
ChÜÖng III

ñ¥c-thù væn-hóa dân-t¶c
________________________

M¶t sÓ ngÜ©i cho r¢ng væn-hóa ViŒt Nam là væn-
hóa Trung Hoa, là væn-hóa Pháp.

Th¿c t‰ nhÜ th‰ nào ?

Trong suÓt th©i-kÿ giao-ti‰p væn-hóa Trung Hoa,
trong th¿c t‰, chÌ có vua quan và các nho sï ViŒt Nam
chÎu  änh-hÜªng  væn-hóa  Trung  Hoa,  còn  Çåi  Ça-sÓ
thÜ©ng dân ViŒt Nam là nông dân sinh sÓng trong thôn
Ãp, trong làng xã, không h†c ch» Hán, không bi‰t nói ti
‰ng  Tàu,  nên  không  bÎ  änh-hÜªng  n¥ng-nŠ  væn-hóa
Trung Hoa. H† vÅn sinh-hoåt theo phong-tøc, tÆp-quán
cûa mình ; vÅn æn cau trÀu, nhu¶m ræng Çen, Çàn ông
bÓi tóc, Çàn bà vÃn tóc quanh ÇÀu. Ngôn-ng» bình dân,
væn-chÜÖng bình dân, Äm th¿c, th©i trang, hò, ca, xÜ§ng,
hát ÇŠu có s¡c thái riêng biŒt. 
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Vua quan và các nho sï th© Kh°ng tº ª các væn-mi
‰u thì dân làng th© Thành-hoàng ª Çình làng. Thành-
hoàng thÜ©ng là cÜ dân ÇÎa-phÜÖng Çã có công khai-phá
hay có công sáng-lÆp ra làng. Làng là cÃu-trúc cæn-bän,
là nŠn-tän quÓc-gia.

Vua quan có lÍ t‰ Nam Giao cúng bái Tr©i ñÃt, có
lÍ cày ru¶ng TÎch ñiŠn, tÜªng nh§ Ç‰n ông ThÀn Nông,
theo nghi-lÍ cung-cách Tàu thì trong dân-gian có các lÍ
h¶i tôn-kính các bÆc anh-hùng lÆp nÜ§c, gi» nÜ§c nhÜ
vua Hùng, ÇÙc TrÀn HÜng ñåo, hai  bà TrÜng (TrÜng
Tr¡c, TrÜng NhÎ), bà TriŒu (TriŒu ThÎ Trinh), v.v. .

Vua, quan và các nho sï rÃt thích thú khi ngâm nga
các bài thÖ ñÜ©ng cûa Lš Båch, ñ‡ Phû, Thôi HiŒu,
TrÜÖng K‰ thì trong dân gian có ti‰ng hò mË ru con ngÛ;
có ti‰ng hò giã gao, hò ô, hò mái nhì, hò mái ÇÄy; có vè;
có ca dao, tøc ng», thành ng» bình dân phän änh lÓi suy
tÜ và n‰p sÓng dân gian.  

DÜ§i th©i Pháp thu¶c, chÌ có tÀn l§p thÜ®ng-lÜu,
con nhà giàu ª thành-thÎ, có Çû ÇiŠu-kiŒn cho con Çi h†c
ti‰ng Pháp, Ç‹ làm ông Thông, ông Phán, ông Tham,
ông  ñÓc.  Các  ông  bi‰t  uÓng  rÜ®u  sâm-banh
(champagne),  bi‰t  æn  bÖ  (beurre),  bi‰t  mang  cà-våt
(cravate), m¥c côm-lê (complet); bi‰t khiêu-vÛ, ... . H†
là nh»ng ông Tây, bà ñÀm da vàng có b¶ ÇiŒu, tánh
tình, cách æn nói nhÜ Tây ñÀm thÙ thiŒt.
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Trong bài QuÓc h†c v§i chính trÎ Çæng trong Nam
Phong, sÓ 165, tháng 9 næm 1931, Phåm Quÿnh vi‰t :

‘‘Tåi b»a tiŒc cûa các thân hào trong Løc tÌnh Çãi
mØng quan T°ng trÜªng Thu¶c ÇÎa Paul Reynaud ª Sài-
gòn, ông Bùi Quang Chiêu thay m¥t ÇÒng nhân có Ç†c
m¶t bài diÍn-thuy‰t dài, l©i lë hùng hÒn, uy‹n nhiên ra
ÇiŒu m¶t ngÜ©i tây Ç¥c, Quan T°ng trÜªng nghe xong
Çáp låi, có nói m¶t câu r¢ng:‘‘Nghe l©i diÍn thuy‰t cûa
ngài mà tôi ng© trong hai chúng ta Çây có lë ngài tây
hÖn tôi’’.

‘‘Câu nói có thú vÎ hoåt kê thay ! ’’ . . .

Th¿c t‰, sÓ trí-thÙc ViŒt Nam theo tân h†c mÃt gÓc
rÃt ít.  Các nhà länh-Çåo các Çäng phái ViŒt Nam, các
nhân vÆt quan-tr†ng trong các chính-phù ViŒt Nam, hÀu
h‰t là nh»ng nhà trí-thÙc theo tân h†c, änh-hÜªng væn-
hóa Pháp. Tuy h† có tÜ-tÜªng chính-trÎ và ÇÜ©ng lÓi ÇÃu
tranh chính-trÎ khác nhau, nhÜng có m¶t Çi‹m chung là
ÇÃu tranh cho dân-t¶c ÇÜ®c t¿-do, quÓc-gia ÇÜ®c Ç¶c-
lÆp.

Ngoài  các  nhà  trí-thÙc theo tân h†c,  thÜ©ng dân
ViŒt Nam không bi‰t nói ti‰ng Pháp; không Ç†c ÇÜ®c
ch» Pháp, không có cÖ-h¶i g¥p ngÜ©i Pháp, h† chÌ quen
cÀm ÇÛa, quen æn cÖm v§i cá, cà, rau, dÜa, ÇÆu, m¡m,
ruÓt, ... , ngày ngày:
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Trông tr©i, trông ÇÃt, trông mây,
Trông mÜa, trông gió, trông ngày, trông Çêm.
Trông cho chân cÙng, Çá mŠm,
Tr©i êm, b‹ l¥ng, m§i yên tÃm lòng.

                                  (Ca dao)

H† chÌ bi‰t:
S§m ngày vác cuÓc thæm ÇÒng,
H‰t nÜ§c thì lÃy gàu sòng tát lên.
H‰t må ta låi quäy thêm,
H‰t lúa ta låi mang tiŠn Çi Çong.
N»a mai lúa tÓt ÇÀy ÇÒng,
G¥t vŠ ÇÆp säy bõ công cÃy cày.

                                (Ca dao)

NgÜ©i dân ViŒt Nam chä giÓng ông Tây, ông Tàu,
bà ÇÀm, bà chŒt nào cä.

Nhìn chung, dân t¶c ViŒt Nam, k‹ cä gi§i trí-thÙc,
không bÎ änh-hÜªng các nŠn væn-hóa Tây-phÜÖng hay
B¡c-phÜÖng m¶t cách mù-quáng Ç‰n mÙc Ç¶ quên b°n-
phÆn ÇÓi v§i quÓc-gia, ÇÓi v§i dân-t¶c.

*

H†c-giä  Coedès  Georges,  tác-giä cuÓn  sách  Les
civilisations de l’Indochine française (I.D.E.O., Hà-n¶i,
1938),  nhÆn ÇÎnh có  s¿  khác  biŒt  vŠ  ki‰n-trúc  Trung
Hoa và ki‰n-trúc ViŒt Nam:
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‘‘L’architecture  viêtnamienne  a  quelquefois
reproduit des monuments chinois. Mais il ne faudrait, à
aucun  prix,  croire  qu’elle  n’en  est  qu’une  forme
coloniale. Entre les deux architectures, si proches l’une
de  l’autre,  dans  l’ensemble,  il  y  a  de  grandes
différences de détail’’.

H†c-giä  Maurice  Durand,  chuyên-viên  Hán Nôm
TrÜ©ng ViÍn ñông Bác C° (Ecole Française d’Extrême-
Orient) nhÆn-ÇÎnh: væn-hóa ViŒt Nam và væn-hóa Trung
Hoa không cùng m¶t chiŠu hÜ§ng :

 ‘‘Si  le  Viêtnam  a  été,  depuis  ses  origines,  en
contact  avec  la  Chine,  l’influence  de  celle-ci  sur  sa
propre culture n’a été ni continue, ni toujours centrée
dans la même direction ’’.

(Connaissance du ViŒt  Nam,  Maurice Durand, Imprimerie Nationale,
1954)

Trong bài Bình Ngô ñåi Cáo, NguyÍn Trãi kh£ng-
ÇÎnh  "phong-tøc  ViŒt  Nam  và  phong  tøc  Trung  Hoa
không giÓng nhau":

‘‘.  .  .VìŒc 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 . . .’’ 
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(Nhân nghïa chi cº, y‰u tåi an dân; Çi‰u phåt chi s¿, måc tiên khº
båo. Duy ngã ñåi ViŒt chi quÓc, th¿c vi væn-hi‰n chi bang. SÖn xuyên
chi phong v¿c kš thù, Nam B¡c chi phong tøc diŒc dÎ. . . .)  

Phong tøc tÆp quán
Theo Henri Maspero thì tøc nhu¶m ræng Çen cûa

dân ViŒt Çã có tØ th©i Væn Lang. NgÜ©i ViŒt vào tu°i
16, 17 Çã b¡t ÇÀu nhu¶m ræng Çen. 

Ræng Çen láng bóng là m¶t trong mÜ©i cái ÇËp dÍ
thÜÖng cûa ngÜ©i Çàn bà ViŒt Nam xÜa. 

BÓn thÜÖng ræng láng, håt huyŠn kém thua.
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Ngày nay, ª Hà N¶i và các tÌnh B¡c ViŒt, du-khách
vÅn còn g¥p vài bà nhu¶m ræng Çen, æn trÀu cau, vÃn tóc
quanh ÇÀu.

ñÓi v§i ngÜ©i ViŒt xÜa, trÀu cau là vÆt  cÀn thi‰t
trong lÍ-nghi và xã-giao. CÜ§i hÕi, cúng t‰, mai táng, ti
‰p Çãi khách, viŒc gì cÛng cÀn có trÀu cau. 

Mi‰ng trÀu là ÇÀu câu chuyŒn.

Lá trÀu tÜÖi quŒt m¶t ít vôi, æn chung v§i m¶t mi
‰ng cau tÜÖi (hay cau khô), phø thêm m¶t h¶t mây hay
m¶t mi‰ng vÕ cây chác (vÕ cây mÆn, vÕ cây dà), chêm
thêm m¶t nhúm thuÓc rê, tÃt cä các thÙ Çó æn chung së
có hÜÖng-vÎ cay, thÖm, ng†t, trØ ÇÜ®c mùi thÓi miŒng,
làm ch¡c chân ræng. Thông thÜ©ng chÌ cÀn m¶t lá trÀu
tÜÖi quŒt m¶t ít vôi, æn chung v§i m¶t mi‰ng cau tÜÖi
cÛng Çû ngon miŒng. NÜ§c trÀu có màu ÇÕ tÜÖi làm ÇËp
môi các bà, các cô.

NgÜ©i Çàn ông ViŒt Nam xÜa Ç‹ tóc dài, bÓi thành
m¶t cøc tròn sau ÇÀu. ñàn bà ViŒt Nam xÜa thì cu¶n
tóc, rÒi vÃn cä chùm tóc quanh ÇÀu. Tøc Ç‹ tóc nhÜ th‰,
ngÜ©i ViŒt Çã có tØ Ç©i ThÜ®ng c°.

(ViŒt  Nam  Væn-hóa  sº  cÜÖng.  ñào  Duy  Anh.  Nhà  xuÃt  bän  BÓn
PhÜÖng, 1938, trang 175)
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H 2.- BuÒng cau.

H 3.- VÜ©n cau.
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H 4.- Bình vôi có quai.

H 5.- Bình vôi không quai.
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H 6.- Bình vôi có quai vào th‰ k› 10-13.

H 7.- Gánh trÀu ra ch®. 

…m th¿c
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…m th¿c chû-y‰u cûa ngÜ©i Pháp là rÜ®u, bánh mì
và phÒ-ma (fromage). NgÜ©i Pháp có rÃt nhiŠu loåi rÜ®i,
nhÜng thông thÜ©ng dùng rÜ®u chát ÇÕ trong các bu°i
æn. RÜ®u chát ÇÕ n°i ti‰ng nhÃt là rÜ®u Bordeaux. Dân
Pháp có gÀn 300 loåi phÒ-ma (fromage) hÜÖng vÎ khác
nhau.

Các thÙc æn cûa ngÜ©i Trung Hoa có nhiŠu chÃt
béo và ít rau cäi. Ÿ Trung quÓc, dân chúng uÓng rÜ®u
tr¡ng, m¶t loåi rÜ®u nÃu tØ gåo, có nÒng Ç¶ cao.

M¶t sÓ ngÜ©i ViŒt Nam ª vùng quê và ª vùng cao
nguyên cÛng uÓng rÜ®u tr¡ng, nhÜng ÇÒ uÓng cûa dân
ViŒt Nam thÜ©ng dùng là nÜ§c trà.

Vì ViŒt Nam thu¶c vùng nhìŒt Ç§i, có nhiŠu sông
råch và b© bi‹n dài trên hai ngàn cây sÓ nên th¿c-phÄm
chû-y‰u cûa ngÜ©i ViŒt Nam là gåo, cá, rau cäi. 

Có trên 3000 móng æn ViŒt Nam, tØ các món cao
lÜÖng mÏ vÎ nhÜ nem công, chä tôm, y‰n sào Ç‰n các
món bình dân nhÜ dÜa cäi chÃm nÜ§c m¡m, rau muÓng
chÃm m¡m nêm, cà muÓi, kh‰ chÃm ruÓt, vä chÃm chao.

Các món æn thông døng cûa quÀn-chúng ViŒt Nam
khác biŒt v§i các món æn cûa ngÜ©i Trung Hoa và cûa
ngÜ©i Pháp.

Các món cá:
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Cá trê nÜ§ng; cá cÖm rút xÜÖng rán; chä cá; cá mú
hÃp; cá ngÙa chiên nÜ§c m¡m; cá tràu (cá lóc) kho dÜa
cäi; cá vÜ®c Ü§p muÓi rán; cá ngØ kho nÜ§c; cá ngØ kho
khô; cá lóc kho t¶; cá bÓng mÛ kho khô; gÕi cá; v.v.

M‡i loåi cá có th‹ nÃu nhiŠu món. 
Ví dø: Cá thu kho nÜ§c; cá thu kho khô; cá thu

nÜ§ng  (tÜ§i  nÜ§c  m¡m-chanh-tÕi-ÇÜ©ng-§t);  cá  thu
nÜ§ng xÓt (sauce) cà chua; cá thu hÃp; cá thu lu¶c (cuÓn
bánh tráng, rau muÓng, khoai lan, bún); cá thu chiên,
v.v.

ViŒt Nam có nhiŠu loåi cá sông, cá bi‹n cho nên
có khá nhiŠu món cá hÜÖng vÎ khác nhau.  

Các món rau, cäi, cà, ÇÆu, bÀu, bí:
Bí Çao non hÀm; cà tím b†c trÙng rán; cà chua Ç¶n

thÎt heo chiên; canh cäi (thÎt heo, tôm); canh mÜ§p Ç¡ng
nÃu cua gåch; canh rau thÆp toàn;  canh rau mÒng tÖi
(tôm, thit heo); bông bí lu¶c chÃm tôm kho Çánh; bông
bí b†c tôm, thit rán; ÇÆu ng¿ tr¶n tôm thÎt; rau dŠn chÃm
tôm kho Çánh; rau muÓng chiên tÕi; su hÀm v§i xÜÖng
heo; gÕi mít tr¶n tôm, thÎt heo, ÇÆu phøng, rau thÖm;
v.v.

M‡i loåi rau, cäi, cà, ÇÆu, bÀu, bí,...; m‡i loåi hãi
sän (cá, tôm, cua, m¿c, Óc,...); m‡i loåi gia-súc (gà, vÎt,
heo, bò, chim bÒ câu, ...) có th‹ làm nhiŠu món. 
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Ngoài các món æn trong các bu°i æn chính thÙc
còn có nhiŠu món æn chÖi nhÜ bánh canh Trãng Bàn,
bánh canh Nam Ph°; h° ti‰u MÏ Tho, Mÿ Quäng, bún
bò Hu‰, phª B¡c,  bún rêu;  bún than,  bún thÎt  nÜ§ng;
bánh nÆm, bánh bèo, bánh b¶t l†c, bánh ít;  cÖm h‰n,
cÖm Âm phû; cháo lòng, cháo gà, cháo vÎt, cháo bÒ câu;
chè h¶t sen, chè h¶t sen lÒng nhän, chè ÇÆu ng¿, chè ÇÆu
xanh,  che ÇÆu váng lÕng,  chè ÇÆu váng Ç¥c,  chè ÇÆu
Çen, chè kê, chè môn, chè khoai tía, chè bông cau, chè
b¡p, v.v.

Chúng tôi chÌ ghi vài món æn quen thu¶c Ç‹ Ç¶c-
giä thÃy tính Ç¥c thù cûa món æn ViŒt Nam.   

Ngôn ng»

 ‘‘Ti‰ng là nÜ§c, ti‰ng còn thì nÜ§c còn, ti‰ng mÃt
thì nÜ§c mÃt, mà mÃt Çó m§i thÆt là mÃt h£n, không sao
vãn hÒi ÇÜ®c n»a’’. 

ñây là l©i nói thÓng-thi‰t cûa Phåm Quÿnh Çæng
trong Nam Phong sÓ 101, tháng 12 næm 1925.

Giám  møc  Puginier,  m¶t  giám  møc  ngÜ©i  Pháp
cÛng Çã kh£ng ÇÎnh tÀm quan-trong cûa ngôn ng». Theo
giám møc Puginier thì không cÀn dùng quân l¿c cÜªng-
bÙc, chÌ cÀn xóa bÕ ngôn ng» cûa m¶t dân t¶c thì ÇÃt
nÜ§c cûa dân t¶c Çó cÛng bÎ xóa bÕ. Ông ta nói :
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"NhÜ tôi vÅn thÜ©ng nói, có hai ÇiŠu Ç¥c biŒt làm
công cø tÓi häo Ç‹ bi‰n Ç°i cä m¶t dân t¶c: Çó là tôn
giáo và  ngôn ng». N‰u chính phû Pháp thÃu hi‹u l®i
ích  th¿c  s¿  cûa mình,  thì  hãy  dành Ç¥c  ân cho viŒc
truyŠn  bá  Thánh  kinh  và  giäng  dåy  ngôn  ng»  cûa
chúng ta,  tôi xin kh£ng ÇÎnh là trong vòng th©i gian
không quá hai mÜÖi næm, ch£ng cÀn phäi dùng båo l¿c
cÜ«ng bÙc ai, xÙ sª này së    Kitô hóa   và    Pháp hóa   ".
(PhÕng dÎch)

(Deux choses surtout, comme je ne cesse de le dire,
sont  le  meilleur instrument  de la  transformation d'un
peuple:  la  religion et  la  langue.  Si  le  gouvernement
français  comprend  ses  vrais  intérêts,  et  qu'il  veuille
favoriser  la  prédication  de  l'Évangile et
l'enseignement  de  notre  langue, j'affirme  qu'avant
vingt  ans,  sans  violenter  personne,    ce  pays  sera
chrétien   et   français  .

                                    Ggr  Puginier)
 

(L'empire Vietnamien face à la France et à la Chine. 
Yoshiharu Tsuboï. Nhà xuÃt bän L'Harmattan; trang 50; 1987)

M‡i dân-t¶c có m¶t thÙ ti‰ng riêng. Ti‰ng nói là
công-cø quan-tr†ng nhÃt cho cu¶c sÓng h¢ng ngày, là
phÜÖng-tiŒn cÀn-thi‰t cho s¿ phát-tri‹n væn-hóa.

XÜa kia ngÜ©i ViŒt và ngÜ©i MÜ©ng có cùng m¶t ti
‰ng nói. NgÜ©i MÜ©ng ª vùng ven núi hi‹m trª, ít ti‰p-
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xúc v§i th‰-gi§i bên ngoài nên tØ ng» ít thay Ç°i; ngÜ©i
ViŒt  ª  vùng  ÇÒng-b¢ng  sông  HÒng  ti‰p-xúc  thÜ©ng
xuyên v§i ngÜ©i Trung Hoa và nhiŠu chûng-t¶c khác
nên ngôn-ng» thay Ç°i và phong-phú hÖn. 

Có th‹ chia ti‰ng ViŒt làm hai loåi: loåi ph°-thông
và  loåi  bác-h†c.  Loåi  bác-h†c  có  nhiŠu  tØ  Hán-ViŒt
thÜ©ng  dùng  trong  công  viŒc  hành-chánh,  trong  các
ngành khoa-h†c, kÏ-thuÆt, tri‰t-h†c, væn-chÜÖng thi phú
cûa tÀng l§p trí-thÙc. Loåi ph°-thông dùng trong sinh-
hoåt thÜ©ng ngày cûa toàn dân ViŒt Nam; nó bi‹u-tÜ®ng
cho tinh-thÀn dân-t¶c, nó là linh hÒn dân t¶c. Loåi ngôn
ng» ph° thông thÜ©ng ÇÜ®c th‹ hiŒn qua væn-chÜÖng
bình  dân:  tøc-ng»,  ca-dao,  thành-ng»,  thÖ  væn  truyŠn
khÄu, câu ÇÓ, thÖ c‡, v.v. 

*  Tøc-ng» ViŒt Nam

Tøc-ng» là nh»ng câu nói ng¡n g†n có š-nghïa ÇÀy
Çû cûa ngÜ©i xÜa truyŠn låi (tøc là thói quen Çã có tØ lâu
Ç©i;  ng» là l©i nói). Tøc ng» ViŒt Nam rÃt phong-phú,
diÍn Çåt nhiŠu khía cånh có tính cách giáo-døc. TØ l©i
khuyên nhû luân-lš, tâm-lš, phong-tøc Ç‰n kinh-nghiŒm
trong cu¶c sÓng h¢ng ngày.

 Ví dø :
Luân-lš, giáo-døc :
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- ˆn có nhai, nói có nghï. - ˆn quä nh§ kÈ trÒng
cây. - ˆn m¥n nói ngay hÖn æn chay nói dÓi. - Anh em
nhÜ th‹ tay chân. - Bi‰t thì thÜa thÓt, không bi‰t thì d¿a
c¶t mà nghe.- Cách cho hÖn cûa Çem cho. - Cái n‰t Çánh
ch‰t cái ÇËp. - Có chí thì nên. - Có Çi có låi, m§i toåi
lòng nhau. - ñói cho såch, rách cho thÖm. - Gieo gió g¥t
bão. - GÀn m¿c thì Çen, gÀn Çèn thì sáng. - GiÃy rách
phäi gi» lÃy lŠ. - Ÿ bÀu thì tròn, ª Óng thì dài. - SÓng
Çøc sao b¢ng thác trong. - TÓt danh hÖn lành áo. v.v. . 

Tâm-lš :

Cûa ngÜ©i bÒ tát, cûa mình låt bu¶c. - Khi yêu trái
Ãu cÛng tròn, khi ghét bÒn-hòn cÛng méo. - Ma cÛ b¡t
nåt ma m§i. - Suy bøng ta ra bøng ngÜ©i. - Yêu nên tÓt,
ghét nên xÃu.  v.v. 

Kinh nghiŒm :

Bà con xa thua láng giŠng gÀn.  -  BÕ thì  thÜÖng,
vÜ§ng thì t¶i. -  Bói ra ma, quét nhà ra rác. - Bôn ba
ch£ng qua th©i-vÆn. - Cá thia quen chÆu, chÒn Çèn quen
hang. - Chó cÆy nhà, gà cÆy vÜ©n. - Ch§p Çông nhay
nháy, gà gáy thì mÜa. - ñi m¶t ngày Çàng, h†c m¶t sàng
khôn. -  Én bay thÃp mua ngÆp b© ao, én bay cao mÜa
rào låi tånh. - H†c thÀy không tÀy h†c bån. - Khôn sÓng,
bÓng ch‰t.  -  Lúa gi‡  ngä  må,  vàng  rå  thì  må xuÓng
ÇÒng.  -  Quen m¥t  Ç¡t hàng.  -  Tháng  bäy  heo  may,
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chuÒn-chuÒn bay thì bão. - Tháng bäy nÜ§c nhäy lên b©.
- Vàng gió, ÇÕ mÜa.  v.v. 

Phong tøc :

M¶t mi‰ng gi»a làng, b¢ng m¶t sàng xó b‰p. - Cao
nÃm Ãm mÒ. - SÓng vŠ mÒ mä, không sÓng vŠ cä bát
cÖm. - Phép vua thua lŒ làng.  v.v. .

Nh©  nh»ng  câu  tøc-ng»  ng¡n  g†n,  ngÜ©i  thÜ©ng
dân có ÇÜ®c ki‰n-thÙc thông-thÜ©ng Ç‹ bi‰t cách làm
æn, bi‰t cách cÜ-xº v§i m†i ngÜ©i. 

*  Thành ng» ViŒt Nam

Thành ng» là tÆp h®p m¶t sÓ tØ cÓ-ÇÎnh Ç‹ diÍn-dåt
m¶t š-tÜªng. Thành ng» ViŒt Nam cÛng rÃt phong-phú.

Ví dø: Anh hùng rÖm. - ˆn cháo Çá bát. - Bè ai nÃy
chÓng. - Cá mè m¶t lÙa. - Cä vú lÃp miŒng em. - Chân
lÃm tay bùn. - DÓt Ç¥c cán mai. - ñÙng mÛi chÎu sào. -
Gån Çøc khÖi trong. - MiŒng hùm gan thÕ. - Nói toåc
móng heo. - Næm chìm, bäy n°i, sáu lênh Çênh. - TiŠn
rØng båc b‹.  v.v. .

*  Ca dao ViŒt Nam

Ca dao là nh»ng câu væn vÀn hay nh»ng bài thÖ
lÜu-truyŠn trong dân gian dÜ§i dång câu hò bình dân.
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Ca dao ViŒt Nam thông-thÜ©ng theo th‹ song thÃt
løc bát hay løc bát ho¥c song thÃt løc bát bi‰n th‹ hay
løc bát bi‰n th‹, nhÜng cÛng có nh»ng câu sáng tác theo
th‹ t¿-do,  không hån-ch‰ sÓ ch» cho m‡i câu,  không
hån-ch‰ sÓ câu cho m‡i bài, sáng-tác tùy theo cäm-hÙng
cûa tác-giä. Ca dao ViŒt Nam có nhiŠu š-nghïa ÇŠ cÆp Ç
‰n nhiŠu khía cånh: tình ÇÒng-bào, tình gia-t¶c, Ç©i sÓng
nông  thôn,  tình  nghïa  v®  chÒng,  lòng  hi‰u  ÇÍ, kinh-
nghiŒm sÓng, tình yêu và tu°i trÈ,  v.v. .  Ca dao ViŒt
Nam thÜ©ng có tính cách giáo-døc, phän-änh lÓi suy-tÜ
và n‰p sÓng dân-gian. Ví dø:

Tình ÇÒng bào : 

1) BÀu Öi thÜÖng lÃy bí cùng,
 Tuy r¢ng khác giÓng, nhÜng chung m¶t  
                                                               giàn.

2) Khôn ngoan ÇÓi Çáp ngÜ©i ngoài,
    Gà cùng m¶t mË ch§ hoài Çá nhau.

3) NhiÍu ÇiŠu phû lÃy giá gÜÖm,
 NgÜ©i trong m¶t nÜ§c phäi thÜÖng nhau 
                                                              cùng.

4)  Thi‰u chi kÈ lå ngÜ©i xa,
    Gà ª m¶t nhà bôi m¥t Çá nhau.

Gia Çình : 
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1) Cá không æn muÓi cá ÜÖn,
Con cãi cha mË træm ÇÜ©ng con hÜ.

2) Cây xanh thì lá cÛng xanh,
Cha mË hiŠn lành Ç‹ ÇÙc cho con.

3) Cha mË nuôi con bi‹n hÒ lai láng,
Con nuôi cha mË k‹ tháng k‹ ngày.

4) Có cha có mË thì hÖn,
Không cha, không mË, nhÜ Ç©n ÇÙt dây.

5) Con ngÜ©i có cÓ, có ông,
NhÜ cây có c¶i, nhÜ sông có nguÒn.

6) Còn cha gót ÇÕ nhÜ son,
M¶t mai cha thác, gót con Çen sì.
Còn cha nhiŠu kÈ yêu vì,
M¶t mai cha thác, ai thì yêu con ?

7) Công cha nhÜ núi Thái SÖn,
Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn chäy ra.
M¶t lòng th© mË, kính cha,
Cho tròn ch» hi‰u m§i là Çåo con.

8) MÒ côi cha æn cÖm v§i cá,
MÒ côi må lót lá mà n¢m.

9) Trèo non m§i bi‰t non cao,
Nuôi con m§i bi‰t công lao mË già.

10) TrÒng cây ai nõ muÓn cây xanh,
    Cha mË sinh thành ai nõ muÓn con nên ?
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11)  UÓn cây uÓn thuª còn non,
Dåy con dåy thuª con còn thÖ ngây.

ñ©i sÓng dân gian :

Tháng giêng æn T‰t ª nhà,
Tháng hai c© båc, tháng ba h¶i hè.
Tháng tÜ Çong ÇÆu nÃu chè,
ˆn t‰t ñoan-ng† (1) trª vŠ tháng næm.
Tháng sáu buôn nhãn bán træm (2).

Tháng bäy ngày r¢m xá t¶i vong nhân (3),

Tháng tám chÖi Çèn kéo quân,
Trª vŠ tháng chín chung thân (4) buôn hÒng.
Tháng mÜ©i buôn thóc, bán bông,
Tháng m¶t, tháng chåp nên công hoàn toàn.

(1) t‰t ñoan-ng† : t‰t vào ngày mÒng 5 tháng 5 âm lÎch.
(2) bán træm : bu¶c thành tØng træm m¶t Ç‹ bán.
(3) vong nhân : ngÜ©i ch‰t.
(4) chung thân : góp tiŠn Ç‹ cùng buôn bán. 

NghŠ nông :

1) NgÜ©i ta Çi cÃy lÃy công,
    Tôi nay Çi cÃy còn trông nhiŠu bŠ:
    Trông tr©i, trông ÇÃt, trông mây,
    Trông mÜa, trông gió, trông ngày, trông Çêm.
    Trông cho chân cÙng, Çá mŠm,
    Tr©i êm, b‹ l¥ng, m§i yên tÃm lòng.

2) Tháng giêng là tháng æn chÖi,
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 Tháng hai trÒng ÇÆu, trÒng khoai, trÒng cà.
 Tháng ba thì ÇÆu Çã già,
 Ta Çi ta hái vŠ nhà phÖi khô.
 Tháng tÜ Çi tÆu trâu bò,
 ñ‹ ta s¡p sºa làm mùa tháng næm.
 Sáng ngày Çem lúa ra ngâm,
 Bao gi© m†c mÀm, ta së v§t ra.
 Gánh Çi ta ném ru¶ng ta,
 ñ‰n khi lên må thì ta nh° vŠ.
 S¡p tiŠn mÜ®n kÈ cÃy thuê,
 CÃy xong rÒi m§i trª vŠ nghÌ ngÖi.
 CÕ lúa d†n Çã såch rÒi,
 NÜ§c ru¶ng vÖi mÜ©i, còn Ç¶ m¶t hai.
 Ru¶ng cao Çóng m¶t gàu giai,
 Ru¶ng thÃp thì phäi Çóng hai gàu sòng.
 Ch© cho lúa có Çòng Çòng,
 BÃy gi© ta së trä công cho ngÜ©i.
 Bao gi© cho Ç‰n tháng mÜ©i,
Ta Çem liŠm hái ra ngoài ru¶ng ta.
G¥t hái ta Çem vŠ nhà,
PhÖi khô, quåt såch, Ãy là xong công.

3) Væn chÜÖng phú løc ch£ng hay,
Trª vŠ làng cÛ h†c cày cho xong.
S§m ngày vác cuÓc thæm ÇÒng,
H‰t nÜ§c thì lÃy gàu sòng tát lên.
H‰t må ta låi quäy thêm,
H‰t lúa ta låi mang tiŠn Çi Çong.
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N»a mai lúa tÓt ÇÀy ÇÒng,
G¥t vŠ ÇÆp säy bõ công cÃy cày.

Lòng hi‰u ÇÍ :
   1) Anh Öi buông áo em ra,

 ñ‹ em Çi bán kÈo mà ch® trÜa.
 Ch® trÜa không có ngÜ©i mua,
 LÃy chi nuôi må, lÃy gì nuôi em.

2) Ba ÇÒng m¶t khúc cá buôi (1),

     CÛng mua cho Ç¥ng (2) Ç‹ nuôi mË già.

3) Bùi ngùi nh§ mË thuª xÜa,
MiŒng nhai cÖm búng, lÜ«i lØa cá xÜÖng.

4) ChiŠu chiŠu ra ÇÙng ngõ sau,
Ngó vŠ quê mË ru¶t Çau chín chiŠu.

5) Chim Ça Ça ÇÆu nhánh Ça Ça,
ChÒng gÀn không lÃy, Çi lÃy chÒng xa,
Mai sau cha y‰u mË già,
Chén cÖm ai b§i (3), b¶ k› trà ai dâng ?

6) ñêm Çêm thÃy ng†n Çèn tr©i,
CÀu cho cha mË sÓng Ç©i v§i con.

7) MË già nhÜ chuÓi ba-hÜÖng,
NhÜ xôi n‰p m¶t, nhÜ ÇÜ©ng mía lau,
Mía lau vØa ng†t vØa mŠm,
Không dao mà tiŒn, không tiŠn mà mua.

232



8) MË Öi ÇØng Çánh con Çau,
ñ‹ con b¡t Óc, hái rau mË nh©.

9) Tôm r¢n bóc vÕ bÕ Çuôi,
Gåo de An C¿u em nuôi mË già.

(1) cá buôi : m¶t loåi cá sông, mình tròn, có nhiŠu mª.
(2) cho Ç¥ng : cho ÇÜ®c.
(3) b§i cÖm : x§i cÖm ; ÇÖm cÖm.

Tình yêu và tu°i trÈ :

1) ˆn cÖm ba chén lÜng lÜng,
 UÓng nÜ§c cÀm chØng Ç‹ då thÜÖng em.

2) B»a æn có cá, có canh,
 Anh chÜa mát då b¢ng anh thÃy nàng.

3) BÜ§c t§i vÜ©n hoa, sao vÜ©n hoa s§m nª ?
  BÜ§c t§i ch®, sao ch® s§m Çông ?
  Anh trách em sao v¶i lÃy chÒng,
  ñ‹ anh ch© Ç®i bi‰t m¥n nÒng cùng ai ?

4) ChiŠu chiŠu g†t mÜ§p nÃu canh,
   ThÃy anh qua låi bÕ hành l¶n om (1).

5)  Con chim xanh xanh æn trái xoài xanh,
ˆn no t¡m mát ÇÆu ngành dâu da,
C¿c lòng em phäi nói ra,
Ch© træng træng l¥n, ch© hoa hoa tàn.

      6) ñêm n¢m tr¢n tr†c tÜªng mÖ,
          Chiêm bao thÃy bån, dÆy r© chi‰u không.
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7) ñói lòng æn nºa trái sim,
 UÓng lÜÖng bát nÜ§c Ç‹ tìm ngÜ©i thÜÖng.

8) Giä Çò buôn hË bán hành,
          Vô ra ch® CÓng thæm anh kÈo buÒn.

9) Giä Çò mua kh‰ bán chanh,
          Giä Çi Çòi n® thæm anh kÈo buÒn.

    10)  Ngó Çâu ngó Çó thì vui,
           Ngó vŠ chÓn cÛ ngùi ngùi nh§ anh.

    11) Ng†c còn Än Çá ch© vàng,
          Anh còn ª vÆy Ç®i nàng l§n khôn.

    12) NgÒi buÒn nghe ti‰ng gà trÜa,
          Nh§ em nhÜ bi‹n chiŠu mÜa nh§ buÒm.

13) Nh§ ai ra ngÄn vào ngÖ,
          ñêm quên giÃc ngû, ngày mÖ ti‰ng cÜ©i.

    14) Núi cao chi l¡m núi Öi,
   Núi che m¥t tr©i không thÃy ngÜ©i thÜÖng.

 15) Sáng træng träi chi‰u hai hàng,
Bên anh Ç†c sách, bên nàng quay tÖ,
Quay tÖ phäi gi» mÓi tÖ,
DÀu næm bäy mÓi cÛng ch© mÓi anh.

16) Sen xa hÒ, sen khô hÒ cån,
    L¿u xa Çào, l¿u ngä Çào nghiêng.

17) Sông dài cá l¶i biŒt tæm,
    Phäi duyên chÒng v® ngàn næm cÛng ch©.
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18) Sông dài nÜ§c chäy sóng reo,
    ThÜÖng em ch£ng nŒ mái chèo ngÜ®c xuôi.

19) Tay bÜng dïa muÓi chÃm gØng,
    GØng cay muÓi m¥n xin dØng quên nhau.

20) Trách ai làm l« nhÎp cÀu,
    Ngày nay Çành Ç‹ buÒn rÀu cho ai.

21) Træm næm tÜ®ng rách (2) còn th©,
    L« duyên chÎu l«, cÛng ch© tin anh.

22) Vông ÇÒng ch£ng gói ÇÜ®c nem,
    Tåi anh chÆm bÜ§c nên em lÃy chÒng.

23) Xa anh m§i bÃy nhiêu ngày,
    Tình em nhÜ mänh træng gÀy nºa Çêm.

(1) om : rau mÒ om.
(2) tÜ®ng rách : pho tÜ®ng nÙt mÈ.

Tình nghïa v® chÒng :

1) Ai vŠ cÀu g‡ Då Lê,
    Cho em vŠ v§i thæm quê bên chÒng.

2) Bao gi© løt lút b‰n Mai,
    Lút chùa Linh Mø m§i phai nghïa tình.

3) Chim quyên æn trái nhãn lÒng,
    Thia thia quen chÆu, v® chÒng quen hÖi.

4) ñêm næm canh không ngÛ,
   Ngày sáu kh¡c nhÅn ngÒi,

235



   CÙ cÀm bÓn tao nôi (1) ru h©i ru h«i,
   Trong då låi bÒi hÒi nh§ thÜÖng.

5) ñôi ta nhÜ ÇÛa so le,
    MuÓn so Çôi khác s® e không b¢ng.

6) ñÙt tay m¶t chút còn Çau,
   HuÓng chi nhÖn nghïa lìa sao cho Çành.

7) H‰t dÀu Çèn cháy t§i tim,
    M¶t ngày gá nghïa cÛng niŠm phu thê.

8) MË bÒng con qua cÀu Ái Tº (2),

    Gái trông chÒng lên núi V†ng Phu (3),

    KÈo m¶t mai bóng x‰ træng lu,
    Con ve kêu mùa hå, bi‰t mÃy thu cho g¥p chàng.

9) Phäi chi vác n°i súng ÇÒng,
       Em Çi lính th‰ cho chÒng Çôi næm.

10) Râu tôm nÃu v§i ru¶t bÀu,
       ChÒng chan, v® húp, gÆt ÇÀu khen ngon.

11) ThÙc khuya m§i bi‰t Çêm dài,
       Ÿ lâu m§i bi‰t ai ngÜ©i thûy chung.

12) ThÜÖng chÒng nÃu cháo le le,
       NÃu canh bông bí, nÃu chè h¶t sen.

13) V® chÒng nhÜ bát nÜ§c ÇÀy,
       Trách ai nghiêng Ç° Ç‹ sÀu tây cho mình.
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14) Xa mình tr©i n¡ng nói mÜa,
    Canh ba nói sáng, x‰ trÜa nói chiŠu.

(1) tao nôi : dây bu¶c treo nôi.
(2) làng Ái Tº ª Quäng TrÎ.
(3) núi V†ng Phu ª Bình ñÎnh.

Tình mË con :

1) BÒng bÒng mË b‰ con sang,
ñò d†c quan cÃm, Çò ngang không chèo,
MuÓn sang thì b¡c cÀu kiŠu,
MuÓn con hay ch» phäi yêu m‰n thÀy.

2)  Ra Çi mË Çã d¥n-dò,
    Chanh chua mua lÃy, ng†t bòng (1) ÇØng ham.

3)  Ru con a hä a hà,
    Con nín mË hä con la mË buÒn.

4)  MË ru con ngû cho ngon,
    Mai sau con l§n con nên thân ngÜ©i.

(1) bòng : m¶t loåi trái cây có vÎ ng†t.

Giäi bày  tâm s¿ :

1) Bu°i ch® Çông mua lÀm trách (1) b‹,
Tan ch® rÒi bi‰t Ç‹ cho ai !

2) Cây khô tÜ§i nÜ§c cÛng khô,
    PhÆn nghèo Çi t§i xÙ mô cÛng nghèo.
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3) Còn duyên kÈ Çón ngÜ©i ÇÜa,
    H‰t duyên Çi s§m vŠ khuya m¶t mình.

4) Hai tay cÀm bÓn tao (2) nôi,
    Tao th£ng, tao dùi, tao nh§, tao thÜÖng.

5) Làm dâu kh° l¡m ai Öi,
    Vui ch£ng dám cÜ©i, buÒn ch£ng dám than.

6) May ai, ai d¿a kiŒu vàng,
   Rûi em, em chÎu cÖ hàn n¡ng mÜa.

7) M¶t mình lo bäy lo ba,
   Lo cau tr° mu¶n, lo già h‰t duyên.

8) Ti‰c công Ç¡p ÇÆp be b©,
   ñ‹ cho ngÜ©i khác Çem l© Ç‰n ÇÖm.

9) Ti‰c thay h¶t gåo tr¡ng ngÀn,
   ñã vò nÜ§c Çøc låi vÀn lºa rÖm.

10) Thân em nhÜ tÃm løa Çào,
  PhÃt phÖ gi»a ch® bi‰t vào tay ai.

  11) Trách ai tham Çó bÕ Çæng,
  ThÃy lê quên l¿u, thÃy træng quên Çèn.

  12) Tr¡ng nhÜ bông nhÜ ba (3) lòng ta không chu¶ng,
  ñen nhÜ cøc than hÀm lòng muÓn då mê.

(1) trách : nÒi ÇÃt nung. 
(2) tao : dây bu¶c treo nôi; tao cÛng có nghïa là tau hay tôi.
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(3) bông ba : bông hoa.

Giáo døc :

1) Con cò mà Çi æn Çêm,
ñÆu phäi cành mŠm, l¶n c° xuÓng ao.
Ông Öi, ông v§t tôi nao!
Tôi có lòng nào, ông hãy xáo mæng.
Có xáo thì xáo nÜ§c trong,
ñØng xáo nÜ§c Çøc Çau lòng cò con.

2) Con Öi, muÓn nên thân ngÜ©i,
L¡ng tai nghe lÃy nh»ng l©i mË cha.
Gái thì gi» viŒc trong nhà,
Khi vào canh-cºi, khi ra thêu-thùa.
Trai thì Ç†c sách, ngâm thÖ,
Dùi mài kinh sº, Ç‹ ch© kÎp khoa.
Mai sau nÓi ÇÜ®c nghiŒp nhà,
TrÜ§c là ÇËp m¥t, sau là Ãm thân.

3) ÷n tr©i mÜa n¡ng phäi thì,
NÖi thì bØa cån, nÖi thì cày sâu.
Công lao ch£ng quän bao lâu,
Ngày nay nÜ§c båc, ngày sau cÖm vàng.
Xin ai ÇØng bÕ ru¶ng hoang,
Bao nhiêu tÃc ÇÃt, tÃc vàng bÃy nhiêu.

4) M¶t quan tiŠn tÓt mang Çi,
Nàng mua nh»ng gì mà tính ch£ng ra.
Thoåt tiên mua ba tiŠn gà,
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TiŠn rÜ«i gåo n‰p v§i ba ÇÒng trÀu.
Trª låi mua sáu ÇÒng cau,
TiŠn rÜ«i mi‰ng thÎt, giá rau mÜ©i ÇÒng.
Có gì mà tính ch£ng thông ?
TiŠn rÜ«i gåo tÈ, sáu ÇÒng chè tÜÖi.
Ba mÜÖi ÇÒng rÜ®u chàng Öi,
Ba mÜÖi ÇÒng mÆt, hai mÜÖi ÇÒng vàng (1).

Hai chén nÜ§c m¡m rõ ràng,
Hai bäy mÜ©i bÓn, kÈo chàng hÒ nghi.
Hai mÜÖi mÓt ÇÒng b¶t nÃu chè,
MÜ©i ÇÒng näi chuÓi, ch£n thì m¶t quan. 

(1) vàng: giÃy vàng Ç‹ cúng, rÒi ÇÓt Çi.

5) Tin nhau buôn bán cùng nhau,
ThiŒt hÖn, hÖn thiŒt trÜ§c sau nhÜ nh©i (1).

Hay gì lØa Çäo ki‰m l©i,
M¶t nhà æn uÓng, t¶i tr©i riêng mang.
Theo chi nh»ng thói gian tham,
Pha phôi (2) thÆt giä, tìm ÇÜ©ng dÓi nhau.
Cûa phi nghïa có giàu Çâu,
Ÿ cho ngay thÆt, giàu sang m§i bŠn.

(1) nh©i (phát âm theo các tÌnh miŠn B¡c và Hà N¶i): l©i.
(2) pha phôi : làm cho phai nhåt, làm cho lÅn l¶n.

6) Trong ÇÀm, gì ÇËp b¢ng sen,
Lá xanh, bông tr¡ng, låi chen nhÎ vàng.
NhÎ vàng, bông tr¡ng, lá xanh,
GÀn bùn mà ch£ng hôi tanh mùi bùn.
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*  Câu ÇÓ

Câu ÇÓ là câu væn vÀn mô tä m¶t ÇÓi-tÜ®ng nào Çó
m¶t cách úp mª, dùng Ç‹ ÇÓ nhau. Có nh»ng câu ÇÓ
ngông nghênh không ai Çáp ÇÜ®c; có nh»ng câu ÇÓ cÀn
có trí thông-minh m§i tìm ra ÇÜ®c câu giäi Çáp. 

A/ Nh»ng câu ÇÓ không giäi Çáp ÇÜ®c :

1) ñÓ ai bi‰t lúa mÃy cây,
     Bi‰t sông mÃy khúc, bi‰t mây mÃy tÀng ?

2) ñÓ ai l¥n xuÓng v¿c sâu,
     Mà Ço miŒng cá, uÓn lÜ«i câu cho vØa ?

3) Træng bao nhiêu tu°i træng già,
     Núi bao nhiêu tu°i g†i là núi non ?

4) Trên tr©i có mÃy ngôi sao,
     ñÓ ai Ç‰m ÇÜ®c bao nhiêu sao tròn ?

B/ Nh»ng câu ÇÓ có th‹ giäi Çáp ÇÜ®c :
1) B¢ng cái dïa mà sÌa xuÓng ao,
     Ba quân thiên hå mà Çào không lên ?

(ñáp: M¥t træng soi bóng xuÓng ao).

2) ñem thân cho th‰ gian nh©,
     KÈ chê bÃt nghïa, ngÜ©i ng© bÃt trung ? 
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(ñáp: Cái phän).

3) LØng l¿ng mà ÇÙng gi»a tr©i,
    TrÜÖng vi, trÜÖng väy nuÓt ngÜ©i nhÜ  không?

 (ñáp: Cái nhà).

4) Ngoài da cóc, trong b¶t l†c, gi»a ÇÆu Çen ? 
  

 (ñáp : Trái mãng cÀu ; quä na).

6) Thù cha, thù mË, thù chÒng,
     Thù ba quân thiên hå, trª vŠ thù bà thù con? 

 (ñáp: Trái thù Çû).

7) Tròn vành vånh nhÜ cånh tía tô,
     ñi nam, Çi b¡c, Çi mô cÛng vŠ ?
  

(ñáp : Cái nón).

8) Trong nhà có bà la-l‰t ?

(ñáp: Cái ch°i quét nhà).

*  ThÖ c°

1) Ai xui con cuÓc g†i vào hè,
Cái nóng nung ngÜ©i, nóng nóng ghê !
Ngõ trÜ§c, vÜ©n sau um nh»ng cÕ.
Vàng phai, th¡m nhåt ngán cho huê.
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ñÀu cành ki‰m bån, oanh xao xác;
Trong tÓi Çua bay, Çóm lÆp lòe.
May ÇÜ®c nÒm nam (1) cÖn gió th°i.
ñàn ta, ta gäy (2) khúc Nam nghe.

(1) nÒm nam : gió th°i tØ hÜ§ng Çông-nam.
(2) gäy : khäy.
2

2) Ao thu lånh lëo nÜ§c trong veo,
M¶t chi‰c thuyŠn câu bé tÈo teo.
Sóng bi‰c theo làn hÖi g®n tí,
Lá vàng trÜ§c gió së ÇÜa vèo.
TØng mây lÖ lºng, tr©i xanh ng¡t,
Ngõ trúc quanh co, khách v¡ng teo.
T¿a gÓi, ôm cÀn lâu ch£ng ÇÜ®c,
Cá Çâu Ç§p Ç¶ng dÜ§i chân bèo.

3) Ch£ng phäi liu Çiu (1), vÅn giÓng nhà,
R¡n (2) ÇÀu bi‰ng h†c lë không tha.
ThËn Çèn, h° lºa, Çau lòng mË,
Nay thét, mai gÀm, rát c° cha.
Ráo mép chÌ quen l©i l‰u láo,
L¢n lÜng ch£ng khÕi vŒt næm ba.
TØ nay Châu, L‡, xin siêng h†c,
KÈo h° (3) mang danh ti‰ng th‰ gia (4). 

(1) liu diu: r¡n nÜ§c, có nghïa bóng là ngÜ©i hèn hå. 
(2) r¡n: cÙng, còn có nghïa là con r¡n.
(3) h°: thËn thò, xÃu h° ; còn có nghïa là con r¡n h°.
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(4) th‰ gia: gia Çình có danh giá.

4) CÛng thì nanh vuÓt, kém chi Çâu,
Chºa bi‰t mèo nào c¡n mÌu (1) nào.
Gióng lÎnh (2) tì, hÜu (3), tài nhäy nhót,
Ra oai hùng (4), h°, ti‰ng bào hao (5).

Ng¡m xem bi‰t mËo trèo tØ thÃp,
Khúm núm thu hình tho¡t nhäy cao.
ChÌ quy‰t phen này vÒ lÃy cÓng (6),

RÒi lên Çài các së nghêu ngao.

(1) mÌu : mèo.
(2) lÎnh : mŒnh lŒnh
(3) tì, hÜu :là hai loåi thú rØng.
(4) hùng : con gÃu.
(5) bào hao : gào thét.
(6) cÓng : chu¶t cÓng.

5) Mõ này cä ti‰ng låi dài hÖi,
MÅn cän (1) ra tay ch£ng phäi chÖ.
M¶c-Çåc (2) vang lØng trong mÃy cõi,
Kim-thanh (3) chuy‹n Ç¶ng kh¡p Çôi nÖi.
TrÈ già chÓn chÓn ÇŠu nghe hiŒu,
Làng nÜ§c ai ai cÛng cÙ l©i.
ThÙ bÆc dÜ§i, trên, quyŠn cÃt Ç¥t,
M¶t mình m¶t chi‰u thänh-thÖi ngÒi.

(1) mÅn cän : chæm chÌ.
(2) m¶c Çåc : cái mõ bàng g‡.
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(3) kim thanh : ti‰ng vang.

6)  ñêm qua ra ÇÙng b© ao,
Trông cá, cá l¥n, trông sao, sao m©.
BuÒn trông chênh-ch‰nh sao mai,
Sao Öi, sao h«i, nh§ ai sao m© ?
BuÒn trông con nhŒn chæng tÖ,
NhŒn Öi, nhŒn h«i, nhŒn ch© mÓi ai ?
ñêm Çêm tÜªng däi Ngân-hà,
Chuôi sao tinh-ÇÄu Çã ba næm tròn.
ñá mòn nhÜng då ch£ng mòn,
Tào-khê nÜ§c chäy hãy còn trÖ-trÖ.

Væn-chÜÖng bình-dân ViŒt Nam phän-änh lÓi suy-
tÜ và n‰p sÓng dân gian cûa  nhiŠu th‰-hŒ  Çã qua,  là
ngôn ng» cûa dân t¶c ViŒt Nam, là linh-hÒn cûa dân-t¶c
ViŒt Nam.

Ngôn ng» còn thì dân t¶c còn.

Tinh thÀn t¿ chû

Ngoài nh»ng nhÆn-ÇÎnh  vŠ  tính  Ç¥c-thù  væn-hóa
cûa dân-t¶c ViŒt Nam nêu trên, dân-t¶c ViŒt Nam còn
có m¶t s¡c thái væn-hóa Ç¥c biŒt là tinh-thÀn t¿ chû cÓ-
h»u,  không  bao  gi©  chÎu  khuÃt-phøc  trÜ§c  sÙc-månh
quân-s¿  cûa  quân  xâm-læng. Chúng tôi  xin  tóm lÜ®c
lÎch-sº  ÇÃu-tranh  giành  Ç¶c-lÆp  và  nh»ng  chi‰n-công
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oai-hùng chÓng ngoåi-xâm, bäo-vŒ t°-quÓc cûa dân-t¶c
ViŒt Nam Ç‹ chÙng tÕ ÇiŠu Çó. 

Hai bà TrÜng (40 - 43)
Næm Giáp Ng† (34), vua Quang VÛ nÜ§c Tàu sai

Tô ñÎnh sang làm thái-thú quÆn Giao ChÌ (là nÜ§c Nam
ViŒt). Tô ñÎnh là ngÜ©i hung-båo, tàn-ác. Næm K› H®i
(39), Tô ñÎnh gi‰t Thi Sách là chÒng bà TrÜng Tr¡c.

Næm Canh  Tš (40),  TrÜng Tr¡c  cùng v§i  em là
TrÜng NhÎ cÀm quân Çánh Çu°i quân Tàu, hå ÇÜ®c 65
thành-trì,  lên ngôi vua, Çóng Çô ª Mê Linh. Tô ñÎnh
trÓn vŠ quÆn Nam Häi.

Næm Tân Sºu (41), lão tÜ§ng Mã ViŒn Çem quân
sang Çánh hai bà. Ngày 6 tháng 2 næm Quí Mão (43), vì
quân ít, hai bà phäi rút quân vŠ xã Hát Môn, huyŒn Phúc
L¶c  (tÌnh  SÖn  Tây),  rÒi  gieo  mình  xuÓng  sông  Hát
Giang t¿ vÆn. Hai bà làm vua ÇÜ®c ba næm.

Bà TriŒu (225 - 248)
Bà TriŒu tên thÆt là TriŒu ThÎ Trinh, ngÜ©i Nông

CÓng, tÌnh Thanh Hóa. Næm MÆu Thìn (248), quan Tàu
cai-trÎ  tàn-båo,  Ç¶c-ác,  dân chúng vô cùng khÓn-kh°;
anh cûa bà là TriŒu QuÓc ñåt khªi binh Çánh quÆn Cºu
Chân. Bà Çem quân ra giúp anh. Sau khi anh bà bÎ bŒnh
ch‰t,  quân sï thÃy bà can-Çäm phi-thÜ©ng, tôn bà làm
chû-tÜ§ng. Vì quân sÓ ít, bà phäi kéo quân vŠ BÒ ñiŠn,
rÒi t¿ vÆn. Lúc bÃy gi© bà m§i ÇÜ®c 23 tu°i.
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Lš Nam ñ‰ (544 - 548)
T°-tiên 7 Ç©i cûa Lš Bôn là ngÜ©i Tàu, sÓng lâu

Ç©i trên ÇÃt ViŒt, Çã trª thành ngÜ©i ViŒt nhÜ ngÜ©i Mã
LÜu, ngÜ©i Minh HÜÖng. Næm Tân DÆu (541), vì quan
låi Tàu quá tàn-båo, tham-nhÛng, Lš Bôn n°i lên Çánh
Çu°i quân Tàu, chi‰m thành Long Biên. ThÙ sº Tàu là
Tiêu TÜ chåy trÓn vŠ Tàu. Næm Giáp Tí (544), Lš Bôn
t¿ xÜng là Nam ViŒt ñ‰ tÙc là vua Lš Nam ñ‰, Ç¥t quÓc
hiŒu là Vån Xuân.

Phùng HÜng (791)
Phùng HÜng là ngÜ©i quÆn ñÜ©ng Lâm (làng Cam

Lâm, huyŒn Phúc Th†, tÌnh SÖn Tây).  Næm Tân Mùi
(791), quan Tàu b¡t dân Çóng sÜu-thu‰ quá n¥ng, Phùng
HÜng Çem quân vŠ Çánh phá phû ñô H¶. Quan Tàu là
Cao Chính Bình khi‰p s® sinh bŒnh mà ch‰t. Ông chi‰m
gi» phû ñô H¶ ÇÜ®c vài tháng thì mÃt. Dân chúng m‰n-
phøc, lÆp ÇŠn th© và tôn ông là BÓ Cái ñåi VÜÖng, xem
ông là bÆc cha mË cûa dân.

Ngô QuyŠn (939 - 944)
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Næm Tân Mão (931), DÜÖng Diên NghŒ Çánh Çu°i
tÜ§ng  Tàu là  Lš  Kh¡c  Chính  và  thÙ-sº  Lš Ti‰n,  rÒi
t¿ xÜng là Ti‰t ñ¶ SÙ. 

Sáu næm sau, ông bÎ nha-tÜ§ng KiŠu Công TiŒn là
ngÜ©i thân Tàu ám sát.

Ngô QuyŠn là ngÜ©i làng ñÜ©ng Lâm (huyŒn Phú
Th†, tÌnh SÖn Tây). Ông vØa là tÜ§ng, vØa là con r‹ cûa
DÜÖng Diên NghŒ. ñÜ®c tin DÜÖng Diên NghŒ bÎ KiŠu
Công TiŒn ám sát,  ông kéo binh tØ  Ái  Châu (Thanh
Hóa) ra Çánh nghÎch thÀn KiŠu Công TiŒn. Công TiŒn
cÀu cÙu quân Nam Hán (quân Tàu).

Næm MÆu TuÃt (938), Ngô QuyŠn gi‰t ÇÜ®c KiŠu
Công TiŒn, rÒi sai quân lÃy g‡ vót nh†n c¡m ngÀm dÜ§i
lòng  sông  Båch  ñ¢ng.  Khi  quân  Nam Hán kéo  Ç‰n,
nÜ§c thûy-triŠu hå thÃp, thuyŠn gi¥c bÎ thûng nát, ông ra
lŒnh cho quân ti‰n Çánh. Quân Tàu bÕ chay. Ngô QuyŠn
gi‰t ÇÜ®c tÜ§ng gi¥c là thái-tº Hoàng Thao.

Næm K› H®i (939), Ngô QuyŠn xÜng vÜÖng, Çóng
Çô ª C° Loa (huyŒn ñông Anh, tÌnh Phúc Yên). Ngô
vÜÖng chÌnh-ÇÓn viŒc cai-trÎ trong nÜ§c, muÓn xây d¿ng
cÖ-nghiŒp lâu dài, nhÜng chÌ ÇÜ®c 6 næm, Ç‰n næm Giáp
Thìn (944) thì mÃt.  

Lš ThÜ©ng KiŒt (1019 - 1105)
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TØ th©i Ngô QuyŠn Çánh Çu°i quân Nam Hán Ç‰n
Ç©i nhà ñinh, nhà TiŠn Lê, ngÜ©i Tàu không sang cai-trÎ
tr¿c-ti‰p dân ViŒt n»a, nhÜng h† vÅn luôn luôn ch© cÖ-
h¶i Ç‹ xâm-læng.

Tháng chåp næm Bính Thìn (1076), quân nhà TÓng
h®p v§i quân Chiêm Thành và quân Chân Låp ti‰n vào
nÜ§c ñåi ViŒt. Lš ThÜ©ng KiŒt chÆn Çánh quân TÓng
trên sông NhÜ NguyŒt (sông CÀu), gi‰t ch‰t  trên m¶t
ngàn quân ÇÎch. Quách Quì, tÜ§ng Tàu phäi kéo quân vŠ
Çóng ª b© sông Phú LÜÖng. Lš ThÜ©ng KiŒt Çón Çánh
không cho quân Tàu qua sông. Quân TÓng ch‰t hÖn 4
vån mà không ti‰n lên ÇÜ®c.

Næm  Giáp  Thân  (1104),  vua  Nhân  Tôn  sai  Lš
ThÜ©ng KiŒt dánh Chiêm Thành ; vua Chiêm Thành là
Ch‰ Ma Na thua, xin triŠu cÓng nÜ§c ta nhÜ cÛ. Næm
sau, vào tháng 6 næm ƒt DÆu (1105), Lš ThÜ©ng KiŒt
mÃt ; th† ÇÜ®c 86 tu°i.

[Theo TrÀn Tr†ng Kim thì Lš ThÜ©ng KiŒt th† 71 tu°i (ViŒt Nam sº
lÜ®c, quy‹n I, trang 107) ; theo Hoàng Xuân Hãn, Lš ThÜ©ng KiŒt th†
86 tu°i (Lš ThÜ©ng KiŒt, trang 391); theo  tài liŒu ThÀn ph° Lš ThÜ©ng
KiŒt , Nh» Bá-Sï, Lš ThÜ©ng KiŒt th† 87 tu°i.]

TrÀn Thái Tông (1225 - 1258)
Næm ñinh TÎ (1257), tÜ§ng Ng¶t LÜÖng H®p Thai,

tÜ§ng Mông C° sai sÙ sang bäo vua TrÀn Thái Tông ÇÀu
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hàng. Vua Thái Tông b¡t giam sÙ Mông C°, rÒi sai TrÀn
QuÓc TuÃn Çem binh chÓng gi». 

Quân  Mông  C°  tØ  Vân  Nam  theo  hÜ§ng  sông
Thao, tÌnh HÜng Hóa, ti‰n Çánh Thæng Long. TrÀn QuÓc
TuÃn lui quân vŠ SÖn Tây. 

Vua Thái Tông thân chinh chÓng gi», nhÜng quân
ÇÎch quá nhiŠu, vua phäi lui quân vŠ Çóng ª b© sông
HÒng Hà. Quân Mông C° Çánh Çu°i, vua ÇÜa quân vŠ
Çóng ª sông Thiên Måc (håt ñông An, tÌnh HÜng Yên).
Thái Tông hÕi š-ki‰n Thái-sÜ TrÀn Thû ñ¶ ; TrÀn Thû
ñ¶ tâu r¢ng :‘‘ñÀu tôi chÜa rÖi xuÓng ÇÃt thì xin BŒ-Hå
ÇØng lo’’.  ´t  lâu sau,  TrÀn Thái  Tông ti‰n binh Çánh
quân Mông C° tåi ñông B¶ ñÀu. Quân Mông C° thua
to, phäi rút quân vŠ Vân Nam.

HÜng ñåo VÜÖng TrÀn QuÓc TuÃn 
(1226-1300)

Thoát Hoan cùng các tÜ§ng Toa ñô, Ô Mã Nhi dÅn
50 vån quân, chia làm hai Çåo tÃn công. Toa ñô dÅn 10
vån  quân  Çi  ÇÜ©ng  thûy  sang  Chiêm  Thành ;  Thoát
Hoan dÅn Çåi binh sang Lång SÖn, ti‰n th£ng vŠ Thæng
Long.
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Vua TrÀn Nhân Tông h†p các bô lão tåi ÇiŒn Diên
HÒng  Ç‹  hÕi  š-ki‰n  vŠ  quy‰t-ÇÎnh  nên  hòa  hay  nên
Çánh. Các bô lão ÇŠu ÇÒng thanh xin Çánh.

Tháng 10 næm Quí  Mùi  (1283),  vua Nhân Tông
phong cho HÜng ñåo VÜÖng TrÀn QuÓc TuÃn làm Ti‰t
Ch‰ thÓng lãnh toàn quân.

Quân Nguyên ti‰n chi‰m äi Khä Li, äi L¶c Châu, äi
Chi  Læng.  Vua  Nhân  Tông  bäo  HÜng  ñåo  VÜÖng  r
¢ng :‘‘Th‰ gi¥c to nhÜ vÆy,  mà chÓng v§i  nó thì  dân
s¿ tàn-håi, hay là trÅm chÎu hàng Ç‹ cÙu muôn dân’’.
HÜÖng ñåo VÜÖng tâu r¢ng:‘‘BŒ hå nói câu Ãy thì thÆt
là nhân ÇÙc, nhÜng mà Tôn-mi‰n Xã-t¡c thì sao ? N‰u
BŒ hå muÓn hàng, xin trÜ§c hãy chém ÇÀu tôi Çi dã, rÒi
sau së hàng !’’. Vua nghe HÜÖng ñåo VÜÖng nói nhÜ
vây, m§i v»ng tâm, quy‰t chi‰n ÇÃu.

Tháng tÜ næm ƒt DÆu (1285), TrÀn NhÆt DuÆt ra Ç
‰n b‰n Hàm Tº (huyŒn ñông An, tÌnh HÜng Yên) g¥p
chi‰n  thuyŠn cûa Toa ñô.  NhÆt  DuÆt  phân quân ti‰n
Çánh.  Quân  Nguyên  ch‰t  rÃt  nhiŠu;  Toa  ñô phäi  lui
quân vŠ Thiên TrÜ©ng.

TrÀn Quang Khäi, TrÀn QuÓc Toän và Phåm NgÛ
Lão Çem quân tØ  Thanh Hóa Çi  ÇÜ©ng bi‹n  Ç‰n b‰n
ChÜÖng  DÜÖng,  Çánh  th£ng  vào  chi‰n-thuyŠn  quân
Nguyên. Quân Nguyên bÕ chåy; quân TrÀn Quan Khäi
lên b¶ Çu°i theo Ç‰n tÆn chân thành Thæng Long. Thoát
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Hoan Çem Çåi binh ra thành chÓng c¿, bÎ phøc binh cûa
TrÀn Quan Khäi Çánh tan. Quân Nguyên bÕ chåy, vÜ®t
qua sông HÒng Hà Ç‰n Çóng gi» Kinh B¡c (B¡c Ninh).

Toa ñô và Ô Mã Nhi lên b¶ chåy trÓn ; Toa ñô bÎ
trúng tên ch‰t; Ô Mã Nhi chåy vào Thanh Hóa, bÎ quân
ñåi Nam Çu°i theo ; ông ta m¶t mình lÈn xuÓng thuyŠn
con, chèo ra bi‹n, trÓn vŠ Tàu.

HÜng  ñåo  VÜÖng  dÅn  Çåi  binh  lên  B¡c  Giang.
Thoát Hoan dÅn Çåi binh vŠ Vån Ki‰p bÎ NguyÍn Khoái
chÆn Çánh. Thoát Hoan cùng các tÜ§ng Phàn Ti‰p, A
Bát Xích, Lš Quán tìm ÇÜ©ng trÓn chåy. Thoát Hoan
chui vào Óng ÇÒng, Ç‹ lên xe, b¡t lính kéo chåy. Thoát
Hoan, A Bát Xích, Phàn Ti‰p chåy thoát ÇÜ®c vŠ Tàu.
Các tÜ§ng Lš H¢ng, Lš Quán tº trÆn. 

ChÌ trong vòng 6 tháng, tØ tháng chåp næm Giáp
Thân (1284) Ç‰n tháng 6 næm ƒt DÆu (1285), quân ñåi
ViŒt dÜ§i s¿ chÌ-huy cûa HÜng ñåo VÜÖng TrÀn QuÓc
TuÃn, Çã Çánh Çu°i ÇÜ®c 50 vån quân Mông C° ra khÕi
b© cÕi nÜ§c ñåi ViŒt.

Tháng 2 næm ñinh H®i (1287), Thoát Hoan Çem 30
vån quân sang Çánh phøc-thù. TÜ§ng Nguyên là TrÜÖng
Væn H° dÅn thuyŠn chª lÜÖng-th¿c vào cºa bi‹n Løc
Thûy DÜÖng bÎ  tÜ§ng TrÀn Khánh DÜ Ç° quân chÆn
Çánh. TÜ§ng Nguyên ÇÎch không n°i, dùng thuyŠn con
trÓn chåy vŠ Quÿnh Châu. Bao nhiêu thuyŠn chª lÜÖng-
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th¿c, khí-gi§i cûa quân Nguyên ÇŠu bÎ Khánh DÜ cÜ§p
phá.

HÜng ñåo VÜÖng sai NguyÍn Khoái dÅn quân lên
thÜ®ng-lÜu sông Båch ñ¢ng, Çëo c†c nh†n, bÎt s¡t, c¡m
gi»a lòng sông, rÒi phøc-binh ch© thûy-triŠu lên, Çem
quân ra khiêu-chi‰n. Ô Mã Nhi, Phàn Ti‰p thúc quân
vào Çánh; lúc bÃy gi© nÜ§c thûy-triŠu dâng lên, NguyÍn
Khoái quay thuyŠn chåy. Quân Nguyên thúc quân Çu°i
theo.  Khi  quân Nguyên ra  xa ch‡ Çóng c†c,  NguyÍn
Khoái  quay thuyŠn Çánh quÆt  låi.  ñåi  binh cûa  TrÀn
HÜng ñåo kéo Ç‰n ti‰p Ùng. Ô Mã Nhi, Phan Ti‰p quay
thuyŠn trª lui;  khi  Ç‰n khúc sông Çóng c†c  thì  nÜ§c
thûy-triŠu hå thÃp. ThuyŠn quân Nguyên bÎ tan-v« rÃt
nhiŠu. Các tÜ§ng A Bát Xích, TrÜÖng Ng†c tº trÆn; Ô
Mã Nhi,  Phàn  Ti‰p,  CÖ  Ng†c,  Tích  LŒ  bÎ  b¡t  sÓng.
Thoát Hoan chåy vŠ châu TÜ Minh. Á L‡ Xích chåy vŠ
Yên Kinh.

Lê L®i (1428 - 1433)
Næm MÆu TuÃt  (1418),  Lê L®i  khªi  binh tØ  núi

Lam SÖn, t¿ xÜng là Bình ñÎnh VÜÖng.

Tháng tÜ næm K› H®i (1419), Lê L®i Çánh lÃy ÇÒn
Nga Låc (huyŒn Nga SÖn, tÌnh Thanh Hóa), gi‰t tÜ§ng
Minh là NguyÍn Sao. CÛng trong næm Çó, dân chúng
n°i lên chÓng quân Minh kh¡p nÖi:

- NghŒ An có Phan Liêu;
253



- Hå HÒng có TrÎnh Công ChÙng, Lê Hành;
- Khánh Châu có NguyÍn ñ¥c; 
- Hoàng Giang có NguyÍn ña CÃu, TrÀn Nhu‰;
- Thûy ñÜ©ng có Lê Ngã.

Næm Canh Tí (1420), tÜ§ng nhà Minh là Lš Bân bÎ
phøc binh cûa Lê L®i chÆn Çánh ª Thi Lang. Quân Minh
bÕ chåy vŠ Nga Låc và Quan Du.

Tháng 11 næm Tân Sºu (1421), tÜ§ng Minh là TrÀn
Trí liên-k‰t v§i quân Lào, bao vây quân Lê L®i ª Ba
Lam. Trong Çêm tÓi,  Lê L®i  Çêm quân tÃn công tråi
ÇÎch, gi‰t hÖn 1.000 quân Minh.

Næm Giáp Thìn (1424), Lê L®i Çánh ÇÒn ña Cæng,
tÜ§ng Minh là LÜu Nh» HÓt bÕ chåy. Lê L®i ti‰n quân
Çánh phû Quì  Châu,  chém ÇÜ®c tÜ§ng Minh là  TrÀn
Trung và gi‰t hÖn 2.000 quân ÇÎch. 

TrÆn Khä LÜu, chém tÜ§ng Minh là Hoành Thành,
b¡t sÓng tÜ§ng Chu KiŒt.

Næm Bính Ng† (1426), Bình ñÎnh VÜÖng Lê L®i
sai các tÜ§ng Lš TriŒn, Phåm Væn Xäo, TrÎnh Khä, ñ‡
Bí, LÜu Nhân Chú, Bùi BÎ, ñinh LÍ, NguyÍn Xí phân
quân ti‰n Çánh ñông ñô:

TrÆn  phía  tây  sông  Ninh  Giang  (khúc  trên  sông
ñáy): Lš TriŒn và ñ‡ Bí b¡t ÇÜ®c tÜ§ng Minh là Vi
Lång, gi‰t hÖn 1.000 quân Tàu. 
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TrÆn cÀu Tam La: phøc binh cûa Lš TriŒn gi‰t hÖn
1 ngàn và b¡t sÓng hÖn 500 quân ÇÎch. TÜ§ng Minh là
Mã Kÿ chåy thoát.

Vua nhà Minh ÇÜ®c tin quân Tàu thua nhiŠu trÆn
bèn sai tÜ§ng VÜÖng Thông cùng tham-tÜ§ng Mã Anh
Çem 5 vån quân  sang ñông Quan ti‰p cÙu.

TrÆn Tøy ñ¶ng: Tháng 10 næm Bính Ng† (1426),
quân cûa ñinh LÍ, NguyÍn Xí h®p v§i quân Lš TriŒn
chém  ÇÜ®c  ThÜ®ng-thÜ  TrÀn  HiŒp  và  n¶i-quan  Lš
LÜ®ng. TrÆn này quân Minh ch‰t hÖn 5 vån, bÎ b¡t sÓng
hÖn 1 vån. PhÜÖng Chính và Mã Kÿ chåy thoát. VÜÖng
Thông cho ngÜ©i vŠ Tàu xin viŒn binh. 

Tháng chåp næm Bính Ng† (vào ÇÀu næm 1427).
Vua nhà Minh sai tÜ§ng LiÍu Thæng, tham-tÜ§ng LÜÖng
Minh, Çô-ÇÓc Thôi Tø, binh-b¶ thÜ®ng-thÜ Lš Khánh,
công-b¶  thÜ®ng-thÜ  Hoàng  Phúc,  h»u-b¶  chính-sÙ
NguyÍn ñÙc Huân Çem 10 vån quân sang ti‰p Ùng.

TrÆn Chi Læng: Ngày 20 tháng 9 næm ñinh Mùi
(1427), LiÍu Thæng tº trÆn tåi núi ñä Mã Pha; ngày 25,
Lê Lš h®p v§i quân Lê Sát  và TrÀn L¿u chém ÇÜ®c
tÜ§ng Tàu là LÜÖng Minh; ngày 28, tÜ§ng Tàu là Lš
Khánh t¿ vÆn;  Hoàng Phúc,  Thôi Tø chay vŠ XÜÖng
Giang (xã Phú Th†, phû Lång Giang).

Quân  cûa  Phåm  VÃn,  Lê  Khôi,  NguyÍn  Xí  tÃn
công, chém gi‰t hÖn 5 vån quân Minh, b¡t sÓng Hoàng
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Phúc, Thôi Tø và 3 vån quân Tàu. M¶c Thånh nghe tin
LiÍu Thæng bÎ gi‰t, v¶i vàng kéo quân bÕ chåy, bÎ  quân
ViŒt Çu°i theo gi‰t hÖn 1 vån quân ÇÎch.

Tháng chåp næm ñinh Mùi (1427), VÜÖng Thông
rút quân vŠ Tàu.

Bình  ñÎnh  VÜÖng  Lê  L®i  sai  NguyÍn  Trãi  vi‰t
Bình Ngô ñåi Cáo cho toàn dân bi‰t rõ tình-hình ÇÃt
nÜ§c.

NguyÍn HuŒ (1789 - 1792)
Ba anh em NguyÍn Nhåc, NguyÍn HuŒ, NguyÍn L»

khªi  binh  tØ  Ãp  Tây  SÖn  (huyŒn  An  Khê,  tÌnh  Bình
ñÎnh).  Sau khi  dËp NguyÍn diŒt  TrÎnh,  nhà  Tây SÖn
giao MiŠn B¡c cho nhà Lê; phÀn ÇÃt con låi chia làm ba,
có quân Ç¶i và công viŒc hành chánh riêng biŒt:

- NguyÍn Nhåc, Trung ÐÖng Hoàng Ç‰ Çóng Çô ª
Quy NhÖn;

-  NguyÍn HuŒ,  B¡c Bình VÜÖng Çóng Çô ª Phú
Xuân (Hu‰);  

- NguyÍn L», ñông ñÎnh VÜÖng vào chi‰m gi» ÇÃt
Gia ñÎnh.

Vua Lê Chiêu ThÓng cÀu viŒn quân Tàu; vua Tàu
sai Tôn Sï NghÎ làm chû tÜ§ng, mÜ®n ti‰ng sang giúp
vua Lê, nhÜng chû š là xâm chi‰m nÜ§c ñåi Nam.
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Ngày  25  tháng  giêng  næm  MÆu  Thân  (1789),
NguyÍn HuŒ t¿ xÜng là Hoàng ñ‰, t¿ mình thÓng lãnh
toàn quân, rÒi Çem Çåi binh ra NghŒ An; nghÌ chân 10
ngày Ç‹ ch†n thêm binh lính. T°ng c¶ng ÇÜ®c 10 vån
quân và 100 th§t voi. Sau 10 ngày chÌnh-ÇÓn quân ngÛ,
vua  kéo quân ra  B¡c;  ngày 20 tháng chåp næm MÆu
Thân Ç‰n núi Tam ñiŒp h®p v§i quân cûa các tÜ§ng
Ngô Th©i NhiŒm và Ngô Væn Sª, phân quân ti‰n Çánh
quân Tàu.

Ngày  30  tháng  chåp,  quân  cûa  NguyÍn  HuŒ  b¡t
sÓng toàn b¶ quân Tàu Çóng ª huyŒn Phú Xuyên.

ñêm  mÒng  3  tháng  giêng  næm  K›  DÆu  (1789),
quân Tàu ª làng Hå HÒi xin ÇÀu hàng.

M© m© sáng  mÒng  5,  vua  ti‰n  quân  chi‰m ÇÒn
Ng†c HÒi; quân Tàu dÎch không n°i, bÕ chåy. 

Các Çåo quân khác cÛng toàn th¡ng. Các tÜ§ng Tàu
là HÙa Th‰ Hanh, TrÜÖng Sï Long, ThÜ®ng Duy Thæng
tº trÆn. SÀm Nghi ñÓng bÎ bao vây ª ñÓng ña th¡t c° t¿
vÆn.

Tôn Sï NghÎ nghe tin báo các nÖi ÇŠu bÎ thÃt trÆn,
s® hãi,  không kÎp m¥c áo giáp,  bÕ chåy trÓn vŠ Tàu.
Quân sï Tàu nghe tin chû tÜ§ng bÕ chåy, xôn-xao chåy
tán loån;  tranh nhau qua cÀu;  cÀu Ç° gãy,  binh sï  rÖi
xuÓng sông NhÎ Hà ch‰t rÃt nhiŠu.
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TrÜÖng Công ñÎnh (1820 - 1864)
TrÜÖng Công ñÎnh sinh næm 1820 tåi Quäng Nam. 
Næm Tân DÆu (1861), quân Pháp Çánh phá Çåi ÇÒn

Kÿ  Hòa  (Chí  Hòa,  Sài-gòn).  TrÜÖng  Công  ñÎnh  gi»
chÙc Phó quän-cÖ ÇÒn Kÿ Hòa. Sau khi ÇÒn thÃt-thû,
TrÜÖng Công ñÎnh là ngÜ©i ÇÀu tiên kháng-chi‰n chÓng
quân Pháp. TriŠu-Çình Hu‰ bŠ ngoài xuÓng dø Çình-chÌ
các cu¶c chi‰n-ÇÃu ª miŠn Nam; nhÜng vÅn bí-mÆt giúp
Ç« ông và ÇÜa s¡c vào nam, phong cho ông chÙc Bình
Tây ñåi-nguyên-súy.

Ông Çánh phá các ÇÒn lÛy Pháp kh¡p vùng Ch®
L§n, Tân An, Gò Công. Næm 1862, ông kéo quân vŠ
Çánh chi‰m tÌnh Gò Công. Næm 1863, Gò Công thÃt-
thû. Ông ÇÜa quân vŠ lÆp khu-chi‰n ª Bình Thånh, Bình
Xuân, Ki‰n PhÜ§c. 

Ngày 19 tháng 8 næm 1864, ông dÅn 30 chi‰n-sï vŠ
làng Gia-ThuÆn, bên b© sông Vàm Láng (Ki‰n PhÜ§c)
Ç‹ quan-sát ÇÎa-hình. Tên phän-t¥c Huÿnh Công TÃn bi
‰t  ÇÜ®c,  dÅn  quân  Pháp  vŠ  mai-phøc.  Rång  ngày  20
tháng 8 næm 1864, ông bÎ b¡n ch‰t tåi ch‡.

Sau ngày TrÜÖng Công ñÎnh bÎ b¡n ch‰t, dân miŠn
Nam n°i lên chÓng Pháp kh¡p nÖi:

- Næm 1865-1866, hai ông tri huyŒn DÜÖng Toåi,
DÜÖng Thiên dÃy nghïa ª ñÒng Tháp MÜ©i.
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-  Næm 1867,  Phan Liêm,  Phan  Tâm,  Phan Ng»
kháng-chi‰n ª Vïnh Long, Sa ñéc, Trà Vinh, B‰n Tre.

- Næm 1868,  Thû khoa Huân tÙc là NguyÍn H»u
Huân, lãnh-Çåo nhóm Væn-thân kháng-chi‰n ª MÏ Tho,
Tân An.

- Næm 1869-1870,  Phan Thanh Tòng khªi binh ª
Ba Tri.

- Næm 1871-1872, dân chúng vùng Bà ñi‹m, Hóc
Môn, Gò VÃp t¿ Ç¶ng n°i lên chÓng Pháp. TrÆn MÜ©i
Tám VÜ©n TrÀu (18 vÜ©n trÀu), nghïa binh tº trÆn gÀn h
‰t, chÌ còn 70 ngÜ©i thŠ chi‰n-ÇÃu Ç‰n cùng, không m¶t
ngÜ©i nào chÎu ÇÀu hàng.

-  Næm  1874,  hai  ông  ñoàn  Công  Bºu,  NguyÍn
Xuân Phøng khªi nghïa ª Trà Vinh.

- Næm 1875,  Lê TÃn K‰,  TrÀn Bình khªi-nghïa ª
miŠn Ba ñ¶ng (Trà Vinh).

Ngày 5 tháng 7 næm 1885, cu¶c tÃn-công cûa Tôn
ThÃt Thuy‰t vào các tråi binh Pháp bÎ thÃt båi, vua Hàm
Nghi  chåy  ra  Quäng  TrÎ,  rÒi  ra  Hà  Tïnh  lÆp  cæn-cÙ
kháng-chi‰n và hå chi‰u kêu g†i cÀn-vÜÖng cÙu-quÓc.
TØ ÇÃy, kh¡p nÖi ÇŠu có ngÜ©i n°i lên chÓng Pháp: 

-  Thanh  Hóa  có  Hà Væn  Mao,  CÀm  Bá  ThÜ§c,
TÓng Duy Tân, ñinh Công Tráng, Phåm Bành. 

- NghŒ An có NguyÍn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhå.
Hà Tïnh có Phan ñình Phùng, Lê Ninh, ñinh Væn

ChÃt, Thái Vinh Chính, Cao Th¡ng, Cao ñåt.
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- Quäng Bình có NguyÍn Phåm Tuân, Lê Tr¿c.

-  Quäng  Nam và  Quäng  Ngãi  có  NguyÍn  Hàm,
NguyÍn HiŒu, TrÀn Væn D¿.

-  Phú  Yên,  Bình  ñÎnh  có  Mai  Xuân  ThÜªng,
NguyÍn ñÙc NhuÆn, Bùi ñiŠn.

- SÖn Tây, HÜng Hóa có ñŠ KiŠu, ñŠ Thanh, Cai
Væn, ñÓc Ng», Hoàng Công Vinh. 

-  B¡c  Giang,  Thái  Nguyên có  ñŠ Thám (Hoàng
Hoa Thám), Ba Phúc.

-  Løc Nam, ñông TriŠu có  Lãnh ThØa, LÜu Kš,
ñÓc ThÀy. 

-  B¡c  Ninh,  HÜng Yên có  ñÓc Qu‰,  ñÓc Sùng,
ñÓc MÏ, ñ¶i Væn.

- Häi DÜÖng có ñinh Công Tráng, Phåm Bành.

Trong sÓ các anh-hùng chÓng Pháp có Phan ñình
Phùng và Hoàng Hoa Thám là hai vÎ anh-hùng có änh-
hÜªng l§n nhÃt. 

Phan ñình Phùng (1844 - 1895)
Phan ñình Phùng ngÜ©i làng ñông Thái, t°ng ViŒt

Yên, huyŒn La SÖn, tÌnh Hà Tïnh. Ông Ç‡ cº-nhân næm
Bính Tí (1876); næm ñinh Sºu (1877), Ç‡ ñình nguyên,
ÇÜ®c b° làm Ng¿-sº ñô-sát viŒn.

260



Nhân vø Tôn ThÃt Thuy‰t và NguyÍn Væn TÜ©ng
Çem vua Døc ñÙc giam vào nhà tÓi, không cho æn uÓng
Ç‹ cho ch‰t Çói [tháng 9 næm Giáp Thân (1884)], ông là
ngÜ©i  Ç¶c-nhÃt  can  Çäm  công-khai  phän-ÇÓi,  nên  bÎ
giam tù, rÒi bÎ cách chÙc. 

Næm 1885, kinh-Çô Hu‰ thÃt-thû, vua Hàm Nghi
chåy ra Quäng Bình, rÒi Ç‰n SÖn Phong thu¶c tÌnh Hà
Tïnh, cº Phan ñình Phùng thÓng lãnh nghïa-quân, ÇÙng
ÇÀu Çäng Væn Thân chÓng c¿ v§i quân Pháp.

Phan ñình Phùng lÆp cæn-cÙ chÓng Pháp tåi ÇÒn-
ÇiŠn VÛ Quang, phía b¡c huyŒn HÜÖng Khê, thu¶c tÌnh
Hà Tïnh. Ông cho ngÜ©i sang Tàu và sang Xiêm (Thái
Lan) h†c cách Çúc súng.

Ngày 26 tháng 9 næm 1888, TrÜÖng Quang Ng†c,
tên hÀu cÆn vua Hàm Nghi, dÅn 20 thû hå lén gi‰t Tôn
ThÃt ThiŒp, rÒi b¡t vua Hàm Nghi n¶p cho quân Pháp.
Tháng  11  næm Quí  TÎ  (1893),  Phan  ñình  Phùng  sai
ngÜ©i  Ç‰n làng Thanh Lang, huyŒn Tuyên Hóa chém
ÇÀu tên phän t¥c TrÜÖng Quang Ng†c. 

TØ  næm Quí  Tí  (1893)  Ç‰n  næm ƒt  Mùi  (1895)
quân Pháp tÃn công suÓt 2 næm ròng, quân lính ch‰t rÃt
nhiŠu. Næm 1895, quân Pháp sai Hoàng Cao Khäi là bån
thân cûa  cø Phan,  vi‰t  thÜ dø Phan ñình Phùng ÇÀu
hàng, nhÜng cø Phan cÛng tØ khÜ§c. Chúng trª låi dùng
k‰-hoåch quân-s¿, sai NguyÍn Thân Çem Çåi binh ra Hà
Tïnh Çánh phá nghïa quân Phan ñình Phùng.
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Næm ƒt Mùi (1895), cø Phan ñình Phùng bÎ bŒnh
ki‰t lœ, mÃt tåi cæn-cÙ-ÇÎa núi Quåt. Cu¶c kháng chi‰n
chÓng Pháp cûa cø Phan kéo dài ÇÜ®c 10 næm.

Hoàng Hoa Thám (1858 - 1913)
Hoàng Hoa Thám tên thÆt  là TrÜÖng Væn Thám,

ngÜ©i làng Ng†c Cøc,  phû Yên Th‰,  tÌnh B¡c Giang.
HÜªng Ùng l©i kêu g†i CÀn VÜÖng cûa vua Hàm Nghi,
Hoàng Hoa Thám vŠ Yên Th‰ vào cuÓi mùa Çông næm
1885, tình nguyŒn gia-nhÆp nghïa quân dÜ§i s¿ lãnh-Çåo
cûa TrÀn Xuân Soån, lãnh binh tÌnh B¡c Ninh. Sau Çó
theo Cai Kinh, ÇÜ®c tr†ng v†ng và ÇÜ®c phong chÙc ñŠ,
nên thÜ©ng g†i ông là ñŠ Thám. 

Sau khi Cai Kinh bÎ gi‰t vào næm 1888, ñŠ Thám
lên thay th‰ gi» quyŠn chû tÜ§ng. Các tÜ§ng tâm phúc
cûa  ñŠ  Thám  là:  Cä  Tr†ng  (con  trai),  Cä  Dinh,  Cä
Huÿnh,  Ba  Bi‹u,  ñ¥ng  ThÎ  Nhu  (v®  thÙ  ba  cûa  ñŠ
Thám).

TØ næm 1887 Ç‰n næm 1912, khi Çánh, khi lùi, mai
giä b¶ hàng,  rÒi  trª låi  Çánh. Ông trª thành linh-hÒn
kháng-chi‰n cûa nghïa quân Yên Th‰.

Næm  1891,  ñŠ  Thám  hoåt-Ç¶ng  phá  trøc  giao-
thông  ti‰p-t‰  cûa  quân-Ç¶i  Pháp  trong  các  tÌnh  B¡c
Giang, Thái Nguyên, HÜng Hóa, Vïnh Yên. Rång ngày
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6 tháng 12 næm 1898, nghïa quân ñŠ Thám Ç¶t-kích Hà
N¶i. Pháp sai Lê Hoan tÃn công cæn-cÙ cûa ñŠ Thám
nhiŠu lÀn không ÇÜ®c.

ñ‹ có th§i-gian cûng-cÓ l¿c-lÜ®ng, ñŠ Thám giä
b¶ hàng Pháp v§i  ÇiŠu-kiŒn  gi»  quyŠn t¿-chû 6 t°ng
gÒm 22 làng ª PhÒn XÜÖng. Næm 1905 ñŠ Thám trª låi
chÓng Pháp.

Tên LÜÖng Tam Kÿ, ngÜ©i Hoa, bån cûa ñŠ Thám
låi là tay sai cûa quân Pháp. Ông ta ÇÜa 3 tên thû-hå vào
khu Yên Th‰ xin gia-nhÆp nghïa quân.

Vào khoäng 4 gi© 30, ngày 18 tháng 3 næm 1913
(mÒng 10 tháng 2 næm Quí Sºu), lúc ñŠ Thám còn ngû
trong rØng sâu, cách ch® Gò 2 cây sÓ, ba tên thû-hå cûa
LÜÖng Tam Kÿ lén vào Çâm ch‰t.

H 41.- Hoàng Hoa Thám.
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H 42.- ñŠ Thám và các nghïa quân Yên Th‰.

            H 43.- Tám nghïa quân theo ñŠ Thám bÎ gi‰t
ngày 17 tháng 11 næm 1908.
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               H 44.- Ba chi‰n sï chÓng Pháp bÎ án tº hình 
ngày 8 thang 7 næm 1908 vŠ t¶i ÇÀu Ç¶c quân Pháp.

Sau ngày Phan ñình Phùng bÎ  bŒnh mÃt,  phong-
trào CÀn VÜÖng tan-rã dÀn. NhÜng tinh-thÀn bÃt-khuÃt
cûa  dân-t¶c  ViŒt  Nam  không  ngØng,  nhiŠu  t°-chÙc
chÓng Pháp càng ngày càng l§n månh.

ñông Kinh Nghïa Thøc
Các nhà lãnh-Çåo ÇÀu tiên cûa ñông Kinh Nghïa

Thøc  là  các  cø  ñào  Nguyên  Ph°,  LÜÖng  Ng†c  Can,
NguyÍn QuyŠn, Huÿnh Thúc Kháng, Hoàng Væn Khäi,
Ngô ñÙc K‰, NguyÍn ñình Kiên,  v.v.  .  PhÜÖng-pháp
ÇÃu tranh b¢ng væn-hóa thÙc-tÌnh quÀn chúng tranh-ÇÃu
dành quyŠn t¿-chû.

Næm 1924, các cø cùng các sinh-viên tân h†c nhÜ
Tôn Quang PhiŒt, Lê Xuân PhÜÖng, NguyÍn Xuân Ch»,
TrÀn VÏ, NguyÍn Væn Ng†c, v.v. thành lÆp Çäng Phøc
ViŒt. 
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ViŒt Nam Thanh Niên Cách Mång 
ñÒng Chí H¶i

Næm 1924, tåi Quäng Châu (Trung quÓc), Lš Thøy
(HÒ Chí Minh) sáng lÆp ViŒt Nam Thanh Niên Cách
Mång ñÒng Chí h¶i. ViŒt Nam Thanh Niên Cách Mång
ñÒng Chí  H¶i là bÜ§c ÇÀu cûa ñäng C¶ng Sän ViŒt
Nam. ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam Çã thay Ç°i tên nhiŠu
lÀn theo chi‰n-lÜ®t: Annam C¶ng Sän ñäng, C¶ng Sän
ñông DÜÖng, ViŒt Nam C¶ng Sän ñäng, ñông DÜÖng
C¶ng Sän ñäng, ñäng Lao ñ¶ng ViŒt Nam.

 ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam ÇÜ®c HÒ Chí Minh lãnh
Çåo. ñ‹ ÇÍ bŠ hoåt-Ç¶ng bí mÆt, ông ta Çã thay Ç°i h†
tên nhiŠu lÀn. Lúc nhÕ ông ta có h† tên là NguyÍn Sinh
Cung; vŠ sau có nhiŠu h† tên: NguyÍn TÃt Thành, Lš
Thøy, Anh Ba, NguyÍn Ái QuÓc, VÜÖng SÖn NhÎ, TÓng
Væn SÖ, HÒ Quang, ThÀu Chín; cuÓi cùng ông HÒ có h†
tên là HÒ Chí Minh.

TrÜ§c khi chính-thÙc trª vŠ nÜ§c lãnh-Çåo ñäng
C¶ng Sän ViŒt Nam (1944), HÒ Chí Minh Çã tích-c¿c
hoåt-Ç¶ng  nhiŠu  nÖi  trên  th‰  gi§i:  Pháp,  Trung  Hoa,
Liên Xô, BÌ, ñÙc, Thøy Sï, Thái Lan, HÜÖng Cäng.

HÒ Chí Minh mÃt ngày 2 tháng 9 næm 1969 tåi Hà
N¶i, hÜªng th† ÇÜ®c 79 tu°i.

ViŒt Nam QuÓc Dân ñäng
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Næm  1926,  Phåm  TuÃn  Tài,  Phåm  Qu‰  Lâm,
Hoàng Phåm Trân (NhÜ®ng TÓng)  lÆp ra  Nam ñÒng
ThÜ Xã truyŠn-bá tÜ-tÜªng cách-mång. VŠ sau NguyÍn
Thái H†c gia-nhÆp vào h¶i. 

Tháng 11 næm 1927, ViŒt Nam QuÓc Dân ñäng ra
Ç©i. NguyÍn Thái H†c ÇÜ®c bÀu làm Çäng-trÜªng.

Ngày 10 tháng 2 næm 1930, NguyÍn Thái H†c lãnh
Çåo cu¶c tÃn công vào các cÖ-sª quân-s¿ Pháp ª Yên
Bái, HÜng Hóa, Lâm Thäo, Häi DÜÖng, Ki‰n An, ... .
Cu¶c tÃn công thÃt båi. 

Ông bÎ b¡t tåi làng C° VÎt, huyŒn ñông TriŠu, tÌnh
Häi DÜÖng.

Ngày 17 tháng 6 næm 1930, NguyÍn Thái H†c cùng
12 ÇÒng chi: Phó ñÙc Chính, Bùi TÜ Toàn, ñào Væn
NhÆt, NguyÍn Væn TiŠm, Hà Væn Lao, Bùi Væn ChuÄn,
NguyÍn  Væn  ThÎnh,  NguyÍn  Væn  A,  Bùi  Væn  Cºu,
NguyÍn NhÜ Liên, Ngô Væn Du, ñ° Væn Tú bÎ hành
quy‰t tåi Yên Bái. 

M¥t TrÆn ViŒt Minh
ViŒt Minh là cách nói g†n cûa t° chÙc "ViŒt Nam

ñ¶c-LÆp ñÒng Minh H¶i", là m¶t m¥t trÆn liên-hiŒp các
nhà cách-mång QuÓc Gia và C¶ng Sän.

Ngày 14 tháng 8 næm 1945, NhÆt ÇÀu hàng ñÒng
Minh, M¥t TrÆn ViŒt Minh cÜ§p chính-quyŠn.

NguyÍn TÜ©ng Tam và NguyÍn Häi ThÀn là Çäng
trÜªng ViŒt Nam QuÓc Dân ñäng và Çäng trÜªng ViŒt
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Nam Cách MŒnh ñÒng Minh H¶i h®p-tác v§i HÒ Chí
Minh, länh-tø Çäng C¶ng Sän ViŒt Nam Ç‹ thành-lÆp
chính-phû liên-hiŒp.  HÒ Chí Minh gi» chÙc Chû tÎch;
c¿u  Hoàng-Ç‰  Bäo  ñåi  gi»  chÙc  cÓ-vÃn  tÓi  cao  cûa
chính-phû lâm-th§i. 

Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân
Ba vÎ vua có tinh-thÀn quÆt-khªi quy‰t tâm chÓng

Pháp là vua Hàm Nghi,  vua Thành Thái và vua Duy
Tân.

Tháng 5 næm ƒt DÆu (1885) thÓng tÜ§ng Pháp De
Courcy Çem theo 17000 quân vào kinh-Çô Hu‰, uy-hi‰p
triŠu-Çình ViŒt Nam phäi nhÆn quyŠn Çô-h¶ cûa Pháp. 

ñêm 22 rång ngày 23 thánh 5 næm 1885, Tôn ThÃt
Thuy‰t tÃn-công tòa Khâm sÙ và ÇÒn Mang Cá. ThÃt
båi,  kinh Çô Hu‰ thÃt  thû, Tôn ThÃt Thuy‰t rÜ§c vua
Hàm Nghi ra Quäng TrÎ, rÒi lên Tân Sª, tÌnh Hà Tïnh.
Næm 1886, vua Hàm Nghi lÆp cæn-cÙ kháng-chi‰n và hå
chi‰u kêu g†i cÀn vÜÖng. CÛng næm Çó Tôn ThÃt Thuy
‰t Ç‹ hai con là Tôn ThÃt ThiŒp, Tôn ThÃt ñåm h¶ giá
vua và cÀm binh chÓng Pháp, còn ông Çi ÇÜ©ng núi qua
Trung Hoa cÀu viŒn nhà Thanh.

Ngày 26 tháng 9 næm 1888, vua Hàm Nghi bÎ b¡t ª
làng Tä Báo, vùng núi gi»a hai tÌnh Quäng Bình và Hà
Tïnh. Nhà vua bÎ Çày sang Algérie (b¡c Phi châu).
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*         *

Trên Çây chúng tôi tóm lÜ®c lÎch-sº ÇÃu tranh cûa
dân-t¶c ViŒt Nam Ç‹ chÙng tÕ r¢ng dân ViŒt có tinh-
thÀn t¿-chû cÓ-h»u. 

Tinh thÀn t¿-chû chính là š-thÙc "ñ¶c LÆp T¿ Do"
cûa dân-t¶c ViŒt Nam Çã có tØ ngàn xÜa.

Tinh-thÀn t¿-chû là sÙc-månh bäo vŒ T° QuÓc. 
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H 45.- CÀm ÇÀu cu¶c kháng-chi‰n chÓng Pháp, vua Hàm Nghi
bÎ Pháp Çày sáng Algérie (b¡c Phi Châu).
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             H 46.- Sau âm mÜu chÓng Pháp bÃt thành, vua Thành Thái bÎ
Çày sang Çäo Réunion (ƒn-Ç¶ dÜÖng, Çông-nam Phi Châu).
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    H 47.- Sau cu¶c âm mÜu n°i ÇÆy chÓng Pháp bÃt thành, vua Duy Tân
bÎ Çày sang Çäo Réunion (ƒn-Ç¶ dÜÖng, Çông-nam Phi Châu).
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