo gi» ÇÎa-vÎ Ç¶c tôn trong xã-h¶i
ViŒt  Nam xÜa qua  nhiŠu  triŠu-Çåi  (trØ  nhà  Lš).  Nho
giáo Çã Çào tåo nhiŠu nho sï cÀm quyŠn lãnh-Çåo ÇÃt
nÜ§c.
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TØ  Ç©i  Lš  Nhân  Tôn  (1072-1127)  Çã  thành-lÆp
QuÓc  Tº  Giám  dåy  Hán  h†c  (1076).  Næm  ƒt  Mão
(1075), tháng 2, mª khóa thi Tam TrÜ©ng tuy‹n ch†n
ngÜ©i có tài ra làm quan. ñây là khóa thi ÇÀu tiên cûa
nÜ§c ViŒt  Nam. Næm Bính DÀn (1086),  mª khóa thi
ch†n ngÜ©i vào Hàn Lâm ViŒn. Qua Ç©i TrÀn, Nho h†c
b¡t ÇÀu phát tri‹n månh: Næm Nhâm Thìn (1232), mª
khóa thi Thái H†c Sinh (thi Ti‰n sï).  Næm ñinh Mùi
(1247),  Ç¥t  ra  tam khôi:  Trång  Nguyên,  Bäng  Nhãn,
Thám  Hoa.  Qua  các  triŠu-Çåi  k‰  ti‰p,  nho-h†c  càng
ngày càng phát tri‹n månh. Nho giáo không nh»ng chÌ
khÓng ch‰ tÜ-tÜªng và hành-vi tÀng l§p vua chúa, quan
låi mà còn änh-hÜªng Ç‰n Ç©i sÓng quÀn-chúng nhÜ tøc
lŒ cÜ§i xin, ma chay, sinh hoåt gia-Çình. PhÜÖng châm
‘‘Nhân, Nghïa, LÍ, Trí, Tín ’’ cûa Kh°ng giáo Çã giúp
ngÜ©i ViŒt Nam qua nhiŠu th‰-hŒ, gi» ÇÜ®c k›-cÜÖng,
trÆt-t¿  trong gia-Çình ngoài  xã-h¶i,  giúp giao-t‰  nhân
s¿ có lÍ nghïa, nhân ái. NhÜng s¿ câu nŒ quá mÙc theo
giáo huÃn, luÆt lŒ, ÇÜa Ç‰n bäo thû, trì trŒ, thi‰u sáng-ki
‰n, ngæn chÆn tÜ-tÜªng ti‰n b¶.

Ÿ Trung Hoa, trong khi nho sï t¿ Ç¡c v§i lÓi h†c tØ
chÜÖng, thu¶c lòng sách vª, m¶ng thi Ç° làm quan, mÛ
cao áo r¶ng Ç‹ trÎ dân, tÜªng mình làm chû m¶t cõi tr©i
riêng, trung-tâm cûa thiên-hå (Trung-quÓc), ng© Çâu chÌ
vài ngàn tên lính cûa các nÜ§c phÜÖng tây, v§i tàu chi‰n
chåy b¢ng hÖi nÜ§c, v§i ÇiŒn-tín, ÇiŒn-thoåi, Çåi-bác tÓi
tân Çã dÍ dàng ti‰n chi‰m HÒng Kông, ThÜ®ng Häi, Ma
Cao, Áo Môn, Nam Kinh, Thiên Tân, Quäng ñông, v.v.
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HÒng Kông trª thành nhÜ®ng-ÇÎa Anh quÓc trong
vòng 99 næm (1898-1997). ThÜ®ng Häi trª thành tô-gi§i
cûa các nÜ§c phÜÖng tây. 

Tình trång ViŒt Nam lúc bÃy gi© cÛng tÜÖng t¿.

* Lão giáo 
Theo Sº kš cûa TÜ Mã Thiên (m¶t sº-gia Trung

Hoa sÓng vào khoäng 145-86 trÜ§c Công Nguyên; Ç©i
nhà Hán) thì Lão tº là ngÜ©i nÜ§c Sª, h† Lš, tên Nhï, t¿
là ñàm. Không ai bi‰t rõ ngày sinh và ngày mÃt cûa ông
ta. Sách ñåo ÇÙc kinh cûa Lão tº có hai thiên, tám mÜÖi
mÓt chÜÖng.

Lão tº là ngÜ©i Trung Hoa ÇÀu tiên hŒ-thÓng hóa
quan-Çi‹m vŠ vÛ-trø. ChÜÖng 14, ông vi‰t:

‘‘Nhìn không thÃy g†i là di, không nghe thÃy g†i là
hi, n¡m không ÇÜ®c g†i là vi. Ba cái Çó truy-cÙu Ç‰n
cùng cÛng không bi‰t gì ÇÜ®c, chÌ thÃy tr¶n-l¶n làm m¶t
thôi. Ÿ trên không sáng, ª dÜ§i không tÓi, thâm viÍn bÃt
tuyŒt, không th‹ g†i tên, nó låi trª vŠ cõi vô vÆt, cho nên
bäo là cái trång không có hình trång, cái tÜ®ng không
có vÆt th‹. Nó thÃp thoáng, mÆp m©...’’. (*)
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(ThÎ chi bÃt ki‰n danh vi‰t di, thính chi bÃt væn danh vi‰t hi,
bác chi bÃt Ç¡c danh vi‰t vi. Thº tam giä bÃt khä trí cÆt, cÓ h‡n
nhi vi nhÃt. Kÿ thÜ®ng bÃt ki‹u, kÿ hå bÃt mu¶i, th¢ng th¢ng bÃt
khä danh, phøc qui Ü vô vÆt. ThÎ vÎ vô trång chi trång, vô vÆt chi
tÜ®ng, thÎ vÎ hÓt hoäng...).

Ba cái di, hi, vi  tÙc là vô s¡c, vô thanh, vô hình.
Lão tº không Ç¥t tên cho nó. Có lë ngày nay nó có

tên là không gian. Không gian vô s¡c, vô hình, vô thanh,
vô tÆn.

ChÜÖng 21, Lão tº vi‰t:‘‘...  ñåo là cái gì chÌ mÆp
m©, thÃp thoáng; thÃp thoáng mÆp m© mà bên trong có
hình tÜ®ng; mÆp m©, thÃp thoáng mà bên trong có vÆt;
nó thâm viÍn, tÓi tæm, mà bên trong có cái tinh túy, cái
tinh túy Çó rÃt xác th¿c và rÃt Çáng tin. TØ xÜa Ç‰n nay,
Çåo tÒn tåi hoài, nó sáng tåo vån vÆt ...’’. (*)
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(... ñåo chi vi vÆt, duy hoäng duy hÓt; hÓt hŠ hoäng hŠ, kÿ
trung h»u tÜ®ng; hoäng hŠ hÓt hŠ, kÿ trung h»u vÆt. Y‹u hŠ, minh
hŠ, kÿ trung h»u tinh; kÿ tinh thÆm chân, kÿ trung h»u tín. T¿ c°
cÆp kim, kÿ danh bÃt khÙ, dï duyŒt chúng phû... )

NhÜ vÆy ch» ñåo cûa Lão tº là cái gì Çó, không rõ,
nhÜng bên trong có vÆt chÃt và có cái tinh túy. VÆt chÃt
(chÃt Ç¥c, chÃt lÕng, chÃt khí) là bän-nguyên cûa vÛ-trø
và cái tinh túy là nguyên-lš t¿-nhiên,  không có š-chí,
không chû-quan, tÙc là nh»ng tác-Ç¶ng lš, hóa, sinh. 

Nói m¶t cách khác: ñåo là không-gian trong Çó có
vÆt-chÃt và nguyên-lš t¿-nhiên. Nh© nguyên-lš t¿-nhiên
tác-Ç¶ng trên vÆt-chÃt mà sinh ra vån vÆt.

Trong chÜÖng 51, Lão tº vi‰t:
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‘‘ñåo sinh ra vån vÆt,  ÇÙc bao b†c m‡i vÆt, khi‰n
cho m‡i vÆt thành hình, hoàn cänh hoàn thành m‡i vÆt
... ’’. (*)

(ñåo sinh chi, ÇÙc súc chi, vÆt hình chi, th‰ thành chi)

NhÜ vÆy, ñÙc có nghïa là môi-trÜ©ng (khí quy‹n,
nÜ§c, ÇÃt, khí hÆu, gió, mÜa, v.v.). Môi-trÜ©ng bao-b†c,
bÒi dÜ«ng vån vÆt, khi‰n cho m‡i vÆt ÇÜ®c hình thành.

Lão tº chû-trÜÖng không can-thiŒp vào s¿ bi‰n-hóa
cûa thiên-nhiên, tÙc là vô-vi. Vô-vi trong š-nghïa cûa
Lão tº không phäi là không làm viŒc gì cä, mà có nghïa
là phäi làm thuÆn theo cái thiên-nhiên. ChÜÖng 37 Lão
tº vi‰t:

‘‘ñåo  vïnh  cºu  thì  không  làm  gì  (vô  vi,  vì  là
t¿ nhiên) mà không gì không làm (vô bÃt vi, vì vån vÆt
nh© nó mà sinh ra, mà l§n lên); bÆc vua chúa gi» ÇÜ®c
Çåo thì vån vÆt së t¿ bi‰n hóa ...’’. (*)

93



(ñåo thÜ©ng vô vi nhi vô bÃt vi. HÀu vÜÖng nhÜ®c næng thû
chi, vån vÆt tÜÖng t¿ hóa....)

 (*) TÃt cä nh»ng phÀn dÎch tØ ch» Hán ra ch» ViŒt ÇŠu trích
nguyên væn trong cuÓn Lão Tº - ñåo ñÙc Kinh, tác giä NguyÍn
Hi‰n Lê, nhà xuÃt bän Væn Hóa, næm 1998.

HÖn hai ngàn næm sau Ç©i Lão tº, nhân-loåi m§i š
thÙc ÇÜ®c tÀm quan-tr†ng cûa môi-trÜ©ng thiên nhiên.
HiŒn nay, có nhiŠu t°-chÙc bäo-vŒ thiên-nhiên, chÓng ô
nhiÍm.

ñåo Lão truyŠn sang ViŒt Nam có lë tØ th©i B¡c
thu¶c, nhÜng không có tông phái gì cä, cho nên không
bi‰t ÇÜ®c th©i-gian chính-xác. Các nhà Nho xem sách
ñåo ñÙc Kinh cûa Lão tº và các sách cûa các môn-ÇÒ
nhÜ LiŒt tº, Trang tº nên änh-hÜªng tÜ-tÜªng phóng-
khoáng, an-nhàn, vô-vi.
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N‰u Kh°ng tº chú-tr†ng Ç‰n s¿  giao-t‰  gi»a con
ngÜ©i v§i nhau thì Lão tº låi chû-trÜÖng h¶i-nhÆp v§i
thiên-nhiên, chiêm-nghiŒm thiên-nhiên Ç‹ nâng cao trí-
tuŒ.

Các nho sï ViŒt Nam tuy theo Nho giáo nhÜng chÎu
änh-hÜªng tÜ-tÜªng Lão giáo; h† thích du sÖn du thûy,
ng¡m cänh thiên-nhiên khi ränh-r‡i,  vui thú ÇiŠn-viên
trong tu°i già. NgÜ©i tiêu-bi‹u là nho sï NguyÍn Công
TrÙ. Lúc làm quan, ông h‰t lòng v§i chÙc-vø, lÆp ÇÜ®c
nhiŠu công-nghiŒp hi‹n hách, khi vŠ hÜu-trí bi‰t gác bÕ
danh-l®i mà vui hÜªng cänh thanh nhàn:

Thông minh nhÃt nam tº,
Y‰u vi thiên-hå kÿ.
Trót sinh ra thì phäi chi chi,
Ch£ng lë tiêu lÜng ba vån sáu.
ñÓ-kœ sá chi con Tåo,
N® tang-bÒng quy‰t trä cho xong.
ñã xông-pha bút trÆn, thì g¡ng gÕi ki‰m cung.
Làm cho rõ tu-mi nam-tº.
Trong vÛ-trø Çã Çành phÆn-s¿,
Phäi có danh gì v§i núi sông,
ñi không ch£ng lë låi vŠ không.

                          NguyÍn Công TrÙ 

Khi vŠ hÜu trí thì:
... Næm ba chú ti‹u-ÇÒng l‰ch th‰ch,
Tiêu-giao nÖi hàn cÓc thanh-sÖn.
Nào thÖ, nào rÜ®u, nào ÇÎch, nào Ç©n ...

                          NguyÍn Công TrÙ 
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Tri‰t-lš cûa Lão tº cao-siêu, khó hi‹u, nhiŠu Çoån
có vÈ thÀn bí, cho nên vŠ sau, vài nÖi ª Trung Hoa, Lão
giáo trª thành ñåo giáo. Các ñåo sï có cách tu-luyŒn
huyŠn-bí:  b¡t  Ãn,  trØ  tà,  ch‰-ng¿  ma qu›;  chuyên  trÎ
bŒnh b¢ng bùa phép, thÀn chú. 

Vào Ç©i Hoàng-Ç‰ nhà HÆu Hán (147-167), tåi núi
H¶c Minh SÖn, ông TrÜÖng ñåo Læng sáng lÆp ra h†c
Çåo trÜ©ng sinh. Con cûa ông là Hoàng, cháu cûa ông là
L‡, ch¡t cûa ông là TrÜÖng ThÎnh, k‰ tøc cha truyŠn con
nÓi truyŠn-bá ñåo giáo. 

Khi du nhÆp vào ViŒt Nam, ñåo giáo g¥p tøc th©
kính thÀn linh, nên phát-tri‹n dÍ-dàng trong Çåi-chúng.
DÀn  dÀn  ñåo  giáo  trª  thành  tín-ngÜ«ng  phi‰m  thÀn.
Trên h‰t là Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰, dÜ§i thì có vô-sÓ
thÀn tiên. Các bà tiên, ông tiên thì vui sÓng kh¡p chÓn
Thiên Thai; các vÎ thÀn nhÜ Thái ThÜ®ng Lão quân, bà
chúa LiÍu Hånh, ông Chín ThÜ®ng Ngàn, cô Ba Thoäi
Phû, Thánh MÅu Thiên Y A Na, v.v. ÇÜ®c th© trong các
am, các mi‰u; dÜ§i ÇÃt th© Th° ñÎa, trong nhà th© ThÀn
Tài, nhà b‰p th© ông Táo, v.v. .  

Tóm låi, tÜ-tÜªng cao-siêu và khoáng-Çåt cûa Lão
tº chÌ ÇÜ®c l§p nho-sï trí-thÙc ViŒt Nam ti‰p-thu m¶t
phÀn; còn các hình-thÙc khác có tính huyŠn-bí cûa Lão
giáo Çã trª thành tín-ngÜ«ng dân gian thì ÇÜ®c quÀn-
chúng ti‰p-nhÆn nhÜ m¶t tàn-tích cûa tín ngÜ«ng phi‰m
thÀn th©i thÜ®ng-c°.
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Pháp luÆt

TrÜ§c th©i  B¡c  thu¶c,  dân ViŒt  chÜa có luÆt  vi‰t
thành væn bän. Cách thÙc sinh-hoåt và cÜ-xº trong Ç©i
sÓng cûa c¶ng-ÇÒng cæn-cÙ trên phong-tøc. DÜ§i th©i
B¡c thu¶c, quan låi Trung Hoa theo luÆt Trung quÓc mà
cai-trÎ dân ViŒt.

Th©i ñinh Tiên Hoàng, vÅn chÜa có luÆt, chÌ thÃy
sº chép có hình phåt.

ñ‰n Ç©i nhà Lš: Lš Thái Tôn (1028-1054) sai soån
ba quy‹n Hình thÜ (1042); Lš ThÀn Tôn (1128-1138)
qui ÇÎnh viŒc mua bán và tranh tøng vŠ ru¶ng ÇÃt. Qua
Ç©i nhà TrÀn: TrÀn Thái Tôn soån b¶ QuÓc triŠu hình
luÆt. Sang Ç©i nhà Lê: Lê Thái T° phÕng theo luÆt-pháp
nhà ñÜ©ng mà Ç¥c ra ngÛ hình (xuy, trÜ®ng, ÇÒ, lÜu, tº)
và lŒ bát nghÎ (tám hång ngÜ©i n‰u phåm t¶i thì ÇÜ®c
hÜªng Ç¥c ân: nghÎ thân, nghÎ cÓ, nghÎ hiŠn, nghÎ næng,
nghÎ công, nghÎ quí, nghÎ cÀn, nghÎ tân). 

ñ©i Lê Thánh Tôn có b¶ luÆt HÒng ñÙc phÕng theo
luÆt nhà Tùy và nhà ñÜ©ng. ñ‰n Ç©i nhà NguyÍn có luÆt
Gia Long phÕng theo luÆt HÒng ñÙc và luÆt nhà Thanh.
Các triŠu vua NguyÍn k‰ ti‰p, m‡i Ç©i låi có s¡c chÌ b°
sung cho b¶ luÆt Gia Long. VŠ sau luÆt Gia Long thành
b¶ Hoàng TriŠu luÆt lŒ.

(ViŒt Nam Væn hóa sº cÜÖng. ñào Duy Anh. Nhà xuÃt bän BÓn
PhÜÖng, 1938, trang 152)
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Theo tinh-thÀn cûa Kh°ng giáo, pháp-luÆt ViŒt Nam
xÜa cÛng nhÜ pháp-luÆt Trung Hoa, có tính cách nhân-
trÎ hÖn là pháp-trÎ; nghiêng nhiŠu vŠ hình-s¿. LuÆt ViŒt
Nam xÜa dành quyŠn tuyŒt-ÇÓi cho nhà cÀm quyŠn và
cho tÆp-tøc c° truyŠn, thay vì xét Ç‰n quyŠn-l®i riêng
cûa cá-nhân. Luôn luôn có s¿ lÅn-l¶n gi»a quyŠn công-
dân và luân-lš. Không có thû-tøc tÓ-tøng, không có luÆt-
sÜ biŒn-h¶.

B¶  luÆt  HÒng  ñÙc  ÇÜ®c  biên  soån  dÜ§i  Ç©i  Lê
Thánh Tôn (1460-1497) ÇŠ-cÆp Ç‰n vÃn-ÇŠ hÜÖng-hÕa,
tài-sän  riêng,  bình-Ç£ng  nam n».  ñiŠu  này  không  có
trong luÆt Trung Hoa. 

(Connaissance du Viet Nam, Maurice Durand, Paris, Imprimerie
Nationale,  1954, trang 50 và  ViŒt Nam væn-hóa sº cÜÖng, ñào
Duy Anh. Nxb BÓn PhÜÖng, 1938, trang 118)

Trong gia-Çình hÍ con cháu phåm l‡i là bÎ các bÆc
gia-trÜªng trØng phåt.

Thû công, mÏ nghŒ

NghŠ ch‰-bi‰n ÇÒ kim-khí dân ViŒt Çã có tØ th©i
væn-hóa ñông SÖn (Ç©i Hùng VÜÖng) v§i nguyên-liŒu
ÇÒng và thi‰c. Các trÓng ÇÒng tìm ÇÜ®c ÇŠu làm b¢ng
nguyên-liŒu ÇÒng và thi‰c.
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TrÓng ÇÒng sông ñà (Hòa Bình) ÇÜ®c trình bày tåi
H¶i ch® quÓc-t‰ Paris næm 1889; mãi Ç‰n næm 1936 m§i
trÜng bay ª viŒn Bäo Tàng Guimet (Paris, Pháp). TrÓng
ÇÒng Ng†c LÛ cûa chùa Long ñåi SÖn, làng Ng†c LÛ,
tÌnh Hà Nam, cao 0,63 m, ÇÜ©ng kính m¥t trÓng 0,86 m;
næm 1901 ÇÜ®c chª vŠ TrÜ©ng ViÍn ñông Bác C°.

TrÓng ÇÒng ÇÜ®c tìm thÃy ª nhiŠu nÖi trên lãnh th°
ViŒt Nam: Thanh Hóa (trÓng ÇÒng ñông SÖn); Hà ñông
(trÓng ÇÒng Hoàng Hà); Cao B¢ng, B¡c Ninh, Hà Nam
(trÓng ÇÒng Ng†c LÛ); Hòa Bình (trÓng ÇÒng sông ñà).

Th©i Hùng VÜÖng dân ViŒt chÜa có nghŠ làm ÇÒ
s¡t. ñ‰n Ç©i nhà Hán, thái-thú Nhâm Diên dåy cho dân
ViŒt làm døng-cø b¢ng s¡t.

Qua th©i-kÿ Ç¶c-lÆp,  các  nghŠ thû-công mÏ-nghŒ
m‡i  ngày  m‡i  phát-tri‹n  månh,  các  làng  nghŠ  ra
Ç©i:‘‘the La-khê, løa C°-Çô, NguyÍn Xá, bút Båch-liên,
m¿c Kiêu-kœ, giÃy Yên-thái, väi ThÜ®ng-h¶i, giày Trúc
Lâm, chi‰u cói ThiŒn-tråo, ÇÒ sành Bát-tràng, ÇÒ mây
Phú Vinh, nón lông Kim Ç¶ng,  v.v. ’’

(ViŒt Nam phong-tøc, Phan K‰ Bính.  Nhà sách Khai Trí, 1973,
trang 294).

Phåm ñôn ph°-bi‰n nghŠ dŒt chi‰u dÜ§i triŠu vua
Lê ñåi Hành (980-1005). Ông ta Çã dùng cây cói m†c
rÃt nhiŠu ª vùng duyên-häi Ninh Bình (**).
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M¶t sÓ sÙ-thÀn ViŒt Nam l®i-døng th©i-gian sang
Tàu Ç‹ h†c-hÕi nhiŠu nghŠ quan-tr†ng Çem vŠ nÜ§c dåy
cho dân chúng:

- LÜÖng NhÜ H†c, sÙ-thÀn th©i Lê Thái Tôn (1434-
1443), h†c nghŠ in m¶c bän, rÒi truyŠn nghŠ cho làng
LiÍu Trang (**).

-  TrÀn  LÜÖng  Công,  sÙ-thÀn  th©i  Lê  Nhân  Tôn
(1443-1459), h†c kÏ-thuÆt sÖn son thi‰p vàng cûa ngÜ©i
dân tÌnh Hà Nam (**).

- NguyÍn Th©i Trung, sÙ-thÀn Ç©i Måc ñæng Dung
(1527-1529)  h†c  nghŠ thu¶c da  và  làm giày  cao cÃp
(**).

- Phùng Kh¡c Khoan (trång Bùng), sÙ-thÀn th©i Lê
Th‰ Tôn (1573-1599), h†c nghŠ dŒt tÖ lÜ®t (løa mÕng),
vŠ nÜ§c dåy cho dân làng Phòng Thôn (**).

‘‘Các triŠu xÜa thÜ©ng kén lÃy nh»ng ngÜ©i thi‰u-
niên tuÃn-tú ª các làng có nghŠ-nghiŒp, b¡t cåo ÇÀu và
cäi-trang  giä  ngÜ©i  Tàu  Ç‹  Çi  h†c  các  nghŠ  khéo  ª
Trung-quÓc, nhÜ nghŠ Çúc ÇÒ sÙ ª H°-giao, nghŠ dŒt
vóc Çoån ª Kim-læng.’’

                              (TÒn-c° løc, Nam-phong, sÓ 28)

Ngoài các vÎ sÙ thÀn Çã ÇÜ®c sº sách ghi nhÆn và
các thi‰u-niên do các triŠu-Çåi ViŒt Nam xÜa ÇÜa sang
Trung QuÓc h†c nghŠ, m¶t sÓ ngÜ©i ViŒt làm th® phø100



cho ngÜ©i Trung Hoa Çã khéo-léo h†c hÕi các bí-quy‰t
ch‰-tác, rÒi vŠ sau ra hành nghŠ riêng.

Tóm låi, änh-hÜªng Trung Hoa quan-tr†ng nhÃt ÇÓi
v§i  ViŒt  Nam ngày xÜa là  ch» Hán và tÜ-tÜªng Nho
giáo.

Ch» Hán là thÙ ch» ngÜ©i ViŒt dùng hÖn m¶t ngàn
næm. Bên cånh ch» Hán có ch» Nôm, do ngÜ©i ViŒt
sáng-ch‰, ÇÜ®c cÃu-trúc theo mô-hình ch» Hán. TØ Hán-
ViŒt là m¶t sÓ tØ Hán ÇÜ®c ngÜ©i ViŒt dùng và Ç†c theo
âm thanh ti‰ng ViŒt; do Çó có th‹ nói nh© tØ Hán mà ti
‰ng ViŒt ÇÜ®c phong-phú.

TÜ-tÜªng Nho giáo chi-phÓi ÇÆm-Çà tÀng-l§p nho sï
ViŒt Nam. Nh»ng ngÜ©i cÀm-quyŠn trÎ nÜ§c ÇŠu là nho
sï.  Nho giáo là m¶t hŒ tÜ-tÜªng chính-trÎ g¡n-liŠn v§i
th¿c-tiÍn d¿ng nÜ§c, trÎ dân (tu thân, tŠ gia, trÎ quÓc,
bình thiên hå). Nh© Nho giáo, các vÜÖng triŠu ViŒt Nam
thÓng-nhÃt ÇÜ®c ÇÃt nÜ§c, loåi bÕ ÇÜ®c các lãnh chúa
ÇÎa-phÜÖng.  Nh©  Nho  giáo  mà  k›-cÜÖng  phép  nÜ§c
ÇÜ®c tôn-tr†ng, xã-h¶i ÇÜ®c °n-ÇÎnh qua m¶t th©i-gian
dài.

TrÜ§c th©i ti‰p-xúc væn-hóa Tây phÜÖng, n‰p sÓng
cûa ngÜ©i ViŒt, tØ væn-hóa vÆt-chÃt Ç‰n væn-hóa tinh-
thÀn, vØa có vÈ giÓng n‰p sÓng Trung Hoa, vØa có s¡c
thái  riêng  biŒt.  S¡c  thái  này  v»ng  ch¡c,  lâu  dài  hÖn
nh»ng ÇiŠu ti‰p-nhÆn. Ch» Hán không còn ÇÜ®c dùng
(chÌ dùng Ç‹ nghiên-cÙu), tÜ-tÜªng Nho giáo Çã bi‰n th‹
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(tam cÜÖng, ngÛ thÜ©ng, tÙ ÇÙc Çã lu m©; tÜ-tÜªng t¿-
do, bình-Ç£ng, dân-chû và tinh thÀn khoa-h†c chi‰m Üu
th‰); lâu-Çài Hán-h†c hoàn-toàn søp Ç°, nhÜng dân-t¶c
ViŒt Nam vÅn còn Çó, ti‰ng ViŒt vÅn còn Çó, tÜ-duy,
s¡c-thái vÅn có bän chÃt riêng biŒt. 

___________________________________________
(**)  Tham  chi‰u  sách  Connaissance  du  Viet  Nam,  tác-giä
Maurice Durand, Paris, Imprimerie Nationale, 1954:
Møc Artisans travaillant les textiles. (Trang 153);
Møc Les fabricants de nattes de joncs. (Trang 157);
Møc Artisants travaillant le cuir. (Trang 158);
Møc Les laqueurs. (Trang 158);
Møc Les papetiers.  (Trang 158).  
Và tham chi‰uViŒt Nam Væn Hóa sº cÜÖng. ñào Duy Anh. Nhà
xuÃt bän BÓn PhÜÖng, næm 1961, trang 59- 60.

102



H 8.- M¥t trÓng ÇÒng sông ñà (Hòa Bình).

H 9.- TrÓng ÇÒng sông ñà.
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H 10.- M¥t trÓng ÇÒng Ng†c LÛ.

H 11.- TrÓng ÇÒng Ng†c LÛ.
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