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THƯ TÒA SOẠN

Tròn hai con giáp, 24 năm trước (1994), Tạp 
chí "Xưa&Nay" với cái măng-xét hình con 
triện của nhà khảo cổ học Ngô Thế Phong 

thiết kế ra mắt bằng số "Xuân Giáp Tuất" và 
đánh dấu bằng số "0", đơn giản vì vào thời điểm 
đó, chưa có giấy phép. Và chính số báo "ra thử" 
ấy khi cùng nhà làm sách Vương Hồng đến trình 
cho vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa như món quà Tết thì 
nhận ngay được lời động viên của nhà thơ giọng 
Huế "Báo làm như ri thì lý gì mà không ủng hộ". 
Và chỉ tháng sau, phép tắc đầy đủ, số 1 với sự "đỡ 
đần" của những nhà báo kỳ cựu như Đào Hùng 
(Le Courrier) và Phạm Quế Dương (Tạp chí Lịch 
sử Quân sự)... đã ra mắt bạn đọc đều đặn khi thì 
nguyệt san, lại có lúc là bán nguyệt san... lần hồi 
đến nay chỉ kém một năm là trọn một góc thế kỷ. 

Số "Xưa&Nay" đầu tiên ấy đã chọn tấm ảnh ông 
thầy đồ viết chữ Nho để in trên bìa nói lên lòng 
mong ước tiếp nối cái ý tưởng mà năm xưa các 
bậc tiền bối đã ra tờ tạp chí  mang tên Tri Tân rút 
từ cái nguyên lý cổ điển "Ôn cố nhi tri tân", nghĩa 
là ôn xưa để hiểu nay hay nôm na thì cũng có thể 
diễn dịch thành "lấy xưa nói nay". Và cái đáng nhớ 

và đáng hiểu chính là lòng yêu quý 
giá trị văn hóa của tiền nhân cùng 
tấm lòng yêu nước mà đời nào cũng 
được phát huy thành sức mạnh của 
dân tộc.

Số Xuân Đinh Dậu này, một lần 
nữa, Xưa&Nay lại chọn hình ảnh 
ông đồ viết chữ Nho trên hè Văn 
Miếu xuất hiện mỗi độ xuân về. 
Vẫn là những bức ảnh đen - trắng 
mộc mạc tựa như xưa nay ít thay 
đổi. Nhưng ai cũng biết khoảng 
cách thời gian giữa hai ông đồ ấy 
đã diễn ra bao cuộc đổi thay trên 
đất nước ta gắn với công cuộc Đổi 
mới và Hội nhập mạnh mẽ nhưng 
đầy trắc trở và thách đố. 

Thế nhưng việc ôn cũ học mới và lòng trân 
trọng với những di sản văn hóa của dân tộc, cốt 
lõi của lòng yêu nước vẫn nguyên vẹn như xưa 
và còn phải hơn xưa mới đáp ứng được những gì 
đang diễn ra trên đất nước ta. Một năm cũ vừa 
qua đi với ngổn ngang những gian khó của công 
cuộc phát triển giữa thời đại cả Thiên nhiên và 
Thiên hạ đều đang biến động khó lường... Một 
năm mới đang đến với vô vàn thách đố với ngay 
cả chính Xưa&Nay nhỏ bé này.

Nhưng sự chuyển giao sang năm Đinh Dậu gợi 
nhớ tới một tiếng gà gáy vang lừng đánh thức một 
buổi bình minh của Đất nước cách đây đã hơn 
bảy thập kỷ. Đó là tiếng gà gáy trong bài Thính 
kê minh (Nghe gà gáy) của người dẫn dắt công 
cuộc giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh: "Nhất thanh 
hoán tỉnh quần lê mộng" (Một tiếng toàn dân 
bừng tỉnh mộng). 

Tỉnh táo, sáng suốt thoát khỏi cơn mộng mị để 
hướng tới một bình mình sáng sủa hơn chính là mong 
ước của mọi người chúng ta mỗi khi bước vào một 
năm mới và cũng là lời chúc của Xưa&Nay tới các bạn 
đọc yêu quý trong số "Xuân Đinh Dậu-2017" này.

Xưa&Nay
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Xuên Àinh Dêåu àaä vïì. Caái Tïët Con Gaâ goåi 
dêåy trong töi nhiïìu nöîi nhúá. Tûâ trong kyá 
ûác xa xöi böîng voång vïì möåt tiïëng gaâ thêåt 

àùåc biïåt. Khöng phaãi laâ tiïëng gaâ “cuåc taác” trong 
àúâi thûúâng ta vêîn nghe, maâ laâ möåt tiïëng gaâ baáo 
saáng vang lïn trong thú. Khöng phaãi laâ tiïëng 
thú Viïåt maâ laâ tûá tuyïåt chûä Haán. Thi nhên laåi 
laâ möåt ngûúâi tuâ àaä viïët baâi thú naây trong nguåc 
töëi.Vêåy maâ baâi thú laåi toãa saáng, êm vang búãi noá 
àaä taåo ra möåt tiïëng gaâ thêåt laå maâ thêåt àuáng, 
thêåt sêu. Àoá laâ baâi thú Thñnh kï minh (Nghe 

gaâ gaáy) cuãa ngûúâi tuâ - thi sô - cöång saãn Höì Chñ 
Minh, khi Ngûúâi bõ chñnh quyïìn Tûúãng Giúái 
Thaåch bùæt giam trong nhiïìu nhaâ tuâ thuöåc tónh 
Quaãng Têy, Trung Quöëc tûâ thaáng 8-1942 àïën 
thaáng 9-1943.

THÑNH KÏ MINH
Nhô chó bònh thûúâng nhêët chñch kï
Triïu triïu baáo hiïíu àaåi thanh àïì;
Nhêët thanh hoaán tónh quêìn lï möång,
Nhô àñch cöng lao daä bêët àï.

NĂM ĐINH DẬU
nhớ một tiếng gà

TRONG THƠ BÁC HỒ
Nguyễn Xuân Lạc

Bác Hồ nói chuyện thân mật với nhân dân tham gia Tết trồng cây, Tết Kỷ Dậu 1969 tại thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, 
huyện Ba Vì, Hà Tây

ÔN CỐ TRI TÂN
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Nghe gà gáy
Giống ngươi chỉ giống gà thường
Cất cao tiếng báo tan sương mỗi ngày
Người người bừng tỉnh giấc say
Xét công lao ấy chẳng dày lắm ư?

(1960)

Quách Tấn dịch
(Hồ Chí Minh, Nhật ký trong tù

Nxb. Thế Giới, Hà Nội, 2015, tr.123)

Thư bút Trần Thúc Lâm

NGHE GAÂ GAÁY
Ngûúi chó laâ möåt chuá gaâ bònh thûúâng 
Möîi súám, lúán tiïëng gaáy àïí baáo saáng
Möåt tiïëng thöi maâ goåi tónh giêëc möång 

cuãa dên chuáng,
Cöng lao ngûúi chùèng phaãi laâ xoaâng

Ngûúi tuy chó möåt chuá gaâ thûúâng,
Baáo saáng, ngaây ngaây tiïëng gaáy vang;
Möåt tiïëng, toaân dên bûâng tónh möång, 
Cöng ngûúi àêu coá phaãi laâ xoaâng.

Nam Trên dõch
(Höì Chñ Minh, Nhêåt kyá trong tuâ 

Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia,
Haâ Nöåi, 2003, tr.158)

Quaã laâ möåt tiïëng gaâ gaáy àùåc biïåt chûa 
tûâng coá trong thú búãi àêy laâ sûå kïët húåp tûå 
nhiïn, haâi hoâa giûäa hai phêím chêët cuãa 
thi nhên: möåt höìn thú phong phuá, mêîn 
caãm vaâ möåt nhaän quan chñnh trõ sùæc beán, 
àuáng àùæn dûåa trïn nhûäng traãi nghiïåm 
caách maång sêu sùæc. Hún ba mûúi nùm tòm 
àûúâng cûáu nûúác cho dên töåc, Baác àaä yá thûác 
àûúåc roä raâng vai troâ quan troång cuãa ngûúâi 
laänh àaåo àöëi vúái phong traâo caách maång 
cuãa quêìn chuáng nhên dên. Vaâ caái tûá thú 
naây àaä àïën vúái Ngûúâi möåt caách thêåt tûå 
nhiïn khi Ngûúâi nghe möåt tiïëng gaâ gaáy 
saáng voång vaâo nhaâ nguåc. Khöng coân laâ 
tiïëng gaâ baáo saáng bònh thûúâng haâng ngaây 
nûäa, maâ úã àêy àaä coá sûå àöåt biïën, thùng 
hoa àïí taåo ra möåt tiïëng gaâ khaác mang 
yá nghôa múái cao àeåp hún nhiïìu. Tûâ möåt 
tiïëng gaâ - sinh hoåc chó vúái chûác nùng baáo 
saáng haâng ngaây àaä trúã thaânh möåt tiïëng 
goåi thûác tónh quêìn chuáng cuãa ngûúâi laänh 
àaåo, têët caã àûúåc neán laåi vaâ buâng nöí trong 
cêu thú thûá ba:

Möåt tiïëng, toaân dên bûâng tónh möång
(Nhêët thanh hoaán tónh quêìn lï möång)
Caã hai cêu thú (nguyïn taác chûä Haán 

vaâ dõch ra tiïëng Viïåt) àïìu maånh meä, êm 
vang laâm cho tûá thú caâng thïm nöíi bêåt, 
toãa saáng.

Baâi thú coá tûåa àïì “Nghe gaâ gaáy”. Nghe 
gaâ gaáy maâ liïn tûúãng àïën tiïëng goåi thûác 
tónh quêìn chuáng cuãa ngûúâi laänh àaåo laâ 
möåt tûá thú hay, àöåc àaáo vaâ duy nhêët cuãa 
Baác. Noá xuêët phaát tûâ tû duy thú nhaåy beán 
cuãa ngûúâi chiïën sô caách maång laäo thaânh 
Höì Chñ Minh àïí taåo ra nhûäng hònh aãnh 
mang yá nghôa biïíu tûúång sêu sùæc.

Baâi thú Nghe gaâ gaáy ngúâi saáng caái nhòn 
cuãa ngûúâi caách maång, laåi phaãng phêët nhû 
thú khêíu khñ phûúng Àöng, caâng àoåc caâng 
thêëm caâng hay.
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Kï minh thêåp saách, 
nghôa laâ Mûúâi chñnh 
saách (dêng) luác gaâ 

gaáy saáng, tûúng truyïìn laâ cuãa 
Nguyïîn Cú Bñch Chêu, möåt 
võ phi hêåu cuãa vua Trêìn Duïå 
Töng (1336-1377).

Theo Truyïìn kyâ tên phaã 
cuãa Àoaân Thõ Àiïím, baâ “laâ 
con gaái nhaâ quan, tñnh caách 
cûáng coãi, tû dung tûúi àeåp, 
thöng hiïíu êm luêåt Lï viïn, 
theo àúâi vùn tûâ Nghïå Phöë, 
vua Trêìn Duïå Töng nghe 
tiïëng cho tuyïín vaâo cung”. 
Nhên thêëy chñnh sûå triïìu 
Trêìn, sau khi Dûúng Nhêåt 
Lïî tiïëm quyïìn, ngaây caâng 
suy keám, baâ liïìn thaão baâi Kï 
minh thêåp saách dêng lïn. 

(kï minh, tïn möåt baâi thú 
trong Kinh Thi, noái vïì möåt 
baâ Hêåu, nghe gaâ gaáy saáng 
liïìn khuyïn nhaâ vua trúã dêåy 
ài dûå phiïn chêìu. Tïn baâi 
thú vïì sau àûúåc duâng àïí noái 
viïåc vúå khuyïn chöìng lo viïåc 
quöëc gia).

Caác nhaâ nghiïn cûáu Kï 
minh thêåp saách nhû Vuä 
Ngoåc Khaánh, Chûúng Thêu, 
Hûäu Ngoåc… àïìu khùèng àõnh 
tiïëng gaâ gaáy laâ hònh tûúång 
cuãa sûå thûác tónh. Hûäu Ngoåc 
trong möåt baâi viïët àùng trïn 
Le Courrier du Vietnam coá 
nhan àïì “Tiïëng gaâ gaáy voång 
vïì qua nhiïìu thïë kyã”. Liïåu 
tiïëng “Kï minh” àaä vang 
voång tûâ baãy thïë kyã nay, coá 

laâm thûác tónh àiïìu gò trong 
chuáng ta, khi bûúác vaâo thúâi 
kyâ múái cuãa cöng cuöåc chêën 
hûng vaâ phaát triïín àêët nûúác 
hay khöng? Quaã thêåt möîi 
àiïìu laâ möåt minh triïët. Noá 
khöng phaãi laâ tû duy duy lyá, 
maâ laâ nhûäng chên lyá giaãn 
àún, coá tñnh khaái quaát, phöí 
cêåp rêët cao. Chuáng giöëng 
nhû nhûäng cöng thûác, maâ 
möîi thúâi àïìu coá thïí àem 
duâng trong nhûäng baâi toaán 
cuå thïí vïì chñnh trõ, kinh tïë, 
vùn hoáa, dên sinh cuãa thúâi 
àaåi mònh.

Múã àêìu, baâ nïu laåi möåt 
phûúng chêm phoâng ngûâa 
tûâ xa “cû an tû nguy” - úã vaâo 
thúâi yïn phaãi tñnh luác nguy, 

Nguyễn Khắc Mai
Nhà bia Kê minh thập sách tại đền Bà Bích Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh



XUÂN 2017, SỐ 479 THÁNG 1 NĂM 201710

gêy nïìn trõ tûâ khi chûa loaån.
Thêåp saách cuãa baâ dêng lïn 

göìm böën chñnh saách vïì chñnh trõ, 
haânh chñnh, hai chñnh saách vïì 
vùn hoáa, giaáo duåc, tû tûúãng, vaâ 
böën chñnh saách quên sûå. Chuáng 
töi maåo muöåi goåi laâ nhûäng Minh 
Triïët Trõ Nûúác An Dên.

ÚÃ haâng àêìu, baâ nïu lïn vêën 
àïì coá tñnh nguyïn tùæc, àaåo lyá 
cuãa moåi àûúâng löëi chñnh trõ. 
Àoá laâ àaåo lyá tön dên. Baâ noái 
“Phuâ Quöëc baãn, haâ baåo khûã tùæc 
Dên têm tûå an”. Coá nghôa laâ 
nêng lïn, àïì cao göëc nûúác. Göëc 
nûúác, chñnh laâ ngûúâi dên. Trong 
truyïìn thöëng àaåo trõ nûúác cuãa 
Viïåt Nam tûâ ngaân xûa, nguyïn 
lyá “Quöëc dô dên vi baãn” - Nûúác 
lêëy dên laâm göëc bao giúâ cuäng 
àûúåc coi nhû nguyïn lyá söë 
möåt. Maâ àïí laâm àûúåc àiïìu àoá 
thò haâng àêìu laåi laâ phaãi boã ài 
moåi haâ khùæc baåo ngûúåc trong 
moåi ûáng xûã. Tûâ luêåt phaáp, 
àïën chñnh saách cuå thïí cho àïën 
phûúng thûác, phûúng chêm 
phûúng phaáp àïí àiïìu haânh xaä 
höåi trong moåi möëi quan hïå duâ úã 
cêëp vô mö hay úã cú súã. Tûå nhiïn 
ta nhúá túái möåt mong ûúác lúán lao 
cuãa Nguyïîn Traäi: “Sinh àúâi thaái 
bònh ai cuäng àûúåc úã yïn. Gùåp 
thuúã thaánh minh ai cuäng àûúåc 
thoãa söëng”. Vaâ “Laâm sao trong 

thön cuâng xoám vùæng khöng coân 
lúâi húân giêån oaán sêìu” thïë naâo. 
Baâ coân chó ra ba vêën àïì lúán nûäa, 
laâ (I) Loaåi boã phiïìn nhiïîu àïí kyã 
cûúng khöng röëi loaån. (II) Thaãi 
loaåi boån quan laåi tham nhuäng 
àïí giaãm búát sûå chaâi veát cuãa 
dên. (III) Àeâ neán luä löång quyïìn 
àïí trûâ luä sêu moåt haåi dên. Baâ 
duâng chûä rêët chuêín. Vúái phiïìn 
nhiïîu thò phaãi loaåi boã. Vúái quan 
laåi tham nhûäng thò thaãi, àuöíi. 

Vïì vùn hoáa, baâ nïu hai àiïìu. 
Möåt laâ: “Chêën hûng nho phong 
àïí cho aánh àuöëc (vùn hoáa) nhû 
mùåt trúâi mùåt trùng soi saáng 
khùæp núi”. Nho phong khöng 
chó laâ hoåc haânh, coân laâ vêën àïì 
nhên caách. Möåt maách baão saáng 
suöët cho cöng viïåc vùn hoáa giaáo 
duåc höm nay! Hai laâ “Haäy cêìu 
lúâi noái thùèng, khiïën cho cöíng 
thaânh vaâ àûúâng ngön luêån 
cuâng röång múã”. Lúâi noái thùèng 
nghôa laâ phï bònh, phaãn biïån 
liïn quan vúái viïåc múã röång 
giao thûúng vaâ con àûúâng ngön 
luêån àïí múã mang trñ tuïå, phaát 
triïín nhên caách xêy dûång xaä 
höåi, quaã thêåt laâ nhûäng dûå baáo 
thiïn taâi, möåt tû duy rêët thúâi 
sûå, hiïån àaåi.

Vïì quên sûå, baâ chó ra böën 
lônh vûåc. Keán quên cöët ngûúâi 
khoãe maånh röìi múái tñnh àïën 

daáng voác. Tuyïín tûúáng phaãi 
choån ngûúâi thao lûúåc sau múái 
tñnh thïë gia. Vuä khñ phaãi bïìn 
chùæc. Trêån phaáp phaãi chónh tïì. 
Riïng tû tûúãng “tuyïín tûúáng 
phaãi ngûúâi thao lûúåc”, àoá laâ sûå 
khön ngoan muön àúâi, khöng 
chó trong quên sûå, maâ noá phöí 
biïën úã moåi lônh vûåc. 

Khöng phaãi ngêîu nhiïn, maâ 
Lï Thaánh Töng àaä ca ngúåi suy 
tön baâ vúái myä tûå: Chïë Thùæng 
Phu Nhên (Võ phu nhên cuãa 
moåi chiïën thùæng). Trong saách sûã 
nûúác ta vaâ cuãa Trung Hoa, nhû 
Haán Viïåt tûâ àiïín cuãa Àaâo Duy 
Anh, hay trong Tûâ haãi cuãa Trung 
Quöëc, “chïë thùæng” àûúåc àõnh 
nghôa laâ ngûúâi chïë àõnh ra àûúåc 
mûu lûúåc àïí giaânh thùæng lúåi.

Quaã thêåt Kï minh thêåp saách 
laâ nhûäng tû tûúãng chiïën lûúåc, 
maâ bêët cûá ai hiïíu àûúåc, caãm 
nhêån àûúåc, vaâ biïët tòm moåi caách 
àïí àûa vaâo thûåc tiïîn haânh àöång, 
seä baão àaãm àûúåc thùæng lúåi.

Höìn thiïng cuãa Töí tiïn vaâ 
vùn hoáa Viïåt àang chó cho ta 
haäy bûúác vaâo thúâi buöíi naây vúái 
möåt têìm nhòn, möåt trñ tuïå, möåt 
quyïët chñ maånh meä, saáng suöët, 
àem caái minh triïët êëy àïí giaãi 
quyïët cho bùçng àûúåc nhûäng baâi 
toaán àùåt ra cho dên, cho nûúác 
trong thúâi àaåi múái.

Hình ảnh con gà trên Cửu đỉnh. Ảnh: Nguyễn Huy Khuyến
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Hình dấu Quảng Bình Bố chánh sứ ty chi ấn và Quảng Bình Án sát sứ ty 
chi ấn. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ 
VIỆT NAM
(939-1884)

Nguyễn Minh Tường

Nhaâ nûúác quên chuã 
thúâi Ngö (939-965) 
giûä võ trñ nhû Nhaâ 

nûúác àêìu tiïn trong töí chûác 
böå maáy Nhaâ nûúác quên chuã 
Viïåt Nam. Nhaâ nûúác quên 
chuã Viïåt Nam keáo daâi tûâ khi 
Ngö Quyïìn saáng lêåp vûúng 
triïìu Ngö (939) àïën khi 
vûúng triïìu Nguyïîn khöng 
coân giûä àûúåc nïìn àöåc lêåp 
tûå chuã nûäa (1884). Trong 
thúâi gian gêìn 9 thïë kyã rûúäi 
(939-1884) naây, töí chûác böå 
maáy Nhaâ nûúác quên chuã 
Viïåt Nam liïn tuåc àûúåc hoaân 
thiïån, theo xu hûúáng ngaây 
caâng tùng cûúâng tñnh chêët 
têåp quyïìn vaâ thöëng nhêët.

Tònh hònh nghiïn cûáu 
vïì Nhaâ nûúác quên chuã Viïåt 
Nam

ÚÃ Viïåt Nam vaâ nûúác ngoaâi, 
tûâ trûúác àïën nay, àaä coá nhiïìu 
cuöën saách, nhiïìu luêån vùn viïët 
vïì lõch sûã Nhaâ nûúác vaâ Phaáp 
quyïìn, trong àoá coá nhûäng cuöën 
chuyïn baân vïì töí chûác böå maáy 
Nhaâ nûúác quên chuã, cuäng coá 
nhûäng cuöën chó daânh möåt söë 
trang baân thïm vïì vêën àïì naây. 
Coá thïí dûåa trïn cú súã hònh thûác 
vaâ muåc àñch vïì viïåc nghiïn 
cûáu töí chûác böå maáy Nhaâ nûúác 
quên chuã Viïåt Nam (939-1884) 
àïí phên chia laâm 3 loaåi: Thûá 
nhêët laâ caác luêån vùn khoa hoåc 
nghiïn cûáu tûâng vêën àïì töí chûác 

TRONG TIÏËN TRÒNH LÕCH 
SÛÃ VIÏÅT NAM, THÏË KYÃ X ÀAÁNH 
DÊËU MÖÅT CHUYÏÍN BIÏËN 
LÚÁN LAO VÏÌ NHIÏÌU MÙÅT COÁ 
YÁ NGHÔA NHÛ MÖÅT BÛÚÁC 
NGOÙÅT CUÃA LÕCH SÛÃ DÊN 
TÖÅC. ÀOÁ LAÂ THÚÂI KYÂ, CHA ÖNG 
TA ÀAÄ GIAÂNH ÀÛÚÅC ÀÖÅC LÊÅP 
DÊN TÖÅC, CHÊËM DÛÁT HOÅA MÊËT 
NÛÚÁC KEÁO DAÂI HÚN 1.000 NÙM 
BÙÆC THUÖÅC (179 TCN - 905 SCN) 
VAÂ MÚÃ RA MÖÅT KYÃ NGUYÏN 
MÚÁI: KYÃ NGUYÏN ÀÖÅC LÊÅP, TÛÅ 
CHUÃ CUÃA ÀÊËT NÛÚÁC.

THAÂNH TÛÅU TROÅNG ÀAÅI 
MANG TÑNH BAÃN LÏÌ CUÃA THÏË 
KYÃ ÊËY LAÂ SÛÅ THAÂNH LÊÅP VAÂ 
CUÃNG CÖË CHÑNH QUYÏÌN DÊN 
TÖÅC ÀÖÅC LÊÅP, TÛÂ NÏÌN MOÁNG 
BAN ÀÊÌU CUÃA CHÑNH QUYÏÌN 
HOÅ KHUÁC (905-930), HOÅ DÛÚNG 
(931-937), ÀÏËN CAÁC VÛÚNG 
TRIÏÌU: NGÖ (939-965), ÀINH 
(968-980), TIÏÌN LÏ (980-1009). 
TRONG SÖË CHÑNH QUYÏÌN DÊN 
TÖÅC ÀÖÅC LÊÅP KÏÍ TRÏN, THÒ 
VÛÚNG TRIÏÌU NGÖ (939-965), 
ÀÛÚÅC XEM NHÛ MÖÅT NHAÂ 
NÛÚÁC QUÊN CHUÃ MÚÃ ÀÊÌU 
CUÃA KYÃ NGUYÏN VÙN MINH 
ÀAÅI VIÏÅT.

Hình dấu Quốc gia tín bảo. Nguồn: 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
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böå maáy Nhaâ nûúác cuãa möåt triïìu 
àaåi, hay möåt söë triïìu àaåi quên 
chuã Viïåt Nam. Thûá hai laâ caác 
saách chuyïn khaão vïì töí chûác böå 
maáy Nhaâ nûúác cuãa möåt triïìu 
àaåi quên chuã Viïåt Nam, hoùåc 
möåt thaânh töë cuãa töí chûác böå 
maáy Nhaâ nûúác. Thûá ba laâ caác 
taác phêím nghiïn cûáu vïì lõch sûã 
böå maáy Nhaâ nûúác quên chuã Viïåt 
Nam tûâ khi hònh thaânh dûúái 
thúâi Ngö Quyïìn (939) àïën khi 
kïët thuác vaâo cuöëi triïìu Nguyïîn, 
thúâi kyâ àöåc lêåp (1884).

Vïì cú baãn hêìu hïët moåi thaânh 
töë vaâ moåi cöng viïåc àïí xêy dûång 
vaâ hoaân thiïån töí chûác böå maáy 
Nhaâ nûúác quên chuã Viïåt Nam 
àïìu àaä àûúåc nghiïn cûáu khaá cuå 
thïí vaâ thêëu àaáo, cuå thïí laâ 8 vêën 
àïì dûúái àêy:

1. Töí chûác chñnh quyïìn 
Trung ûúng: tûâ thúâi Ngö (939-
965) àïën thúâi Nguyïîn àöåc lêåp 
(1802-1884).

2. Töí chûác chñnh quyïìn àõa 
phûúng: tûâ thúâi Ngö (939-965) 
àïën thúâi Nguyïîn àöåc lêåp (1802-
1884).

3. Töí chûác quên àöåi: tûâ 
thúâi Àinh (968-980) àïën thúâi 
Nguyïîn àöåc lêåp (1802-1884).

4. Vêën àïì ban haânh luêåt 
phaáp vaâ thûåc thi phaáp luêåt: 
tûâ thúâi Ngö (939-965) àïën thúâi 
Nguyïîn àöåc lêåp (1802-1884).

5. Cú quan kiïím tra, giaám 
saát böå maáy Nhaâ nûúác: tûâ thúâi Lyá 

(1009-1225) àïën thúâi Nguyïîn 
àöåc lêåp (1802-1884).

6. Caách tuyïín böí quan laåi vaâ 
lïå phong tûúác: tûâ thúâi Lyá (1009-
1225) àïën thúâi Nguyïîn àöåc lêåp 
(1802-1884).

7. Nhiïåm vuå vaâ quyïìn lúåi 
cuãa quan laåi: tûâ thúâi Lyá (1009-
1225) àïën thúâi Nguyïîn àöåc lêåp 
(1802-1884).

8. Vêën àïì khaão khoáa, thûúãng 
phaåt vaâ chïë àöå hûu trñ cuãa quan 
laåi: tûâ thúâi Lyá (1009-1225) àïën 
thúâi Nguyïîn àöåc lêåp (1802-
1884).

Àùåc àiïím vaâ tñnh chêët 
cuãa böå maáy Nhaâ nûúác quên 
chuã Viïåt Nam

Dên töåc Viïåt Nam coá mêëy 
ngaân nùm lõch sûã, trong àoá Nhaâ 
nûúác àaä ra àúâi tûâ trûúác àêy hún 
hai nghòn nùm. Vaâo cuöëi thúâi 
Huâng Vûúng, naån ngoaåi xêm 
ngaây caâng trúã thaânh möëi àe 
doåa nghiïm troång. Vaâo thïë kyã 
III TCN, cuåc diïån chñnh trõ úã 
Trung Quöëc chuyïín biïën maånh 
meä, tûâ caát cûá sang têåp quyïìn 
vaâ thiïët lêåp àïë chïë. Kïí tûâ khi 
àïë chïë Têìn thaânh lêåp, nùm 221 
TCN, nguy cú xêm lûúåc caâng àeâ 
nùång lïn caác nhoám Baách Viïåt(1), 
trong àoá coá cû dên Vùn Lang 
thúâi Huâng Vûúng.

Yïu cêìu tûå vïå chöëng ngoaåi 
xêm cuâng vúái yïu cêìu thuãy lúåi 
cuãa nïìn kinh tïë nöng nghiïåp 

àaä taác àöång rêët maånh vaâo quaá 
trònh hònh thaânh Nhaâ nûúác àêìu 
tiïn trong lõch sûã Viïåt Nam. 
Nhaâ nûúác àoá ra àúâi coá phêìn súám 
hún àiïìu kiïån chñn muöìi cuãa sûå 
phên hoáa xaä höåi vaâ bïn caånh 
chûác nùng thöëng trõ, boác löåt, 
coân phaãi àaãm àûúng hai chûác 
nùng cöng cöång quan troång laâ 
xêy dûång caác cöng trònh thuãy 
lúåi vaâ töí chûác cuöåc khaáng chiïën 
chöëng ngoaåi xêm.

Nhaâ nûúác Vùn Lang thúâi 
Huâng Vûúng ra àúâi trïn cú súã 
têåp húåp 15 böå laåc(2), coân mang 
tñnh chêët sú khai, àoá laâ möåt 
hònh thaái Nhaâ nûúác phöi thai 
coân in àêåm dêëu êën cuãa chïë 
àöå böå laåc - cöng xaä, trïn bûúác 
àûúâng chuyïín hoáa tûâ xaä höåi 
nguyïn thuãy tan raä sang xaä höåi 
phên hoáa giai cêëp sú kyâ.

Chiïën thùæng Baåch Àùçng 
nùm 938 múã ra möåt thúâi kyâ múái 
trong lõch sûã dên töåc, thúâi kyâ 
phaát triïín cuãa quöëc gia quên 
chuã àöåc lêåp vaâ lúán lïn nhanh 
choáng cuãa dên töåc Viïåt Nam. 
Muâa xuên nùm 939, Ngö Quyïìn 
quyïët àõnh boã chûác Tiïët àöå sûá 
cuãa phong kiïën phûúng Bùæc vaâ 
àaä xêy dûång möåt Nhaâ nûúác dên 
töåc, àöåc lêåp.

Nhaâ nûúác quên chuã Viïåt 
Nam, töìn taåi tûâ khi Ngö Quyïìn 
thaânh lêåp Vûúng triïìu Ngö 
(939) àïën khi Vûúng triïìu 
Nguyïîn khöng coân duy trò àûúåc 

Phan Thanh Giản, Lâm Duy Tiếp tấu về việc nghị hòa với Pháp. Ngày 24-4 năm Tự Đức thứ 15 (1862). Nguồn: 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
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nïìn àöåc lêåp, tûå chuã nûäa (1884). 
Dûúái àêy, chuáng töi xin ruát ra 
möåt söë nhêån xeát vaâ tñnh chêët 
cuãa böå maáy Nhaâ nûúác êëy, qua 
tûâng thúâi kyâ lõch sûã.

Nhaâ nûúác thúâi Ngö - Àinh - 
Tiïìn Lï úã thïë kyã X

Laâ möåt Nhaâ nûúác dên töåc, 
àöåc lêåp, thiïët chïë coân àún giaãn, 
caác hoaåt àöång cuãa Nhaâ nûúác 
chûa àûúåc thïí chïë hoáa, viïåc lûåa 
choån quan laåi chûa coá chïë àöå 
roä raâng. Chñnh saách cai trõ tuây 
theo tònh hònh cuå thïí, nhûng 
noái chung nùång vïì biïån phaáp 
quên sûå, trêën aáp.

Nhaâ nûúác thúâi Ngö - Àinh - 
Tiïìn Lï laâ saãn phêím cuãa cuöåc 
àêëu tranh chöëng Bùæc thuöåc. 
Chñnh quyïìn Nhaâ nûúác àûúåc 
xêy dûång úã Viïåt Nam trong thúâi 
Ngö, Àinh, Tiïìn Lï mùåc duâ coá 
sûã duång möåt söë thiïët chïë vaâ 
chûác danh cuãa quan chïë Trung 
Quöëc àûúng thúâi, nhûng laâ möåt 
chñnh quyïìn àöåc lêåp, tûå chuã, 
tiïu biïíu cho chuã quyïìn quöëc 
gia cuãa nûúác ta. Tñnh àöåc lêåp 
tûå chuã cuãa Nhaâ nûúác thúâi Ngö, 
Àinh, Tiïìn Lï àûúåc cuãng cöë vaâ 
nêng cao dêìn theo mûác àöå cuãa 
cuöåc àêëu tranh giaãi phoáng dên 
töåc, chiïën tranh giûä nûúác cuâng 
vúái quaá trònh xêy dûång lûåc 
lûúång àöåc lêåp cuãa àêët nûúác.

Nhaâ nûúác Ngö, Àinh, Tiïìn 
Lï coá àùåc àiïím laâ bïn caånh cuöåc 
àêëu tranh giaânh vaâ giûä àöåc lêåp 
dên töåc, coân coá cuöåc àêëu tranh 
chöëng laåi xu hûúáng caát cûá cuãa 
lûåc lûúång ly têm, xêy dûång vaâ 
cuãng cöë chñnh quyïìn têåp trung. 

Vïì cú súã kinh tïë - xaä höåi, thò 
Nhaâ nûúác quên chuã trung ûúng 
têåp quyïìn Ngö, Àinh, Tiïìn Lï 
dûåa trïn nïìn taãng cöng xaä nöng 
thön. Nöng dên cöng xaä laâ lûåc 
lûúång saãn xuêët chuã yïëu trong 
xaä höåi vaâ cöng xaä laâ cú súã nöåp tö 
thuïë, cêëp phu dõch vaâ binh lñnh 
cho Nhaâ nûúác.

Vïì cú cêëu xaä höåi cuãa Nhaâ 
nûúác Ngö, Àinh, Tiïìn Lï, chuã 
yïëu göìm 3 têìng lúáp xaä höåi: 
Têìng lúáp thöëng trõ quyá töåc, 
quan laåi vaâ möåt söë haâo trûúãng, 
thöí haâo…; Têìng lúáp nöng dên 

cöng xaä; Têìng lúáp lúáp nö tyâ, chuã 
yïëu phuåc dõch trong gia àònh, 
thûúâng àûúåc goåi laâ “Chïë àöå nö 
lïå gia àònh” hay “Chïë àöå nö lïå 
gia trûúãng”. 

Nhaâ nûúác quên chuã thúâi 
Lyá, Trêìn laâ Nhaâ nûúác chuã yïëu 
do têìng lúáp quyá töåc nùæm giûä

Böå maáy Nhaâ nûúác thúâi Lyá 
laâ möåt böå maáy quên chuã têåp 
trung. Têìng lúáp nùæm moåi quyïìn 
haânh laâ têìng lúáp àaåi quyá töåc, 
göìm coá hoaâng tûã, hoaâng thên 
vaâ àaåi cöng thêìn. Ngoaâi caác àaåi 
thêìn cuâng hoå, caác ngûúâi coá cöng 
àûa Lyá Thaái Töí (Lyá Cöng Uêín) 
lïn ngöi (1009) àïìu àûúåc giûä caác 
troång chûác. Möåt söë caác thïë töåc 
naây, do quan hïå hön nhên vúái 
caác vua Lyá, àaä trúã thaânh möåt 

thïë lûåc ngoaåi thñch 外戚 (hoå 
vúái Hoaâng hêåu). Thúâi Lyá, ngoaåi 
thñch coá uy lûåc rêët lúán, vaâ cuäng 
àaä gêy ra nhiïìu vuå röëi loaån 
trong nöåi böå giai cêëp thöëng trõ. 

Böå maáy Nhaâ nûúác thúâi Trêìn 
giöëng nhû thúâi Lyá, cuäng laâ Nhaâ 
nûúác quên chuã trung ûúng têåp 
quyïìn, nhûng biïíu thõ möåt bûúác 
phaát triïín múái cao hún vaâ úã möåt 
trònh àöå cuäng cao hún. Khaác vúái 
böå maáy Nhaâ nûúác thúâi Lyá, böå 
maáy chñnh quyïìn cuãa nhaâ Trêìn 
coá sûå kïët húåp chùåt cheä giûäa têìng 
lúáp quyá töåc huyïët thöëng vaâ têìng 
lúáp quan liïu àang phaát triïín.

Tñnh chêët quyá töåc huyïët 
thöëng hay quyá töåc àöìng töåc hoå 
Trêìn laâ möåt neát nöíi bêåt cuãa 
vûúng triïìu Trêìn. Nhûng Nhaâ 
nûúác àúâi Trêìn khöng hoaân 
toaân mang tñnh chêët quyá töåc 
huyïët thöëng, maâ coá sûå tham 
gia ngaây caâng quan troång cuãa 
têìng lúáp quan liïu xuêët thên 
tûâ nhiïìu têìng lúáp xaä höåi khaác 
nhau. Dûúái triïìu vua àêìu tiïn 
cuãa vûúng triïìu Trêìn laâ triïìu 
Trêìn Thaái Töng (1225-1258), 
bïn caånh chûác Tïí tûúáng vaâ möåt 
söë chûác vuå chuã chöët úã trong tay 
quyá töåc, coá nhiïìu chûác vuå cao 
cêëp àûúåc trao cho nhûäng ngûúâi 
ngoaâi hoå Trêìn. Tûâ nùm 1268, 
nhaâ Trêìn böí duång Nho sinh vaâo 
caác Quaán, Saãnh, Viïån… thò söë 
quan laåi cao cêëp ngoaâi doâng hoå 

Trêìn caâng ngaây caâng tùng lïn. 
Sûå kïët húåp giûäa quyá töåc tön thêët 
vúái têìng lúáp quan liïu laâ hïå quaã 
têët yïëu cuãa chïë àöå quên chuã 
trung ûúng têåp quyïìn, trong àoá 
vai troâ cuãa têìng lúáp quan liïu 
ngaây caâng quan troång. Cuâng 
vúái xu hûúáng vaâ yïu cêìu phaát 
triïín cuãa chïë àöå quên chuã, võ trñ 
cuãa Nho giaáo caâng ngaây caâng 
àûúåc tùng cûúâng vaâ dêìn dêìn lêën 
aát Phêåt giaáo.

Nhaâ nûúác quên chuã thúâi Lyá, 
Trêìn, vïì phûúng diïån thiïët chïë, 
coá tiïëp thu khaá nhiïìu töí chûác 
chñnh quyïìn nhaâ Töëng (960-

Tổng đốc liên tỉnh Gia Định, Biên Hòa tham biện Kinh lược sự vụ kiêm 
Chưởng Án sát sứ ty ấn triện Phạm Thế Hiển, Thự Lãnh binh tỉnh Gia Định 
Tôn Thất Năng, Phó Lãnh binh Nguyễn Sinh tấu về việc bàn giao ấn triện. 
Ngày 1-10 năm Tự Đức 10 (1857). Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
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1279) cuãa Trung Quöëc. Mùåc 
duâ coá mö phoãng quan chïë thúâi 
Töëng, nhûng böå maáy Nhaâ nûúác 
quên chuã thúâi Lyá, Trêìn toã ra 
giaãn yïëu, goån nheå hún, àïí cho 
tûúng húåp vúái àiïìu kiïån chñnh 
trõ vaâ xaä höåi Viïåt Nam.

Nhaâ nûúác quên chuã thúâi 
Lï sú

Nhaâ nûúác quên chuã thúâi Lï 
sú, nhêët laâ dûúái thúâi Lï Thaánh 
Töng (1460-1497) àaä phaát triïín 
thaânh möåt Nhaâ nûúác quên 
chuã trung ûúng têåp quyïìn cao 
àöå. Thúâi kyâ naây, töí chûác chñnh 
quyïìn tûâ triïìu àònh trung ûúng 
cho àïën caác àõa phûúng vúái 
möåt böå maáy quan liïu to lúán, 
cuäng nhû caác chïë àöå vïì kinh tïë, 
chñnh trõ, nhûäng quy chïë phaáp 
luêåt àïìu àûúåc xêy dûång hoaân 
chónh vaâ coá hïå thöëng. 

Nhûäng caãi caách chñnh trõ 
cuãa caác triïìu vua thúâi Lï sú, 
àùåc biïåt laâ cuöåc caãi caách haânh 
chñnh dûúái triïìu Lï Thaánh 
Töng àïìu nhùçm cuãng cöë vaâ 
hoaân thiïån nïìn trung ûúng têåp 
quyïìn, nhùçm tùng cûúâng quyïìn 
lûåc chuyïn chïë cuãa hoaâng àïë.

Nhaâ nûúác quên chuã thúâi Lï 
sú, vïì mùåt àöëi nöåi, trong phaåm 
vi thûåc hiïån chuyïn chñnh giai 
cêëp, àaä coá nhûäng biïíu hiïån tñch 
cûåc nhêët àõnh coá taác duång àûa 
àïën möåt sûå phaát triïín cuãa sinh 
hoaåt xaä höåi tûúng àöëi phöìn 
thõnh. Nhaâ nûúác quên chuã 
thúâi Lï sú, nhêët laâ dûúái triïìu 
Lï Thaánh Töng àaä thûåc hiïån 
nhûäng chñnh saách coá taác duång 

baão vïå vaâ phaát triïín sûác saãn 
xuêët xaä höåi, àùåc biïåt laâ saãn 
xuêët nöng nghiïåp, trong àiïìu 
kiïån cuãa nïìn kinh tïë thúâi quên 
chuã. Sûå phaát triïín sûác saãn xuêët 
àoá àaä àaãm baão àûúåc möåt phêìn 
viïåc thoãa maän nhu cêìu chi tiïu 
cuãa Nhaâ nûúác quên chuã, maâ 
vêîn khöng quaá bêìn cuâng hoáa 
nhên dên, vêîn böìi dûúäng àûúåc 
túái möåt mûác àöå nhêët àõnh nhên 
lûåc trong nûúác, àïí àaáp ûáng nhu 
cêìu chöëng ngoaåi xêm, baão vïå 
àöåc lêåp quöëc gia, vaâ tiïën haânh 
caác cuöåc viïîn chinh nhùçm muåc 
àñch múã röång cûúng vûåc laänh 
thöí.

Vïì mùåt chñnh trõ, sûå cöë gùæng 
cuãa Nhaâ nûúác quên chuã thúâi Lï 
sú tùng cûúâng cöng taác kiïím 
tra, giaám saát nhùçm ngùn ngûâa 
vaâ trûâng trõ nghiïm khùæc tïå 
naån löång quyïìn vaâ tham nhuäng 
cuãa quan laåi… àaä gêy àûúåc aãnh 
hûúãng tñch cûåc trong nhên dên, 
taåo àûúåc uy tñn cho nïìn thöëng trõ 
cuãa caác triïìu vua àêìu thúâi Lï sú.

Nhaâ nûúác quên chuã thúâi 
Maåc vaâ Lï - Trõnh úã Àaâng 
Ngoaâi

Nhaâ nûúác quên chuã thúâi 
Maåc (1527-1592) vaâ Nhaâ nûúác 
quên chuã thúâi Lï - Trõnh (1592-
1788), àïìu laâ Nhaâ nûúác trung 
ûúng têåp quyïìn theo khuynh 
hûúáng tùng cûúâng böå maáy quên 
sûå vaâ coá tñnh chêët troång voä.

Chñnh saách àöëi nöåi quan 
troång nhêët cuãa nhaâ Maåc laâ cuãng 
cöë vaâ tùng cûúâng böå maáy quên 
sûå vaâ taåo ra möåt cú súã xaä höåi 

múái, möåt têìng lúáp quan liïu múái 
cho triïìu Maåc, àïí cuãng cöë àõa 
võ thöëng trõ vaâ tiïën haânh chiïën 
tranh vúái Nam triïìu, tûác triïìu 
àònh Lï - Trõnh úã vuâng Thanh 
Nghïå trúã vaâo tûâ nùm 1533 àïën 
nùm 1592.

Nhaâ nûúác quên chuã thúâi Lï - 
Trõnh, vïì mùåt hònh thûác dûúâng 
nhû coá hai cú quan quyïìn lûåc laâ 
Triïìu àònh vua Lï vaâ Phuã chuáa 
Trõnh, nhûng thûåc chêët quyïìn 
haânh àïìu nùçm trong tay chuáa 
Trõnh. Àïí thûåc hiïån sûå chuyïn 
quyïìn, têåp trung quyïìn haânh 
vïì Phuã chuáa Trõnh, hoå Trõnh 
phaãi àùåt ra nhiïìu cú quan múái 
vaâ chûác tûúác múái, laâm cho böå 
maáy chñnh quyïìn thïm phûác 
taåp, cöìng kïình…

Nhaâ nûúác quên chuã Lï - 
Trõnh thiïëu cú súã vûäng chùæc 
trong nhên dên, laåi phaãi duång 
binh liïn tiïëp àïí àöëi phoá vúái 
nhûäng têåp àoaân chñnh trõ - 
quên sûå àöëi lêåp uy hiïëp nhiïìu 
mùåt, nïn tñnh chêët troång voä coân 
roä raâng hún, nùång nïì hún Nhaâ 
nûúác quên chuã thúâi Maåc. Vò thïë 
Nhaâ nûúác quên chuã Lï - Trõnh 
toã ra bêët lûåc, khöng thöëng trõ 
àûúåc trong phaåm vi toaân quöëc, 
khöng kiïím soaát àûúåc ngoaåi 
trêën, khöng chi phöëi àûúåc chùåt 
cheä caác àún võ thön, xaä.

Chñnh quyïìn chuáa 
Nguyïîn úã Àaâng Trong vaâ 
Nhaâ nûúác quên chuã Têy Sún

Chñnh quyïìn chuáa Nguyïîn úã 
Àaâng Trong vaâ Nhaâ nûúác quên 
chuã Têy Sún coá möåt àiïím chung 
laâ chñnh quyïìn Nhaâ nûúác coân sú 
lûúåc, chûa thêåt hoaân bõ.

Quaá trònh hònh thaânh chñnh 
quyïìn Nhaâ nûúác Àaâng Trong laâ 
quaá trònh chuyïín biïën dêìn dêìn 
tûâ möåt chñnh quyïìn àõa phûúng 
thaânh möåt Nhaâ nûúác riïng biïåt, 
cùæt àûát quan hïå phuå thuöåc vúái 
triïìu àònh Lï - Trõnh úã Àaâng 
Ngoaâi, trûúác àêy àûúåc coi laâ 
Trung ûúng cuãa caã nûúác.

Chñnh quyïìn Nhaâ nûúác 
Àaâng Trong tuy àaä cùæt àûát quan 
hïå phuå thuöåc vúái triïìu àònh Lï 
- Trõnh úã Àaâng Ngoaâi, tûâ àêìu 

Hình dấu Thanh 
Hóa Tuần phủ 
quan phòng và 

Thanh Hóa Tổng 
đốc quan phòng. 

Nguồn: Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia I
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thïë kyã XVII, khöng nöåp thuïë 
cöëng vaâ tûå xûng laâ “Chuáa” àöëi 
vúái dên chuáng, nhûng nhûäng 
ngûúâi thöëng trõ Àaâng Trong luác 
àêìu vêîn giûä danh nghôa laâ bïì 
töi thêìn phuåc vua Lï. Caác chuáa 
Nguyïîn tûå nguyïån nhêån chûác 
tûúác do vua Lï phong cho.

Thaáng 6-1702, chuáa Nguyïîn 
Phuác Chu sai ngûúâi sang Trung 
Quöëc xin nhaâ Thanh phong 
Vûúng, nhûng vua Khang Hy 
(1662-1722) nhaâ Thanh tûâ chöëi, 
vò e rùçng “coân coá nhaâ Lï úã àoá”(3).

Thaáng 5-1744, chuáa Nguyïîn 
Phuác Khoaát xûng vûúng, àuác êën 
“Quöëc vûúng”, àöëi vúái caác thuöåc 
quöëc xûng laâ “Thiïn vûúng”, 
triïìu àònh cuãa Nhaâ nûúác quên 
chuã múái àùåt úã Phuá Xuên (tûác 
Huïë).

Qua àoá, ta thêëy böå maáy 
Nhaâ nûúác cuãa chuáa Nguyïîn luác 
àêìu tûúng àöëi àún giaãn, sau àoá 
àûúåc tùng cûúâng dêìn. Vïì mùåt 
töí chûác böå maáy Nhaâ nûúác, caác 
quy chïë, nghi thûác àûúåc dêìn 
dêìn àûa lïn ngang mûác yïu cêìu 
cuãa möåt Nhaâ nûúác quên chuã 
thûåc sûå. Bùæt àêìu tûâ cuöëi thïë kyã 
XVII, nùm 1691, dûúái thúâi chuáa 
Nguyïîn Phuác Chu, caác quan 
laåi àõa phûúng cao cêëp àaä àûúåc 
ban cêëp “êën àöìng” vaâ “kiïåu 
àen”(4). Tûâ khi chuáa Nguyïîn 
Phuác Khoaát xûng vûúng trúã 
ài, thò töí chûác böå maáy chñnh 
quyïìn Àaâng Trong coá thay 
àöíi, nhûäng thay àöíi naây nhùçm 
hoaân thiïån quaá trònh biïën möåt 
chñnh quyïìn àõa phûúng thaânh 
möåt Nhaâ nûúác quên chuã thûåc 
sûå. Tûâ nùm 1744, chñnh quyïìn 
chuáa Nguyïîn úã Àaâng Trong àaä 
trúã thaânh Nhaâ nûúác quên chuã 
thûá hai, àöëi saánh vúái Nhaâ nûúác 
quên chuã Lï - Trõnh úã Àaâng 
Ngoaâi, trïn laänh thöí Viïåt Nam.

Böå maáy Nhaâ nûúác quên chuã 
cuãa chuáa Nguyïîn úã Àaâng Trong 
laâ möåt böå maáy Nhaâ nûúác quan 
liïu mang nùång tñnh chêët quên 
sûå. Quyïìn lûåc Nhaâ nûúác àûúåc 
thûåc hiïån möåt mùåt bùçng uy lûåc 
cuãa böå maáy chñnh quyïìn, nhûng 
mùåt khaác coân bùçng nhûäng biïån 
phaáp coá tñnh chêët mïånh lïånh 

quên sûå àún thuêìn, vúái aáp lûåc 
cuãa caác töí chûác quên sûå. Caác 
chûác àûáng àêìu caác dinh, àa 
söë laâ voä tûúáng, têåp trung binh 
quyïìn trong tay. Quên àöåi àoáng 
taåi caác àõa phûúng rêët àöng 
àaão. Tñnh chêët quên sûå cuãa 
chñnh quyïìn Àaâng Trong phêìn 
naâo coân nùång nïì hún caã úã Àaâng 
Ngoaâi.

Caác vûúng triïìu Têy Sún 
chó töìn taåi trong möåt thúâi gian 
ngùæn:

- Àöng Àõnh vûúng Nguyïîn 
Lûä, tûâ nùm 1786 àïën nùm 1787.

- Trung ûúng Hoaâng àïë 
Nguyïîn Nhaåc, tûâ nùm 1788 
àïën nùm 1795.

- Bùæc Bònh vûúng Nguyïîn 
Huïå - Hoaâng àïë Quang Trung 
vaâ con laâ Quang Toaãn, tûâ nùm 
1786 àïën nùm 1802.

Trong söë caác vûúng triïìu 
Têy Sún trïn àêy, chó coá vûúng 
triïìu cuãa Quang Trung (1786-
1792) laâ möåt vûúng triïìu tiïën 
böå. Chñnh quyïìn maâ vua Quang 
Trung xêy dûång têët nhiïn cuäng 
laâ möåt chñnh quyïìn quên chuã 
trung ûúng têåp quyïìn. Töí chûác 
böå maáy Nhaâ nûúác dûúái triïìu 
Quang Trung vaâ Quang Toaãn 
(1792-1802) cuäng coá tñnh chêët 
quan liïu nhû úã caác Nhaâ nûúác 
quên chuã trûúác àoá. Tñnh chêët 
quên sûå cuãa töí chûác chñnh 
quyïìn thúâi kyâ naây rêët roä rïåt, 
do yïu cêìu cuãa viïåc tiïën haânh 
chiïën tranh vaâ trêën aáp bùçng 
baåo lûåc caác lûåc lûúång chöëng àöëi 
cuãa caác têåp àoaân thöëng trõ àaä bõ 
lêåt àöí. Vò vêåy quaãn lyá quên sûå 
laâ möåt viïåc lúán trong Nhaâ nûúác 
quên chuã cuãa Hoaâng àïë Quang 
Trung.

Nhaâ nûúác quên chuã thúâi 
Nguyïîn

Böå maáy Nhaâ nûúác quên chuã 
do caác vua Nguyïîn dûång lïn, 
luác àêìu mang nùång tñnh chêët 
quên sûå, do yïu cêìu trêën aáp 
sûác chöëng àöëi cuãa caác taân dû 
lûåc lûúång thuâ àõch vaâ thiïët lêåp 
möåt trêåt tûå múái. Dûúái thúâi Gia 
Long (1802-1819), caác Töíng 
trêën 2 thaânh: Bùæc thaânh, Gia 

Àõnh thaânh vaâ caác trêën thuã 
caác trêën àaåi àa söë laâ voä quan. 
Chó tûâ thúâi Minh Mïånh (1820-
1841) trúã ài thò tñnh chêët quên 
sûå àoá múái nheå dêìn. Caác vua 
Nguyïîn rêët súå caác êm mûu lêåt 
àöí, nïn àaä thi haânh möåt loaåt 
caác biïån phaáp nhùçm têåp trung 
quyïìn haânh vaâo tay nhaâ vua, 
àïì phoâng moåi khaã nùng caát cûá 
àõa phûúng, hoùåc moåi khaã nùng 
löång quyïìn, têåp húåp lûåc lûúång 
chöëng àöëi úã triïìu àònh. 

Tuy nhiïn, Nhaâ nûúác quên 
chuã thúâi Nguyïîn trong thúâi 
gian töìn taåi àöåc lêåp (1802-1884) 
tûâ khi thaânh lêåp cho àïën khi 
bõ thêët baåi trong cuöåc khaáng 
chiïën chöëng thûåc dên Phaáp, 
àaä coá nhiïìu cöëng hiïën tñch cûåc 
trïn nhiïìu phûúng diïån. Nûúác 
Viïåt Nam, quöëc hiïåu àùåt nùm 
1802, laâ möåt quöëc gia thöëng 
nhêët trïn laänh thöí röång lúán 
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gêìn tûúng ûáng vúái laänh thöí 
Viïåt Nam hiïån nay.

Trïn laänh thöí thöëng nhêët 
àoá, vûúng triïìu Nguyïîn àaä 
xêy dûång möåt Nhaâ nûúác quên 
chuã têåp quyïìn maånh meä vúái 
böå maáy haânh chñnh vaâ thiïët 
chïë vêån haânh quy cuã, chùåt 
cheä, nhêët laâ sau cuöåc caãi caách 
haânh chñnh cuãa vua Minh 
Mïånh vaâo caác nùm 1831-1832.

Coá thïí noái vò xêy dûång 
àûúåc böå maáy Nhaâ nûúác quên 
chuã têåp quyïìn maånh meä, 
cho nïn vûúng triïìu Nguyïîn 
àaä taåo dûång àûúåc möåt di saãn 
vùn hoáa àöì söå bao göìm caã vùn 
hoáa vêåt thïí vaâ vùn hoáa phi 
vêåt thïí. Di saãn àoá, möåt phêìn 
àang hiïån hûäu trïn àêët nûúác 
Viïåt Nam, vúái nhûäng di tñch 
kiïën truác, thaânh luäy, lùng 
möå… vaâ têët caã àaä hoâa àöìng 
vúái toaân böå di saãn dên töåc.

Vûúng triïìu Nguyïîn àaä ài 
vaâo lõch sûã, nhûng di saãn vùn 
hoáa maâ Nhaâ nûúác quên chuã 
êëy àaä taåo dûång nïn, kïët tinh 
nhûäng giaá trõ lõch sûã vaâ vùn 
hoáa cuãa dên töåc, thò maäi maäi 
trûúâng töìn cuâng non söng àêët 
nûúác…

Kïët luêån
Lõch sûã Viïåt Nam laâ lõch sûã 

dûång nûúác vaâ giûä nûúác cuãa 54 
dên töåc anh em àoaân kïët cuâng 
sinh söëng trïn maãnh àêët hònh 
chûä S naây. Trong mêëy nghòn 
nùm lõch sûã êëy, cha öng ta àaä 
àïí laåi cho ngaây nay rêët nhiïìu 
baâi hoåc kinh nghiïåm quyá baáu. 
Coá thïí khaái quaát nhûäng baâi 
hoåc kinh nghiïåm cuãa cha 
öng ta thaânh 2 böå phêån laâ: 
Nhûäng baâi hoåc vïì dûång nûúác 
vaâ nhûäng baâi hoåc vïì giûä nûúác.

Trong ¾ thïë kyã vûâa qua, 
chuáng ta àaä vêån duång saáng 
taåo nhûäng baâi hoåc vïì giûä 
nûúác cuãa cha öng, vaâ àaä chiïën 
thùæng caác thïë lûåc ngoaåi xêm, 
baão vïå toaân veån nïìn àöåc lêåp, 
tûå do cuãa Töí quöëc.

Ngaây nay, chuáng ta àaä 
vaâ àang hoåc têåp, vêån duång 
nhûäng baâi hoåc vïì dûång nûúác 

cuãa cha öng àùång àûa àêët 
nûúác Viïåt Nam trúã thaânh möåt 
quöëc gia giaâu maånh. Baâi hoåc 
vïì dûång nûúác cuãa cha öng ta, 
thò kinh nghiïåm töí chûác böå 
maáy Nhaâ nûúác quên chuã Viïåt 
Nam, laâ möåt trong nhûäng baâi 
hoåc rêët cêìn àûúåc chuáng ta 
quan têm nghiïn cûáu, hoåc têåp 
vaâ kïë thûâa.

Nhaâ nûúác quên chuã Viïåt 
Nam vaâo caác thúâi thõnh trõ êëy, 
àïí laåi cho chuáng ta möåt söë baâi 
hoåc quyá baáu dûúái àêy:

Baâi hoåc vïì viïåc tinh giaãn 
böå maáy Nhaâ nûúác:

Nûúác ta vaâo caác thúâi tûâ 
Ngö - Àinh - Tiïìn Lï cho àïën 
cuöëi thúâi Lï sú (1428-1527) àêët 
khöng röång, ngûúâi khöng àöng, 
nguöìn taâi chñnh cuãa Nhaâ nûúác, 
chuã yïëu thu tûâ thuïë ruöång àêët 
vaâ thuïë àinh cuãa ngûúâi dên. 
Cho nïn, cha öng ta hiïíu rùçng 
nïëu Quan maâ nhiïìu, thò seä 
nhuäng nhiïîu dên, do vêåy böå 
maáy Nhaâ nûúác kïí tûâ Trung 
ûúng xuöëng àïën àõa phûúng 
buöåc phaãi tinh, goån. 

Sûã duång nhûäng ngûúâi taâi 
nùng vaâ liïm chñnh:

Nhaâ nûúác quên chuã Viïåt 
Nam, kïí tûâ thúâi Lyá (1009-
1225) àïën thúâi Nguyïîn àöåc 
lêåp (1802-1884), thûúâng sûã 
duång 3 phûúng thûác tuyïín 
duång quan laåi:

- Nhiïåm tûã: duâng con em 
quyá töåc vaâ àaåi quan cho laâm 
quan.

- Tiïën cûã: cho pheáp caác 
quan laåi trung, cao cêëp tiïën 
cûã nhûäng ngûúâi coá khaã nùng 
lïn triïìu àònh, àïí böí nhiïåm.

- Khoa cûã: thöng qua caác 
kyâ thi Nho hoåc àïí tuyïín nhên 
taâi.

Caâng vïì sau, phûúng thûác 
tuyïín lûåa nhên taâi bùçng khoa 
cûã caâng àûúåc Nhaâ nûúác quên 
chuã Viïåt Nam coi troång, vò àoá 
laâ caách tuyïín lûåa cöng bùçng 
vaâ khaách quan hún 2 phûúng 
thûác Nhiïåm tûã vaâ Tiïën cûã.

Khi phûúng thûác khoa cûã 
àûúåc àïì cao, thò ngûúâi taâi duâ úã 
vaâo àõa võ naâo, àùèng cêëp naâo 

trong xaä höåi cuäng àïìu coá cú 
höåi àöî àaåt àïí thi thöë taâi nùng 
súã hoåc. Caái hoåc thúâi quên chuã 
xûa laâ caái hoåc Nho hoåc - Nho 
giaáo, àaâo taåo keã sô úã hai mùåt: 
caã Àûác lêîn Taâi, vaâ thûúâng àïì 
cao vaâ tön troång Àûác hún. 

Nïëu chuáng ta tòm hiïíu kyä 
lûúäng vïì caách thûác, phûúng 
phaáp töí chûác böå maáy Nhaâ 
nûúác quên chuã cuãa cha öng 
ta trong lõch sûã, chuáng ta seä 
coân rêët nhiïìu baâi hoåc quyá 
baáu nhû: vïì töí chûác kiïím tra, 
giaám saát böå maáy chñnh quyïìn; 
vïì viïåc chöëng tïå naån tham 
nhuäng vaâ trûâng trõ quan laåi 
phaåm phaáp; vïì chïë àöå Höìi tyå 
(tûác chïë àöå khöng cho nhûäng 
ngûúâi coá hoå haâng, thên töåc 
cuâng laâm quan trong möåt cú 
quan haânh chñnh hoùåc trong 
möåt àõa phûúng)…

Chuáng töi thiïët nghô trïn 
àêy laâ nhûäng baâi hoåc kinh 
nghiïåm vïì dûång nûúác quyá baáu 
cuãa cha öng àïí laåi, maâ caác nhaâ 
hoaåch àõnh chñnh saách, caác 
nhaâ quaãn lyá, caác nhaâ nghiïn 
cûáu cêìn tiïëp tuåc nghiïn cûáu, 
vêån duång trong khi thûåc thi 
chûác traách cuãa mònh.

CHUÁ THÑCH:

1. Baách Viïåt 百越: chó caác töåc 
ngûúâi Viïåt, nhû:

+ Àöng Viïåt: úã Chiïët Giang
+ Mên Viïåt: úã Phuác Kiïën
+ Nam Viïåt: úã Quaãng Àöng
+ Dûúng Viïåt: úã Giang Têy
+ Laåc Viïåt: úã Viïåt Nam.
Cû truá phêìn lúán úã phña Nam 

söng Trûúâng Giang (Dûúng Tûã) 
cuãa Trung Quöëc.

2. Theo saách Viïåt sûã lûúåc thò 
15 böå laåc cuãa nûúác Vùn Lang göìm 
coá: Giao Chó, Viïåt Thûúâng thõ, Vuä 
Ninh, Quên Ninh, Gia Ninh, Ninh 
Haãi, Luåc Haãi, Thang Tuyïìn, Tên 
Xûúng, Bònh Vùn, Vùn Lang, Cûãu 
Chên, Nhêåt Nam, Hoaâi Hoan, 
Cûãu Àûác.

3. Àaåi Nam thûåc luåc, têåp 1, 
tr.115.

4. Àaåi Nam thûåc luåc, têåp 1, 
tr.106. 
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Phan Chính

Địa danh Cẩm Kê
với mũi Kê Gà

Tûâ xûa àaä coá nhiïìu baãn àöì haâng haãi cöí àaåi 
Trung Quöëc vaâ möåt söë nûúác phûúng Têy, vúái 
nhiïìu hònh thûác ghi cheáp, hònh veä tiïu danh 

vïì vuâng biïín Àöng Nam AÁ. Àêy cuäng laâ cú súã rêët cêìn 
thiïët cho hoaåt àöång haâng haãi. Tuy nhiïn phêìn lúán 
àïìu viïët theo thuêåt ngûä haâng haãi bùçng chûä Haán röìi 
dêìn vïì sau qua phiïn êm, phiïn dõch cho nïn nhiïìu 
àõa danh cuä àûúåc mö taã khöng coân àuáng trong thûåc 
tïë hoùåc àaä àûúåc thay thïë. Theo baãn àöì haâng haãi Àaåi 
Nam toaân àöì 1841 qua haãi phêån Bònh Thuêån coá thïí 
bùæt àêìu vúái phña nam võnh La Loan, tûâ muäi La Gaân 
(Tuy Phong), tiïëp àïën laâ muäi Võ Nï/ muäi Nï (Muäi 
Neá)… àûúåc ghi cheáp khaá cuå thïí vïì àõa hònh. 

Doåc búâ biïín Bònh Thuêån, trong söë caác muäi àaá 
nuái nhö ra biïín phaãi kïí àïën muäi Kï Gaâ, àûúåc coi 
nhû möåt kyâ quan thiïn nhiïn huâng vô. ÚÃ àoá coân 
coá möåt ngoån thaáp haãi àùng hònh baát giaác do ngûúâi 
Phaáp xêy dûång vaâo nùm 1897 coá àöå cao 65m so 
mùåt nûúác biïín vúái möåt cêìu thang xoùæn öëc 184 bêåc. 
Àõa danh Xñch Khaãm Sún àûúåc nhùæc àïën, àoá laâ möåt 
daäy nuái àêët maâu àoã trong truyïån Àöng têy dûúng 
khaão cuãa Chiïm Thaânh. Núi naây coá lûu dêëu vua 
Chùm cöí lai bön têíu àïí traánh bõ Giao Chó truy bûác 
vaâo nùm 1481 vaâ trong "Thöng quöëc diïn caách haãi 
chûã" mö taã vuâng àöìi nuái nhö ra saát biïín ghi laâ Kï 
UÁc Àaåi Sún (Nuái lúánVuäng Gaâ), nhûng trong Àaåi 
Nam toaân àöì 1841 laåi ghi laâ Kï Chuãy (Muäi Gaâ). Vïì 
võ trñ thò nùçm trïn àõa baân thön Vùn Kï, xaä Tên 
Thaânh (huyïån Haâm Thuêån Nam) ngaây nay, cùåp 
theo àûúâng ÀT719 coá ngoån àöìi àêët caát pha maâu 
àoã. Phaãi chùng coá möëi quan hïå naâo vúái Hoân Lan 
nùçm trïn búâ biïín caách xa khoaãng hún cêy söë. Goåi 
laâ Hoân nhûng chó laâ möåt ngoån àöìi caát vúái nhûäng 
taãng àaá ong maâu àen xaám. Haâng nùm coá nhûäng 
ngûúâi Chùm laâng Hiïåp Nghôa (Tên Thuêån) àïën 
àêy baây lïî cuáng baái.

Theo saách Àaåi Nam nhêët thöëng chñ mö taã, goåi 
àêy laâ Cêím Kï Sún (nuái Gaâ Gêëm), coá nhûäng taãng àaá 

lúán nùçm ngang ra búâ biïín vaâ khöng xa, ngoaâi biïín coá 
hoân àaão tïn Kï Dûä (Àaão Gaâ). Caách àùåt àõa danh thúâi 
xûa thûúâng dûåa theo àõa hònh thiïn nhiïn, nhûäng 
àöång àöìi caát cao cuäng nhêìm laâ nuái. Cho àïën sau naây, 
khu vûåc nuái Cêím Kï coá loaâi chim trô giöëng nhû gaâ 
rûâng vúái böå löng maâu sùåc súä, thûúâng tuå têåp thaânh 
bêìy úã khe suöëi àïí uöëng nûúác bïn caånh muäi àaá nhö 
ra biïín nïn múái coá tïn Khe Gaâ. Nhû vêåy cuäng àõa 
àiïím naây trûúác àoá laâ Xñch Khaãm Sún do cùn cûá vaâo 
maâu àêët àoã cuãa daäy nuái maâ coá. Traãi qua thúâi kyâ bõ 
biïín xêm thûåc xoái moân, möåt phêìn àêët muäi cuãa nuái 
Cêím Kï taách rúâi ra biïín caách xa àêët liïìn gêìn 400m, 
hònh thaânh möåt hoân àaão nhoã thú möång, kyâ vô naây. 
Nhûng ñt ai goåi àaão Kï Dûä naây laâ hoân àaão maâ quen 
duâng vúái tïn goåi Muäi Kï Gaâ vò khoaãng caách vúái búâ 
khöng xa, gêìn nhû möåt phêìn àêët nöëi daâi, coá muâa con 
nûúác thuãy triïìu xuöëng thêëp ngû dên coá thïí löåi qua.

Liïn quan àïën caách viïët, caách goåi vúái àõa danh 
naây laâ Kï Gaâ, Khe Gaâ, Khï Gaâ… seä dêîn àïën 
nhiïìu giaãi thñch khaác nhau. Trûúác nùm 1975, 
trïn baãn àöì haâng haãi, möåt söë vùn baãn haânh 
chaánh, saách giaáo khoa (Àõa lyá lúáp Àïå nhõ - Nxb. 
Söëng Múái, Saâi Goân 1960, cuãa Tùng Xuên An) àaä 
ghi laâ Kï Gaâ. Nhûng nïëu coi àêy laâ àõa danh kïët 
húåp tûâ Haán Viïåt coá nghôa laâ Gaâ Gaâ thò khöng 
mêëy húåp lyá? Trûúác àoá àaä coá taác giaã Lï Huâng Hiïëu 
(taåp chñ Xûa&Nay söë 130 thaáng 12/2002) dêîn 
chûáng, trong tiïëng Phaáp khöng coá caác phuå êm 
KH vaâ H nïn caác àõa danh trïn baãn àöì Phaáp ghi 
cheáp theo phiïn êm, chó ghi phuå êm K (Keága). Coá 
thïí hiïíu Kï (Keá) úã àêy laâ Khe hoùåc Khï vò caách 
àoá khöng xa coá möåt con suöëi tûâ nuái chaãy ra biïín, 
saách xûa ghi laâ Àaåi Khï vaâ ngûúâi àõa phûúng 
quen goåi laâ Khe Caã. Chñnh xaác hún, coá thïí goåi 
Khe/ Khï Gaâ laâ húåp lyá, nhûng möåt khi àõa danh 
àoá àaä coá möåt quaá trònh daâi thêëm àêåm trong tònh 
caãm, thoái quen cuãa ngûúâi dên àõa phûúng thò khoá 
maâ thay àöíi. 
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Về hai chuyến
ngự du phương Nam

của Đại Việt quốc vương
NGUYỄN PHÚC CHU

Nguyễn Anh Huy

XEM LAÅI THÛÅC LUÅC VÏÌ HIÏÍN TÖNG HIÏËU MINH HOAÂNG ÀÏË NGUYÏÎN 
PHUÁC CHU, TA THÊËY NGÛÚÂI KHI THÒ BÙÆC TUÊÌN, KHI THÒ NAM LYÁ; 
NHÛNG SÖË LÊÌN RA BÙÆC THÒ NHIÏÌU, COÂN SÖË LÊÌN VAÂO NAM THÒ CHÓ 
COÁ MÖÅT LÊÌN VAÂO QUAÃNG NAM NÙM 1719. SONG PHÛÚNG TIÏÅN NGÛÅ 
DU BÙÇNG ÀÛÚÂNG BÖÅ HAY ÀÛÚÂNG THUÃY, CAÁC ÀIÏÍM DÛÂNG ÚÃ ÀÊU... 
THÒ SÛÃ GHI KHÖNG ROÄ. DÛÅA VAÂO MÖÅT SÖË DI VÊÅT KHAÁC, CHUÁNG TA 
ÀÛÚÅC BIÏËT CHUÁA COÁ HAI CUÖÅC NAM DU VAÂ LÖÅ TRÒNH CUÃA CHUÁA...  

Nhûäng dêëu vïët soát laåi...
1. Ài böå thò khiïëp Haãi 

Vên:
Viïët vïì cuöåc tuêìn du Quaãng 

Nam cuãa Àaåi Viïåt quöëc vûúng 
Nguyïîn Phuác Chu, Lï Quyá Àön 
cho biïët: "Kyã Húåi, thaáng 3, Phuác 
Chu thên àem quên vaâo phña 
Nam xem xeát caác dinh trêën 
Quaãng Nam, chónh àöën binh 
maä"(1).

“Haãi Vên quan úã huyïån Tû 
Vang, trïn lïn têån trúâi xanh, 
dûúái xuöëng têån biïín caã, laâ àêët 
cöí hoång cuãa Thuêån Quaãng, coá 
àöìn canh vaâ tuêìn ty, trïn tûâ yïu 
duyïn, dûúái àïën Ö-röî, àïìu khaám 
xeát caã”(2).

Ngaây nay, caác nhaâ sûu têåp 
cöí vêåt nhû nhaâ sûu têåp Trêìn 
Àònh Sún (thaânh phöë Höì Chñ 
Minh), Nguyïîn Hûäu Hoaâng 
(Huïë)... àaä sûu têåp àûúåc möåt söë 
àöì sûá àùåc chïë laâm thïë kyã XVIII, 
veä sún thuãy baâi thú, trong àoá taác 
giaã baâi thú kyá tïn laâ "道 人 書 

(Àaåo Nhên thû)", vñ duå nhû baâi 
thú sau:

隘 嶺 春 雲
越 南 衝 要 此 山 巔
絕 嶺 还 如 蜀 道 偏
但 見 雲 橫 三 峻 嶺
不 知 人 在 幾 重 天
冷 沾 鬚 髮 非 同 雪
濕 濺 衣 裳 豈 是 泉
惟 願 海 風 吹 作 雨
正 宜 千 里 潤 桑 田
道 人 書

Phiïn êm:
AÃi lônh xuên vên
Viïåt Nam xung yïëu thûã sún 

àiïn
Tuyïåt lônh hoaân nhû Thuåc 

àaåo thiïn
Àaän kiïën vên hoaânh tam 

tuêën lônh
Bêët tri nhên taåi kyã truâng 

thiïn
Laänh triïm tu phaát phi àöìng 

tuyïët
Thêëp tiïîn y thûúâng khúãi thõ 

tuyïìn
Duy nguyïån haãi phong xuy 

taác vuä
Chñnh nghi thiïn lyá nhuêån 

tang àiïìn
Àaåo Nhên thû

Dõch thú(3):
Mêy xuên trïn AÃi lônh
Xung yïëu vïì Nam coá nuái naây
Khaác chi àêët Thuåc àiïåp non 

xêy
Boáng giùng, chó thêëy ba têìng 

lúán
Ngûúâi úã, naâo hay mêëy àónh 

mêy
Mi toác laånh, duâ khöng tuyïët 

ruång
AÁo xiïm ngêm, dêîu chùèng 

nguöìn vêy
Chó mong gioá bïí àem mûa túái
Muön dùåm dêu xanh baát 

ngaát baây
Àaåo Nhên viïët

Àaä tûâng coá nhaâ nghiïn cûáu 
cho rùçng "Àaåo Nhên" chñnh laâ 

KHÁM PHÁ
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sû Thaåch Liïm Thñch Àaåi Saán, 
nhûng caách giaãi thñch naây 
khöng àuáng(4), vò sûã àaä cho biïët 
baâi thú AÃi lônh xuên vên do 
Hiïín Töng hoaâng àïë (1691-
1724)(5), tûác laâ Minh Vûúng 
Nguyïîn Phuác Chu, hiïåu laâ "天 
縱 道 人 (Thiïn Tuáng Àaåo 
Nhên)" laâm. Nghiïn cûáu laåi caác 
bûác ngûå àïì(6) cuãa chuáa Nguyïîn 
Phuác Chu, thêëy chuáa thûúâng kyá 
bùçng àaåo hiïåu laâ "Thiïn Tuáng 
Àaåo Nhên". Nhû vêåy, chûä "Àaåo 
Nhên" trïn àöì sûá thúâi chuáa, 
chñnh laâ caách viïët tùæt cuãa "Thiïn 
Tuáng Àaåo Nhên". Thïm nûäa, 
Phan Huy Ñch (1751-1822) cuäng 
cho biïët: “ÚÃ Nam Haâ xûa coá lïå 
àïì thú vaâo bûác tranh AÃi Vên, gúãi 
cho thûúng nhên Trung Quöëc 
àïí veä vaâo baát to röìi àem duâng”(7).

Vaâ cêu Minh Vûúng viïët: 
"Àaän kiïën vên hoaânh tam tuêën 
lônh, Bêët tri nhên taåi kyã truâng 
thiïn" nghôa laâ "Chó thêëy mêy 
dùng trïn ba nuái lúán, Khöng 
hay mònh úã trïn mêëy tûâng trúâi", 
cho thêëy Nguyïîn vûúng ài bùçng 
àûúâng böå, vûúåt àeâo Haãi Vên, 
chûá khöng phaãi ài bùçng àûúâng 
biïín.

Ngûå àïì taåi Höåi An:
Sûã triïìu Nguyïîn cho biïët 

thïm: "Kyã Húåi, nùm thûá 28 
(1719), muâa xuên, thaáng 3, 
chuáa ài thùm dinh Quaãng Nam, 
duyïåt binh maä, röìi àïën phöë Höåi 
An, nhên thêëy phña têy phöë coá 
cêìu, laâ núi thuyïìn buön tuå hoåp, 
nïn àùåt tïn laâ cêìu Lai Viïîn, viïët 
chûä biïín vaâng ban cho"(8).

Bûác hoaânh ghi 3 chûä theo löëi 

chûä lïå "来 遠 橋 (Lai Viïîn kiïìu)", 
hiïån vêîn coân treo. "Lai Viïîn 
kiïìu" nghôa laâ caái cêìu, núi dûâng 
chên cuãa nhiïìu khaách phûúng 
xa àïën. 

Phña bïn traái bûác hoaânh, so 
vúái ngûúâi àoåc, dûúái laåc khoaãn 
ngûúâi viïët, coá danh chûúng viïët 
triïån "福 週 阮 王 之 印 (Phuác 
Chu Nguyïîn vûúng chi êën)". 
Neát buát 3 chûä lïå taâng phong, 
gêy caãm giaác ung dung, bïå vïå, 
haâo saãng, tûå tin... Viïåc vûúng 
khi duâng chûä haânh, khi duâng 
chûä lïå, cho thêëy vûúng àaä lûu 
têm àïën vêën àïì thû phaáp...

Neát thûá hai vaâ thûá ba cuãa 
chûä "来 (lai)", tûác hai neát chêëm, 
àûúåc viïët vúái àêìu ngoån buát ài 
hònh söë 8, taåo möåt neát hònh 
troân; vaâ hai neát chêëm hònh 
troân àöëi xûáng hai bïn chûä naây, 
rêët dïî gêy êën tûúång cho ngûúâi 
xem...

Trong caã ba chûä lïå naây, coá 
àïën 4 neát söí cong bïn traái cuãa 
caác böå "木 (möåc)", "夭 (yïu)"..., 
buát phaáp viïët àuöi cong vaâo neát 
söí nhû àêìu lûúäi àao taåo caác 
àiïím nhêën rêët uy phong, huâng 
duäng nhû hònh daáng cuãa voä 
tûúáng mùåc giaáp vaâng àang muáa 
àaåi àao(9)... Àoá laâ do têm traång 
cuãa chuáa coân phaãng phêët hònh 
aãnh gûúm àao sau buöíi duyïåt 
binh nïn têm phaáp múái coá sûå 
aãnh hûúãng thaânh thû phaáp nhû 
vêåy!

Nhûng vò sao Minh vûúng 
khöng viïët chûä theo löëi haânh 
thû nhû caác bûác úã Huïë maâ viïët 
theo thïí lïå thû? Chuáng ta biïët lïå 

thû hònh thaânh vaâ phaát triïín 
vaâo thúâi Haán, möåt giai àoaån vô 
àaåi nhêët trong toaân böå lõch sûã 
Trung Quöëc, maâ ngûúâi Trung 
Quöëc hay goåi mònh laâ "ngûúâi 
Haán". Phaãi chùng, khi thêëy caác 
thûúng gia àöng têy têëp nêåp tuå 
hoåp úã Höåi An, vûúng àaä duâng löëi 
chûä thúâi Haán naây, viïët ra, àïí 
ngêìm "gúåi cöí", vñ von vuâng àêët 
mònh àang xêy dûång, cuäng 
thõnh trõ, phaát triïín nhiïìu lônh 
vûåc, thêåm chñ cuäng huâng maånh 
nhû thúâi Haán (Trung Quöëc)? Vaâ 
cuäng phaãi chùng, vúái yá nghôa 
caách àùåt tïn cêìu, vûúng cuäng 
ngêìm yá thïí hiïån huâng têm 
traáng chñ, muöën múã mang búâ 
coäi, chinh phuåc phûúng xa cuãa 
mònh? maâ chñnh Lï Quyá Àön àaä 
tûâng nhêån xeát: "...Phuác Chu nöëi 
ngöi..., laâ ngûúâi hiïëu hoåc, chûä 
töët, coá taâi lûúåc vùn voä, tûå hiïåu laâ 
Thiïn Tuáng Àaåo Nhên"(10).

Àïën thùm danh thùæng Tam 
Thai...

Nhaâ sûu têåp cöí vêåt Nguyïîn 
Hûäu Hoaâng tòm àûúåc caái tö sûá 
àùåc chïë vúái baâi thú nhû sau:

三 台 聽 潮
奇 秀 三 台 聳 碧 峰
中 虛 外 有 白 雲 封 
自 來 越 海 聞 春 浪
如 在 鄱 陽 听 石 鐘
不 斷 風 聲 奔 白 馬
還 疑 雨 色 起 蒼 龍
欲 尋 清 夢 何 曾 看
響 徹 岩 前 几 樹 松
道 人 書

Phiïn êm:
Tam Thai thñnh triïìu
Kyâ tuá Tam Thai tuãng bñch 

phong
Trung hû ngoaåi hûäu baåch 

vên phong
Tûã lai viïåt haãi vùn xuên laäng
Nhû taåi Phiïn Dûúng thñnh 

thaåch chung
Bêët àoaån phong thanh bön 

baåch maä
Hoaân nghi vuä sùæc khúãi 

thûúng long
Duåc têìm thanh möång haâ 

tùng khaán
Hûúãng triïåt nham tiïìn kyã 

thuå tuâng
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Àaåo Nhên thû
Dõch thú(11): 
Nghe soáng Tam Thai
Tam Thai kyâ aão dûång non 

xanh
Àöång vùæng ngaân mêy trùæng 

phuã quanh
Biïín Viïåt dûâng nghe lúâi soáng 

vöî
Thaânh Phiïn doäi ngoáng yá 

chuöng ngên
Liïn höìi tiïëng gioá nhû voá 

trùæng
Tûâng trêån maâu mûa tûåa vêy 

xanh
Ûúác tòm giêëc möång laânh chûa 

thêëy
Tuâng biïëc sûúân trïn mêëy 

khoám xinh.
Àaåo Nhên viïët

Nöåi dung baâi thú chó möåt caái 
àöång trïn nuái Tam Thai, soáng 
vaâ gioá biïín vöî vaâo àöång röîng, 
ngên vang nhû nghe tiïëng 
chuöng. Vaâ taác giaã laâ "Àaåo 
Nhên" cho thêëy àêy cuäng laâ möåt 
àiïím dûâng cuãa Minh Vûúng. 
Chuáng ta biïët chuáa Nguyïîn 
Phuác Chu tûâng ra Quaãng Bònh 
vaâo Quaãng Nam, vaâ úã daãi àêët 
naây coá àïën 2 nuái Tam Thai: úã 
Huïë vaâ úã Àaâ Nùéng. Nhûng nuái 
Tam Thai úã Huïë khöng hïì coá 
àöång naâo, vaâ cuäng khöng gêìn 
biïín, coân nuái Tam Thai úã Àaâ 
Nùéng thò àuáng nùçm saát búâ biïín. 

Nùm 1695, Thñch Àaåi Saán 
trûúác khi vaâo Höåi An, coá gheá 
Nguä Haânh Sún (Àaâ Nùéng), mö 
taã laåi nhû sau: "Böîng chöëc àaä 
thêëy nuái Tam Thai trûúác mùæt. 

Nghòn àöìi quanh co, àïìu bùçng 
àêët, chó coá goâ nuái àaá Tam Thai 
àûáng cao chêët ngêët... Coá chöî sêu 
loäm thaânh hang... Cûãa àöång töëi 
moâ... àöång troân laåi bùçng phùèng, 
coá thïí chûáa haâng nghòn ngûúâi... 
Àûáng trong cûãa tröng ra, mïnh 
möng biïín caã, gioá luâa vaâo quaá 
maånh..."(12).

Nhû vêåy, roä raâng àõa danh 
trong baâi thú Tam Thai thñnh 
triïìu laâ úã Àaâ Nùéng, àiïìu naây 
cho thêëy coá thïí Minh Vûúng àaä 
tûâng gheá Nguä Haânh Sún. 

2. Ài thuyïìn thò khiïëp 
soáng thêìn Hang Dúi...

Àoåc laåi Haãi ngoaåi kyã sûå, ta 
àûúåc biïët khi Thñch Àaåi Saán vaâo 
Höåi An thò Minh vûúng Nguyïîn 
Phuác Chu tiïîn àûa bùçng thuyïìn 
àïën cûãa Tû Dung vaâ sau àoá 
Vûúng gheá Haâ Trung chúi: "...
Ngaây 18, Vûúng ài thuyïìn ra 
cûãa biïín trûúác... Caác quan vùn 
voä àïìu theo hêìu Vûúng giaá, àöëc 
chûåc àûúâng trûúác àïí tiïîn àûa. 
Cûãa biïín laâ cûãa ngoä cuãa Vûúng 
àö, Thuêån Hoáa, àïí ài thöng qua 
caác phuã khaác. Vò àêët nûúác Àaåi 
Viïåt chó laâ möåt daãi nuái doåc theo 
meá biïín, caác àö êëp àïìu tûåa nuái 
day mùåt ra biïín, nuái cao söng 
hiïím, cêy rûâng rêåm raåp... caác 
phuã khöng coá àûúâng löëi thöng 
nhau, möîi phuã àïìu do möåt cûãa 
biïín ài vaâo; muöën ài tûâ phuã naây 
qua phuã khaác têët do àûúâng biïín, 
thuyïìn ài biïín khoá ài gêìn búâ vò 
soáng lúán... tûâ Thuêån Hoáa vaâo 
Höåi An àûúâng böå têët do Ngaäi 

laänh (àeâo Haãi Vên)... Nuái cao 
nùæng gùæt, treâo qua rêët khoá, nïn 
ài thuyïìn theo àûúâng biïín tiïån 
hún... Chiïìu àïën cûãa biïín, dûâng 
thuyïìn. Vûúng àaä khiïën ngûúâi 
laâm cúm chúâ sùén. Coân caách chöî 
Vûúng taåm truá chûâng möåt 
dùåm... Vûúng cêët möåt thuãy caác úã 
giûäa doâng... Saáng mai, Vûúng 
cuâng caác quan lui vïì daåo chúi 
Haâ Trung..."(13).

Thñch Àaåi Saán cuäng tûâng 
àïën àêy vaâ kïí laåi: "Gêìn àûáng 
boáng, àïën chuâa Haâ Trung. Man 
maác xa tröng, àêy laâ möåt vuâng 
eo cuãa biïín caã, ba àaâo chùèng 
gúån, phùèng lùång nhû túâ, möåt 
vuäng caån buân lêìy, coã rïu san 
saát, núi êín nuáp cuãa töm teáp caá 
cua. Thùèng búâ coá àoáng cûâ, moåc 
àêìy nhûäng cêy dûúng nûúác; möåt 
gian choâi coã, núi nûúng naáu cuãa 
nhûäng keã laâm nghïì lûúái chaâi. 
Chuâa cêët trïn möåt àaám àêët 
bùçng, nûúác bao quanh ba mùåt; 
ngoaâi cûãa chûâng trùm bûúác laâ 
núi buân lêìy; àùæp àêët laâm àï, 
thùèng àï tröìng dûúng liïîu; gioá 
hiu hiu thöíi, lau laách phêët phú, 
caá löåi cua boâ, öëc haâu lïính 
nghïính; ngûúâi ài àûúâng quanh 
co àuâa giúän, ngùæm nhòn phong 
caãnh, hûáng thuá xiïët bao! Chúåt 
thêëy möåt cêy tuâng xanh rúåp 
boáng, möåt cöí thuå àaä mêëy trùm 
nùm! Caác chuâa nûúác Àaåi Viïåt, 
chuâa naâo cuäng tröìng àêìy nhûäng 
thûá taåp möåc, cau dûâa xoaâi mñt... 
Coân cêy tuâng chó thêëy àêy laâ 
möåt. Xuyïn boáng tuâng ài vaâo, 
chuâa khöng coá voâng tûúâng 
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ngoaâi. Möåt ao vuöng trûúác àiïån, 
nûúác ao lïn xuöëng ùn rêåp vúái 
nûúác roâng ngoaâi söng, vò gêìn 
biïín àêët thêëp, leä cöë nhiïn nhû 
vêåy. Trong ao, caá gaáy àoã vö söë, 
mêëy ngûúâi tuây toâng beã baánh tai 
voi quùng xuöëng, tûâng bêìy nhaãy 
lïn àúáp; löåi qua löåi laåi, tûå nhiïn 
chùèng súå ngûúâi. Luöëng rau giaân 
bêìu, böìn hoa buåi cuác, raãi raác úã 
caác núi àêët tröìng dûúái göëc tuâng. 
Sau àiïån coá nhûäng cêy tuâng lúán 
mêëy öm, ngoån queo caânh cöîi, 
rêåm raåp ly kyâ, thûåc laâ nhûäng 
thiïn niïn cöí thuå; trïn àoåt tuâng 
sêìm uêët, laá xoùæn thaânh tûâng 
nùæm troân..."(14).

Àaåi Nam nhêët thöëng chñ 
cuäng chó ghi: "Chuâa Haâ Trung: 
úã xaä Haâ Trung, huyïån Phuá Löåc. 
Àúâi vua Hiïín Töng baãn triïìu 
(1691-1724), khiïën tùng nhên 
Hoaán Bñch truå trò úã àêy"(15). 
Trong Àaåi Nam liïåt truyïån, muåc 
"Truyïån caác cao tùng" chó coá 8 
võ, maâ tïn "Taå Nguyïn Thiïìu" úã 
haâng àêìu, cho thêëy sû Hoaán 
Bñch vaâ chuâa Haâ Trung rêët coá võ 
trñ trong loâng chuáa Nguyïîn: 
"Luác lêm bïånh, hoåp caác sû laåi, 
dùån bñ ngûä, cêìm buát laâm baâi 
kïå... Viïët xong ngöìi ngay thùèng 
maâ tõch, thoå 81 tuöíi... Hiïín 
Töng hoaâng àïë cho tïn thuåy laâ 
Haånh Àoan Thiïìn sû, nhên laâm 
bi kyá vaâ baâi minh..."(16).

Nhaâ sûu têåp cöí vêåt Trêìn 
Àònh Sún sûu têåp àûúåc möåt tö 
sûá àùåc chïë coá baâi thú sau:

河 中 烟 雨
海 氣 山 風 颯 颯 驚
漸 看 烟 湿 散 天 清
漁 燈 幾 点 知 江 岸
旅 客 絡 宵 听 雨 声
禅 誦 不 聞 幽 磬 韻 
鄉 思 难 尽 故 人 情
越 南 亦 有 瀟 湘 景
欲 倩 丹 青 寫 未 成
                道 人 書

Phiïn êm:
Haâ Trung yïn vuä
Haãi khñ sún phong taáp taáp 

kinh
Tiïåm khan yïn thêëp taán 

thiïn thanh
Ngû àùng kyã àiïím tri giang 

ngaån
Lûä khaách laåc tiïu thñnh vuä 

thanh
Thiïìn tuång bêët vùn u khaánh 

vêån
Hûúng tû nan têån cöë nhên 

tònh
Viïåt Nam diïåc hûäu Tiïu 

Tûúng caãnh
Duåc thiïën àan thanh taã võ 

thaânh
Àaåo Nhên thû

Vaâ taác giaã sûu têåp dõch thú  
nhû sau:

Muâ toãa Haâ Trung
Soáng traâo gioá reát nghô maâ 

kinh
Muâ toãa dêìn tan mêy trùæng 

xanh
Bïën cuä àeân chaâi thêëp thoaáng 

àiïím
Mûa buöìn lûä khaách lùæng 

thêu canh
Phêåt kinh khöng vùèng dû 

êm khaánh
Quï cuä ai hay nöîi nhúá mònh
Viïåt Nam cuäng coá Tiïu 

Tûúng caãnh
Muöën veä maâ sao veä chùèng 

thaânh.

Àaåo Nhên viïët
Trong baâi thú coá cêu "Thiïìn 

tuång bêët vùn u khaánh vêån", cho 
thêëy chuâa chiïìn cuäng khöng xa 
núi ngaâi dûâng chên... Nhû vêåy, 
rêët coá thïí sau khi böí nhiïåm sû 
Hoaán Bñch tûâ truá trò chuâa Quöëc 
Ên àïën truá trò chuâa Haâ Trung, 
khi coá dõp thuêån tiïån, chuáa àaä 
gheá thùm chuâa Haâ Trung.

Nhûäng vêën àïì liïn quan
1. Tûâ nhûäng chûáng cûá trïn, 

ta thêëy chuáa Nguyïîn Phuác Chu 
coá hai cuöåc nam du: Lêìn thûá 
nhêët, nùm 1695, trïn àûúâng 
ngûå du bùçng thuyïìn àïí tiïîn àûa 
Thñch Àaåi Saán vaâo Höåi An, 
Minh Vûúng chó àïën ngang cûãa 
Tû Hiïìn röìi gheá Haâ Trung caãm 
taác nïn baâi Haâ Trung yïn vuä. 
Lêìn thûá hai, nùm 1719, ài 
àûúâng böå vûúåt àeâo Haãi Vên ngûå 
tuêìn Quaãng Nam vaâ laâm baâi 
thú AÃi lônh xuên vên, gheá Höåi 
An vaâ viïët tùång bûác Lai Viïîn 
Kiïìu hiïån vêîn coân; trong chuyïën 
ngûå du naây coân gheá Nguä Haânh 
Sún, laâm baâi thú Tam Thai 
thñnh triïìu. 

2. Coá nhaâ nghiïn cûáu àaä dûåa 
vaâo hai chûä "越 南 (viïåt nam)" 
trong hai baâi thú AÃi lônh xuên 
vên vaâ Haâ Trung yïn vuä cuãa 
Minh Vûúng àïí cho rùçng quöëc 
hiïåu thúâi naây laâ Viïåt Nam(18). 
Thêåt ra, tûâ nùm 1470, khi vua 
Lï Thaánh Töng chinh phaåt 
Chiïm Thaânh, àïën nuái Haãi Vên, 
àaä laâm baâi thú Tû Dung haãi 
mön lûä thûá, trong àoá cuäng coá hai 
chûä "越南 (viïåt nam)", xuêët hiïån 
trûúác thúâi Minh Vûúng hún 200 
nùm.

Tuy nhiïn, nhêån àõnh quöëc 
hiïåu thúâi Minh Vûúng laâ 越 南 
(Viïåt Nam) thò khöng àuáng, vò 
thûåc tïë, ta chûa bao giúâ tòm 
thêëy thúâi Minh Vûúng coá duâng 
ba chûä "越南國 (Viïåt Nam 
quöëc)", maâ chó duâng tïn laâ "大 越 
國 (Àaåi Viïåt quöëc)"(19) maâ thöi! 
Ngoaâi ra, Thñch Àaåi Saán khi 
àïën Àaâng Trong úã vúái chuáa 
Nguyïîn, cuäng coân cho biïët 
thïm: “Trong luác noái chuyïån, 
Quöëc vûúng thûúâng toã yá tûúãng 
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nhúá Àöng Kinh (Bùæc kyâ), noái 
Àöng Kinh laâ àêët nûúác baãn 
quöëc, Tiïn thïë tûâng laâm rïí An 
Nam, àûúåc phong laâm phiïn 
thêìn úã xûá naây, dêìn dêìn trong 
xûá trúã nïn cûúâng thõnh; tûâ êëy 
caát cûá lêåp thaânh möåt nûúác, àöíi 
hiïåu laâm Àaåi Viïåt...”(20). 

Vaâ nhû thïë, hai chûä "越南 
(viïåt nam)" trong caác baâi thú kïí 
trïn, phaãi àûúåc dõch laâ “ài/vûúåt 
vïì phña Nam”, búãi vò Haâ Trung 
vaâ Haãi Vên àïìu úã phña Nam núi 
Chñnh Dinh cuãa chuáa Nguyïîn 
úã, vaâ nhûäng baâi thú êëy àïìu àûúåc 
saáng taác vaâo caác dõp chuáa ngûå 
du, ài vïì phûúng Nam!
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thúâi chuáa 
Nguyïîn Phuác 
Chu”, Liïîu 
Quaán, söë 4, 
thaáng 1-2015, 
tr.45.

8. Quöëc sûã 
quaán triïìu 

Nguyïîn (Töí phiïn dõch Viïån Sûã hoåc 
dõch), Àaåi Nam thûåc luåc, têåp 1, 
Nxb. Giaáo duåc, 2004, tr.137.

9. Theo lúâi kïí cuãa baác sô Hoaâng 
Cao Thùæng (hiïån laâ trûúãng traâng voä 
phaái Nga Mi úã Huïë) thò Thiïn Tuáng 
Àaåo Nhên, tûác Minh Vûúng laâ möåt 
voä sû thuöåc phaái Nga Mi úã Thuêån 
Hoáa. 

10. Lï Quyá Àön, sàd, tr.64. 
11.Http://nghiencuuxuquang.

com/van-hoa/quoc-chua-nguyen-
phuc-chu-va-nhung-bai-tho-tren-
do-su-ky-kieu-187.html.

12. Thñch Àaåi Saán, Haãi ngoaåi kyã 
sûå, Viïån Àaåi hoåc Huïë, UÃy ban phiïn 
dõch Sûã liïåu Viïåt Nam, 1963, tr.147-
148.

13. Thñch Àaåi Saán, sàd, toám tùæt 
caác trang 131-138.

14. Thñch Àaåi Saán, Sàd, tr. 133.
15. Quöëc sûã quan triïìu Nguyïîn 

(Tu Trai Nguyïîn Taåo dõch), Àaåi 
Nam nhêët thöëng chñ, Nha Vùn hoáa, 

Böå Quöëc gia Giaáo duåc xuêët baãn, 
1961, Thûâa Thiïn phuã, tr.90.

16. Quöëc sûã quaán triïìu 
Nguyïîn (Töí phiïn dõch Viïån Sûã 
hoåc dõch), Àaåi Nam liïåt truyïån, 
Nxb. Thuêån Hoáa, 2005, têåp 1, 
tr.225.

17. Trêìn Àònh Sún, “Quöëc 
chuáa Nguyïîn Phûúác Chu”, Vùn 
hoáa Phêåt giaáo, Söë 52, Ngaây 1-3-
2008.

18.Https://anhsontranduc.
wordpress.com/2014/12/10/hai-
chu-viet-nam-trong-tho-cua-
chua-nguyen-phuc-chu/

19. Xem, Nguyïîn Anh Huy, 
“Vïì möåt söë danh xûng thúâi chuáa 
Nguyïîn”, Xûa&Nay, Söë 457, 
Thaáng 3-2015. 

20. Thñch Àaåi Saán, sàd, tr.40. 
Liïn quan àïën quöëc hiïåu thúâi 
naây, nhaâ nghiïn cûáu Àinh Vùn 
Tuêën dûåa vaâo bûác thû cuãa vua 
Gia Long gúãi nûúác Àaåi Thanh àïì 
nghõ duâng quöëc hiïåu Nam Viïåt, 
àïí cho rùçng quöëc hiïåu thúâi chuáa 
Nguyïîn Phuác Chu laâ "Nam Viïåt" 
(xem caác baâi cuãa Àinh Vùn Tuêën: 
"Àoåc laåi chûä triïån trïn quöëc baão 
truyïìn ngöi", Xûa&Nay, Söë 456, 
thaáng 2-2015; hoùåc "Baão êën cuãa 
Minh Vûúng Nguyïîn Phuác Chu", 
Khaão Cöí Hoåc, Söë 6, 2015), nhûng 
qua àêy, cho thêëy taác giaã chûa 
tòm hiïíu kyä vêën àïì! Xem thïm 
baâi cuãa Nguyïîn Anh Huy, "Vïì 
caái êën truyïìn quöëc cuãa Minh 
Vûúng Nguyïîn Phuác Chu", Huïë 
Xûa&Nay, söë 135, thaáng 5-6-
2016.
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Đoàn Lê Giang

HUYÏÌN QUANG (1254-1334) LAÂ THIÏÌN SÛ DANH 
TIÏËNG ÀÚÂI TRÊÌN. ÖNG ÀÛÚÅC PHONG LAÂ QUÖËC SÛ, 
VAÂ ÀÛÚÅC TÖN XÛNG LAÂ MÖÅT TRONG BA VÕ TÖÍ CUÃA 
THIÏÌN PHAÁI TRUÁC LÊM VIÏÅT NAM, CUÂNG VÚÁI VUA 
TRÊÌN NHÊN TÖNG VAÂ SÛ PHAÁP LOA. SAÁCH VÚÃ COÂN 
GHI LAÅI NHIÏÌU THÚ VÙN CUÃA ÖNG, TRONG ÀOÁ 
VIÏÅT ÊM THI TÊÅP CUÃA PHAN PHU TIÏN COÁ CHEÁP 
BAÂI XUÊN NHÊÅT TÛÁC SÛÅ 春日即事 VÚÁI TÏN TAÁC GIAÃ 
LAÂ HUYÏÌN QUANG. BAÂI THÚ CUÄNG ÀÛÚÅC GIAÁO 
TRÒNH VÙN HOÅC VIÏÅT NAM THÏË KYÃ X ÀÏËN NÛÃA 
ÀÊÌU THÏË KYÃ XVIII BÒNH GIAÃNG RÊËT THUÁ VÕ KHI 
NOÁI VÏÌ THÚ LYÁ ÀAÅO TAÁI (HUYÏÌN QUANG)(1). TUY 
NHIÏN LAI LÕCH BAÂI THÚ, TAÁC GIAÃ ÀÑCH THÛÅC LAÂ 
AI, COÂN LAÂ VÊËN ÀÏÌ KHAÁ PHÛÁC TAÅP. 

TRÏN TAÅP CHÑ VÙN HOÅC SÖË 1 NÙM 1984, LÏ MAÅNH 
THAÁT COÁ VIÏËT BAÂI "VÏÌ TAÁC GIAÃ BAÂI THÚ XUÊN NHÊÅT 
TÛÁC SÛÅ", TRONG ÀOÁ ÀAÄ KHÙÈNG ÀÕNH TAÁC GIAÃ BAÂI 
THÚ KHÖNG PHAÃI LAÂ HUYÏÌN QUANG LYÁ ÀAÅO TAÁI MAÂ 
LAÂ MÖÅT THIÏÌN SÛ ÀÚÂI TÖËNG (TRUNG QUÖËC) COÁ TÏN 
LAÂ AÃO ÀÛÚÂNG TRUNG NHÊN 拗堂中仁禪師. VÊËN ÀÏÌ KÏÍ 
NHÛ ÀAÄ ROÄ VAÂ ÀAÄ ÀÛÚÅC GIÚÁI NGHIÏN CÛÁU THÛÂA 
NHÊÅN TÛÂ ÀOÁ ÀÏËN NAY. TUY NHIÏN DO ÀÛÚÅC TIÏËP 
CÊÅN MÖÅT SÖË TÛ LIÏÅU MÚÁI, CHUÁNG TÖI THÊËY VÊËN ÀÏÌ 
KHÖNG ÀÚN GIAÃN NHÛ THÏË. 

Huyïìn Quang khöng chónh sûãa 
chuát naâo baâi thú Xuên nhêåt tûác sûå

Nhoám biïn soaån Thú vùn Lyá Trêìn 
(têåp II, Quyïín Thûúång, Nxb. KHXH, 
Haâ Nöåi, 1989) trong phêìn giúái thiïåu 
vïì Huyïìn Quang coá viïët: 

“Xem baâi 'Vïì taác giaã baâi thú Xuên 
nhêåt tûác sûå' cuãa LMT, Taåp chñ Vùn 
hoåc söë 1-1984. Mùåc duâ àaä tòm thêëy 
xuêët xûá xûa nhêët cuãa baâi thú trong 
thú Thiïìn àúâi Töëng, nhûng khi àöëi 
chiïëu vùn baãn vêîn coá möåt söë chûä sai 
dõ so vúái baâi thú göëc. Do àoá cuäng coá 
thïí nïu thïm möåt giaã thuyïët laâ biïët 
àêu Huyïìn Quang chùèng àaä mûúån baâi 
thú göëc cuãa Trung Quöëc röìi chónh lyá 
laåi möåt chuát ñt (chuáng töi nhêën maånh-
ÀLG) àïí biïíu àaåt caãm hûáng Thiïìn 
thêm thuáy cuãa mònh?”. Sau àoá nhoám 
taác giaã àûa baâi thú naây ra: 

二八佳人刺繡遲。
紫荊花下囀黃鸝。
可憐無限傷春意。
盡在停針不語時。
Nhõ baát giai nhên thñch tuá trò,
Tûã kinh hoa haå chuyïín hoaâng ly.
Khaã liïn vö haån thûúng xuên yá,
Têån taåi àònh chêm bêët ngûä thò(2). 
Chuáng töi giúã nhûäng saách Trung 

Quöëc coá ghi baâi thú naây nhû: Gia Thaái 

XUÂN NHẬT TỨC SỰ
hành trình đi tìm 

tác giả bài thơ
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phöí àùng luåc 嘉泰普燈錄卷第十五 (Quyïín 15, 
túâ 117c 14-d12), do Löi Am Chaánh Thoå 雷庵
正受 biïn têåp, san haânh dûúái àúâi Töëng, hoaân 
thaânh nùm 1204; Nguä àùng höåi nguyïn 五燈
會元卷第十九 (Quyïín 19, túâ 383a9-b6 ) do Phöí 
Tïë 普濟 soaån vaâo àúâi Töëng, trong khoaãng 1228-
1233; Tuåc truyïìn àùng luåc 続傳燈錄卷第二十八 
(Quyïín 28, túâ 657b4-22), saách cheáp tiïíu sûã caác 
Thiïìn sû khoaãng giûäa hêåu baán thïë kyã X vaâ thïë 
kyã XIV, thò thêëy caác baãn Xuên nhêåt tûác sûå àïìu 
cheáp giöëng nhau, vaâ hoaân toaân giöëng baãn trong 
Thú vùn Lyá Trêìn noái trïn. Àiïìu naây laâm chuáng 
töi nghi ngúâ khöng biïët nhoám caác nhaâ biïn soaån 
Thú vùn Lyá Trêìn coá thûåc sûå nhòn thêëy baâi thú 
naây trong caác taâi liïåu Trung Quöëc khöng.  

AÃo Àûúâng Trung Nhên (àúâi Töëng) vaâ 
Nam Têíu Mêåu (àúâi Nguyïn) 

Nhû àaä noái úã trïn, baâi viïët trïn Taåp chñ Vùn 
hoåc söë 1 nùm 1984 àaä àûa vùn baãn ra cho thêëy 
taác giaã baâi thú Xuên nhêåt tûác sûå laâ AÃo Àûúâng 
Trung Nhên, Thiïìn sû àúâi Töëng. AÃo Àûúâng 
Trung Nhên, ngûúâi Laåc Dûúng, laâ hoåc troâ cuãa 
Thiïìn sû Viïn Ngöå Khùæc Cêìn. Trung Nhên luác 
nhoã xuêët gia úã viïån Phuång Tiïn, Àöng Kinh. 
Àêìu nùm Tuyïn Hoâa thúâi Töëng Huy Töng (nùm 
1119) xuöëng toác àûúåc àöå laâm sû. Sau khi thoå 
giúái Cuå tuác, tûâng lui túái núi dõch kinh Tam 
Taång, chuyïn têm úã kinh luêån, nhûng  àöëi 
vúái Thiïìn Töng thò öng laåi chûa tin. Luác êëy 
coá Thiïìn sû Viïn Ngöå Khùæc Cêìn tu úã chuâa Vu 
Ninh. Möåt buöíi saáng súám Thiïìn sû Trung Nhên 
vaâo chuâa Thiïn Ninh yïët kiïën Thiïìn sû Viïn 
Ngöå. Àuáng luác êëy Viïn Ngöå phaãi tiïëp moåi ngûúâi 
vaâo xin nghe giaãng thïm. Trung Nhên nhòn qua 
thêëy uy àûác cuãa Viïn Ngöå, beân sinh loâng caãm 
phuåc, vò thïë maånh daån àïën trûúác mùåt Thiïìn 
sû Viïn Ngöå àaãnh lïî. Viïn Ngöå noái: “Dûåa kinh 
giaãi nghôa, ba àúâi oan Phêåt; rúâi kinh möåt chûä, 
tûác giöëng ma noái. Noái mau!”. Trung Nhên thiïìn 
sû múã miïång àõnh noái, thò Viïn Ngöå vung tay 
vaã vaâo miïång, vò cuá taát êëy maâ möåt caái rùng rúi 
xuöëng àêët. Trung Nhên hoaát nhiïn àaåi ngöå.

Sau khi ngöå àaåo, Trung Nhên úã laåi chuâa Thiïn 
Ninh, thûúâng xuyïn tham vêën thêìy Viïn Ngöå. Tûâ 
àêëy thêìy troâ húåp àaåo, troâ chuyïån khöng ngûâng. 
Sau sû Trung Nhên múã trûúâng giaãng phaáp 
úã chuâa Àaåi Giaác, ñt lêu sau dúâi vïì chuâa Trung 
Thiïn Truác, sau cuâng dúâi vïì chuâa Linh Phong. 

Ngaây 8 thaáng 4 nùm Giaáp Ngoå (1174) niïn 
hiïåu Thuêìn Hi àúâi Hiïëu Töng (Nam Töëng), 
ngaây Phêåt àaãn, Trung Nhên Thiïìn sû nhêån 
chiïëu chó vaâo cung thuyïët phaáp. Trung Nhên 
Thiïìn sû khi tiïëp moåi ngûúâi, noái nùng khaá tûå 
do thoaát saáo, thûúâng lêëy chuyïån khuï caác àïí 
húåp vúái cú duyïn cuãa ngûúâi hoåc àaåo. Coá lêìn lïn 
giaãng, Sû noái àïën chuã àïì “Con choá khöng coá 

Phêåt tñnh”, beân àoåc: 
二八佳人刺繡遲。
紫荊花下囀黃鸝。
可憐無限傷春意。
盡在停針不語時。
Nhõ baát giai nhên thñch tuá trò,
Tûã kinh hoa haå chuyïín hoaâng ly.
Khaã liïn vö haån thûúng xuên yá,
Têån taåi àònh chêm bêët ngûä thò. 
(Cö gaái àeåp àöi taám àang chêìm chêåm thïu, 
Dûúái luâm hoa tûã kinh chim oanh àang ca 
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hoát. 
Khaá thûúng thay yá tiïëc xuên vö haån cuãa 

naâng, 
Têët caã àoång laåi vaâo luác naâng dûâng kim khöng 

noái nùng gò.)
Dõch thú:
Thïu chêåm gaái xinh tuöíi cêåp kï,
Trong hoa rñu rñt chim hoaâng ly.
Thûúng thay yá tiïëc xuên vö haån,
Àoång luác dûâng kim chùèng noái gò.
              (Àoaân Lï Giang dõch)

Trong nùm Quyá Húåi (1203), sû tûâ biïåt moåi 
ngûúâi maâ mêët.

Baâi thú trïn àûúåc lûu haânh úã àúâi, trong saách 
Thiïìn töng tuång cöí liïn chêu thöng têåp 禪宗頌
古聯珠通集, möåt taác phêím cuãa Phaáp ÛÁng àúâi 
Nam Töëng biïn soaån, sau naây àûúåc Phöí Höåi 
àúâi Nguyïn tiïëp tuåc chónh lyá böí sung, coá cheáp 
möåt baâi thú àïì laâ cuãa Nam Têíu Mêåu 南叟茂(3), 
baâi thú coá khaác chuát ñt vúái baâi cuãa Trung Nhên 
Thiïìn sû. Nam Têíu Mêåu laâ ai, saách vúã khöng 
ghi roä, chó biïët laâ nhaâ sû thúâi Nguyïn vaâ laâ àïå 
tûã cuãa Thiïìn sû Thaåch Khï Tinh Nguyïåt 石溪
星月禅师 (möåt võ Thiïìn sû thúâi Nam Töëng). Baâi 
thú cuãa Nam Têíu Mêåu coá 6 chûä khaác vúái baâi 
cuãa Trung Nhên Thiïìn sû: 

日暖佳人刺繡遲，
紫荆枝上囀黃鸝。
欲知無限傷春意，
盡在停針不語時。
Nhêåt noaän giai nhên thñch tuá trò,
Tûã kinh chi thûúång chuyïín hoaâng ly.
Duåc tri vö haån thûúng xuên yá,
Têån taåi àònh chêm bêët ngûä thò.
(Ngaây êëm cö gaái àeåp àang chêìm chêåm thïu, 
Trïn caânh hoa tûã kinh chim oanh àang ca 

hoát. 
Töi muöën biïët yá tiïëc xuên vö haån cuãa naâng, 
Têët caã àoång laåi vaâo luác naâng dûâng kim khöng 

noái nùng gò.)
Coá thïí dïî daâng nhêån thêëy baâi thú cuãa Nam 

Têíu Mêåu laâ baâi nhuêån sùæc laåi baâi Xuên nhêåt 
tûác sû å cuãa Trung Nhên Thiïìn sû. Baâi cuãa Nam 
Têíu Mêåu sûãa laåi cho lúâi thú húåp lyá hún, roä raâng 
hún. 

Xuên nhêåt tûác sûå laâ baâi “nghô cöí” tûâ 
Xuên nûä oaán cuãa Chu Giaáng àúâi Àûúâng

Trong baâi viïët Vïì taác giaã baâi thú Xuên nhêåt 
tûác sûå noái trïn, Lï Maånh Thaát chó khùèng àõnh 
baâi Xuên nhêåt tûác sû å khöng phaãi cuãa Huyïìn 
Quang (Viïåt Nam) maâ cuãa AÃo Àûúâng Trung 
Nhên, tuy nhiïn chuáng töi tòm hiïíu thïm thò 
baâi thú êëy cuäng khöng phaãi laâ saáng taác cuãa 
AÃo Àûúâng Trung Nhên. Trong Toaân Àûúâng thi 
quyïín 769-28 coá möåt baâi thú tûúng tûå cuãa taác 
giaã Chu Giaáng 朱絳 coá nhan àïì laâ Xuên nûä oaán 
春女怨(4): 

獨坐紗窗刺繡遲，
紫荊花下囀黃鸝。
欲知無限傷春意，
盡在停針不語時。
Àöåc toåa sa song thñch tuá trò, 
Tûã kinh hoa haå chuyïín hoaâng ly.
Duåc tri vö haån thûúng xuên yá, 
Têån taåi àònh chêm bêët ngûä thò. 
(Cö gaái ngöìi möåt mònh bïn cûãa söí reâm luåa 

àang chêìm chêåm thïu, 
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Dûúái luâm hoa tûã kinh chim oanh àang ca 
hoát. 

Töi muöën biïët yá tiïëc xuên vö haån cuãa naâng, 
Têët caã àoång laåi vaâo luác naâng dûâng kim 

khöng noái nùng gò).
Chu Giaáng laâ ai, khöng ai biïët, chó biïët öng 

laâ taác giaã möåt baâi thú àûúåc tuyïín trong Toaân 
Àûúâng thi. Toaân Àûúâng thi thò choån tûâ Àûúâng 
thi loaåi tuyïín 唐詩類選, möåt tuyïín têåp àûúåc 
hoaân thaânh vaâo nùm 856 àúâi vua Tuyïn Töng. 
Vêåy Chu Giaáng laâ ngûúâi söëng tûâ thúâi Tuyïn 
Töng vïì trûúác, tûác khoaãng thïë kyã VIII-IX. 

Baâi thú Xuên nûä oaán vaâ baâi Xuên nhêåt tûác 
sûå coá 6 chûä trïn töíng söë 28 chûä khaác nhau, 
trong àoá cêu àêìu coá 4 chûä (Àöåc toåa song sa/ 
ngöìi möåt mònh bïn cûãa söí) àûúåc AÃo Àûúâng 
Trung Nhên sûãa ài cho roä hún vaâ tònh tûá hún 
(Nhõ baát giai nhên/ Cö gaái àeåp 16 tuöíi). Doâng 
thú thûá ba coá 2 tûâ “Duåc tri” (Töi muöën biïët) 
maâ baãn cuãa Nam Têíu Mêåu àúâi Nguyïn cuäng 
coá, àiïìu êëy cho thêëy baâi thú naây trûúác nay coá 
nhiïìu ngûúâi biïët àïën, trong àoá coá Nam Têíu 
Mêåu. 

Vêåy baâi Xuên nhêåt tûác sûå vöën laâ baâi Xuên 
nûä oaán cuãa Chu Giaáng àúâi Àûúâng àûúåc Thiïìn 
sû AÃo Àûúâng Trung Nhên àúâi Töëng sûãa laåi 
theo kiïíu “nghô cöí” (mö phoãng ngûúâi xûa), möåt 
caách saáng taác thûúâng thêëy cuãa caác Thiïìn sû: 
mö phoãng baâi thú trûúác àïí löìng vaâo àoá yá tûúãng 
Thiïìn cuãa mònh. Viïåc duâng thú diïîm tònh àïí 
giaác ngöå laâ möåt phaáp mön thûúâng thêëy trong 
viïåc giaác ngöå Thiïìn thúâi Àûúâng, Töëng. Trong 
trûúâng húåp naây, Thiïìn sû AÃo Àûúâng Trung 
Nhên lêëy möåt baâi thú tònh, coá tñnh chêët diïîm 
sùæc àïí noái vïì caái vö thûúâng vaâ caái têm giaác 
ngöå.

  
CHUÁ THÑCH:

1. Àinh Gia Khaánh, Mai Cao Chûúng, Buâi Duy 
Tên, Vùn hoåc Viïåt Nam thïë kyã X - nûãa àêìu thïë kyã 
XVIII, Nxb. Àaåi hoåc vaâ Trung hoåc Chuyïn nghiïåp, 
1978, tr.166-167.
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Từ nguồn Thạch Hãn
đến bờ Hồ Gươm

LAÂ TÏN ÀÊÌU SAÁCH MÚÁI ÀÛÚÅC NXB. 
TREÃ PHAÁT HAÂNH MAÂ TAÁC GIAÃ LAÂ PHAN 
QUANG, NÙM NAY ÀAÄ XÊËP XÓ 90. BAÅN ÀOÅC 
BIÏËT NHIÏÌU ÀÏËN PHAN QUANG NHÛ MÖÅT 
CÊY BUÁT BAÁO CHÑ ÀÛÚNG ÀAÅI HAÂNG ÀÊÌU, 
ÀÙÅC BIÏÅT LAÂ MAÃNG VIÏËT VÏÌ NÖNG THÖN. 
VÚÁI GIÚÁI CÊÌM BUÁT ÖNG COÂN XÛÁNG ÀAÁNG 
LAÂ MÖÅT NHAÂ VÙN, MÖÅT NHAÂ VÙN HOÁA, 
MÖÅT NHAÂ DÕCH THUÊÅT VAÂ HOAÅT ÀÖÅNG 
XAÄ HÖÅI TRÏN CÛÚNG VÕ ÀAÅI BIÏÍU QUÖËC 
HÖÅI VAÂ CHUÃ TÕCH HÖÅI NHAÂ BAÁO VIÏÅT 
NAM. 

ÚÃ ÀÖÅ TUÖÍI NAÂY, CUÖËN SAÁCH MÚÁI RA 
MÙÆT ÀÛÚÅC XAÁC ÀÕNH ÚÃ NGOAÂI BÒA LAÂ 
"TUÂY BUÁT" NHÛNG LAÅI THÏÍ HIÏÅN NHÛ 
MÖÅT "NHÊÅT KYÁ" GHI LAÅI TÛÂNG NGAÂY ÖNG 
ÀAÄ TRAÃI TRONG GIAI ÀOAÅN THAM GIA 
CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN CHÖËNG THÛÅC DÊN 
PHAÁP TRÚÃ LAÅI XÊM LÛÚÅC NÛÚÁC TA. MÚÃ 
ÀÊÌU BÙÇNG NGAÂY 15-11-1949, THÚÂI ÀIÏÍM 
ÖNG ÀÛÚÅC "TRÚÃ VÏÌ VÚÁI QUÏ HÛÚNG" LAÂ 
CHIÏËN KHU BA LOÂNG (QUAÃNG TRÕ) VAÂ KÏËT 
THUÁC LAÂ SAÁNG MÖÌNG 1 TÏËT ÊËT MUÂI (24-1-
1955) CUÄNG LAÂ TÏËT ÀÊÌU TIÏN GIÛÄA LOÂNG 

THUÃ ÀÖ HAÂ NÖÅI VÛÂA ÀÛÚÅC GIAÃI PHOÁNG. 
TUY NHIÏN, VÚÁI NGOÂI BUÁT CUÃA MÖÅT 
NGÛÚÂI LAÂM BAÁO ÀIÏU LUYÏÅN, NHÛÄNG 
ÀIÏÌU ÖNG VIÏËT RA MANG PHONG CAÁCH 
CUÃA NHÛÄNG GHI CHEÁP HIÏÅN THÛÅC RÊËT 
SÖËNG ÀÖÅNG KHÖNG CHÓ LAÂ NHÛÄNG CAÃM 
NHÊÅN RIÏNG TÛ MAÂ NOÁ COÂN CHÛÁA ÀÛÅNG 
NHÛÄNG CHÊËT LIÏÅU RÖÅNG LÚÁN HÚN CUÃA 
ÀÊËT NÛÚÁC TRONG NHÛÄNG KHUNG CAÃNH 
LÕCH SÛÃ RÊËT CUÅ THÏÍ. DO VÊÅY, NHÛÄNG 
ÀIÏÌU ÖNG VIÏËT CHÛÁA ÀÛÅNG MÖÅT DUNG 
LÛÚÅNG ÀAÁNG KÏÍ NHÛÄNG NÖÅI DUNG 
CHÊN THÛÅC CUÃA MÖÅT THÚÂI ÀAÄ QUA MAÂ 
CHUÁNG TÖI GOÅI LAÂ "SÛÃ LIÏÅU". 

XÛA&NAY TRÊN TROÅNG GIÚÁI THIÏÅU 
VÚÁI BAÅN ÀOÅC ÊËN PHÊÍM MÚÁI CUÃA NHAÂ 
BAÁO PHAN QUANG BÙÇNG CAÁCH TRÑCH NÖÅI 
DUNG 3 NGAÂY TRONG NHÊÅT KYÁ CUÃA ÖNG 
ÀÏÍ CHUÁNG TA HÒNH DUNG ÀÛÚÅC PHÊÌN 
NAÂO NHÛÄNG GÒ ÖNG ÀAÄ VIÏËT TRONG CUÖËN 
SAÁCH DAÂY NGOÁT BÖËN TRÙM RÛÚÄI TRANG 
CUÂNG NHÛÄNG GIAÁ TRÕ SÛÃ LIÏÅU CUÃA NOÁ.

DÛÚNG TRUNG QUÖËC
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10-6-1953: Tiïîn àûa caác cöë 
àaåo nûúác ngoaâi höìi hûúng

Tûâ chiïën dõch Thûúång Laâo 
vïì, hy voång coá chuát thúâi gian 
nghó xaã húi, ùn uöëng böìi dûúäng 
tñ ti cho laåi sûác, röìi coân phaãi sùæp 
xïëp laåi caác taâi liïåu ghi cheáp taãn 
maån, möîi söí tay möåt ñt, tiïån 
àêu ghi àêëy, miïîn laâ ghi luön 
cho khoãi quïn ài, cho coá lúáp 
lang möåt chuát. Ai ngúâ coá chó thõ 
phaãi vïì Vinh luön, tham dûå vaâ 
tûúâng thuêåt cuöåc tiïîn àûa caác 
cöë àaåo Têy àûúåc Chñnh phuã ta 
cho pheáp höìi hûúng.

Caác öng cöë àaåo ngûúâi nûúác 
ngoaâi laâm cha xûá hoùåc giaãng 
daåy taåi nhiïìu núi tûâ Huïë ra 
Thanh, sau khi mùåt trêån Huïë 
vúä, quên àöåi Phaáp thùèng tay 
bùæn giïët àöìng baâo ta, dên cùm 
thuâ lùæm. Nhiïìu ngûúâi khöng 
noái ra miïång àïí chñnh quyïìn 
ta khoãi caãn trúã, nhûng àaä thïì 
vúái nhau, hïî gùåp mêëy laäo Têy 
giaâ êëy thò cûá lùèng lùång “triïåt” 
luön. Ta biïët, vaâ àïí baão vïå hoå, 
traánh gêy nïn àiïìu tiïëng coá haåi 
cho àûúâng löëi cuãa Chñnh phuã, 
cho döìn têët caã vïì Giaáo phêån 
Xaä Àoaâi, giao Toâa Giaám muåc 
cuâng giaáo dên chùm nuöi caác 
cöë, trong àoá coá nhiïìu cuå àaä quaá 

cao tuöíi, laåi àau yïëu luön, chûa 
biïët ra ài luác naâo.

Nhaâ thúâ Cêìu Rêìm. Ngoaâi 
ngöi giaáo àûúâng bïì thïë, coân coá 
nhiïìu daäy nhaâ röång xêy liïìn 
kïì, nùçm giûäa khuön viïn röång, 
tröìng nhiïìu cêy ùn traái ngon. 
Cam Xaä Àoaâi, bûúãi Phuác Traåch, 
öíi, xoaâi, mñt chuöëi… Muâa naâo 
thûác êëy, rau traái tûúi quanh 
nùm.

Cuöåc hoåp mùåt giûäa àaåi diïån 
chñnh quyïìn tónh Nghïå An vúái 
caác cöë (khöng chó ngûúâi Phaáp 
maâ coân coá caã ngûúâi Têy Ba 
Nha, Böì Àaâo Nha), àöng àuã 
caác cuå, ngoaâi ra coân nhiïìu giaáo 
chûác ngûúâi Viïåt vaâ àaåi diïån 
caác töí dên choâm. Gian phoâng 
gùåp mùåt röång gêìn bùçng caái höåi 
trûúâng cuãa tónh. Hai daäy haânh 
lang hai bïn daâi hun huát. Trong 
phoâng kï sùén caác daäy baân àöëi 
mùåt, phuã khùn trùæng tinh nhû 
Phoâng tiïëp tên Nhaâ giao tïë. 
Trïn baây caác àôa traái cêy vaâ 
cheán nûúác traâ – traâ taâu hùèn 
hoi, khöng phaãi traâ tûúi nhû baâ 
con ta vêîn duâng. Cûä naây chûa 
túái muâa cam, nhûng coá nhiïìu 
chuöëi chñn cêy, traái naâo cuäng 
beáo nung nuác, vaâ nhêët laâ öíi, öíi 
chñn túái ñt ai duâng, vûâa cho haái 

xïëp lïn caác àôa toãa muâi thúm 
phûác. Caác cuå cöë àïìu mùåc têëm 
aáo chuâng thêm daâi gêìn beán goát, 
duâng khi haânh lïî.

Phña chñnh quyïìn, ngûúâi 
àiïìu haânh chñnh laâ Phaåm 
Thaânh Vinh. Öng naây luêåt sû, 
nghe noái ngûúâi göëc huyïån Hûng 
Nguyïn, chaáu liïåt sô Phaåm 
Höìng Thaái, thúâi trûúác khaáng 
chiïën söëng úã Haâ Nöåi, nay laâm 
UÃy viïn UÃy ban nhên dên tónh. 
Töi chûa gùåp öng lêìn naâo nhûng 
nghe àöìn tiïëng Têy öng noái coân 
hay hún caã Têy. Thêåt ra lo viïåc 
töí chûác àûa caác cöë àaåo vaâ kiïìu 
dên Phaáp höìi hûúng, baão vïå 
hoå cho túái khi baân giao têån tay 
phña bïn kia, maâ Toâa giaám muåc 
Phaát Diïåm laâ àaåi diïån, laâ möåt 
ngûúâi khaác. Öng laâm Trûúãng 
ty Cöng an tónh, tûâng bõ möåt söë 
phêìn tûã quaá khñch lúåi duång tön 
giaáo haânh hung, phaãi vaâo bïånh 
viïån àiïìu trõ lêu ngaây: Anh 
Ngö Ngoåc Du, töi coá quen, luác 
naây khöng thêëy öng àûáng àêìu 
ngaânh cöng an tónh xuêët hiïån.

Töi laâ phoáng viïn duy nhêët 
taåi cuöåc gùåp mùåt. Coân coá möåt 
anh chuyïn chuåp aãnh nûäa, 
ngûúâi cuãa cöng an. Caác cuå cöë 
àaåo trõnh troång tûâ haânh lang 
bûúác vaâo lêìn lûúåt ngöìi xuöëng 
baân. Anh Vinh àûáng dêåy giaãi 
thñch vúái caác cöë chñnh saách 
khoan dung nhên àaåo cuãa Nhaâ 
nûúác Viïåt Nam. Caác cöë trõnh 
troång nghe, suöët caã cuöåc hoåp, 
töi khöng thêëy ai múã miïång 
noái möåt lúâi. Àang giûäa luác 
trang nghiïm, böîng möåt cuå cöë 
ngûúâi cao vaâ gêìy, maái toác baåc 
phú khöng vuöët chaãi, tûâ àêìu 
bïn ngoaâi lûâng lûäng bûúác vaâo, 
khöng chaâo hoãi ai, chùm chùm 
nhòn thêëy mêëy àôa traái cêy, röìi 
lûåa traái öíi chñn vaâng nhêët, mïìn 
maåi nhêët cho vaâo miïång suán 
nhai trïåu traåo, vaâ quay lûng 
lûâng lûãng ra khoãi phoâng, vûâa 
ài vûâa caåp öíi,… Caác cuå cöë khaác 
vêîn trõnh troång ngöìi nghe, thaãn 
nhiïn nhû khöng hïì nhòn thêëy 
cuå cöë bú thúâ naây.

Töi laå luâng hïët sûác. Anh 
nhiïëp aãnh ngöìi bïn ró tai: “Cöë 
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núá luá tûâ lêu röìi. Ngaây thûúâng 
khöng coá ngûúâi àûa aáo bùæt 
mùåc thò cöë cûá úã trêìn ài thú 
thêín trong vûúân. Höm nay, 
ngoaâi aáo daâi nhûng bïn trong 
chûa chùæc coá quêìn àuâi mö”.

Laåi àïí yá coá möåt cuå cöë nûäa 
húi khaác ngûúâi. Cuå têìm voác 
khöng cao to, dûúái cùçm coá böå 
rêu daâi trùæng cheã thaânh hai 
choâm chôa xa nhau, nhòn rêët 
àaáng kñnh. Cuå khöng mùåc aáo 
chuáng àen daâi nhû têët caã caác 
cöë khaác. Thay vaâo àoá, chiïëc 
aáo lûãng, taâ aáo phuã àêìu göëi, 
haâng khuy caâi bïn phaãi, y 
hïåt caái aáo cha töi vêîn mùåc 
möîi lêìn lïn nhaâ thúâ hoå thùæp 
hûúng ngaây rùçm vaâ muâng 
möåt. Thêëy töi chùm chùm 
nhòn cöë, vêîn anh thúå aãnh kia 
maách: “Cöë Caã àoá”.

Trúâi! Cöë Caã! Tûác Linh muåc 
Cadieâre! Nöíi tiïëng lùæm. Caã 

tónh Quaãng Trõ töi vaâ nhêët laâ 
trong Huïë chùèng ai coá hoåc ñt 
nhiïìu maâ khöng nghe tiïëng 
Cöë Caã. Ngaây thûúâng Cöë laâm 
cha xûá tröng coi nhaâ thúâ xûá 
Di Loan, tónh Quaãng Trõ quï 
töi. Höìi nhoã, hoåc trûúâng Phaáp 
Viïåt, coá möåt lêìn töi àûúåc theo 
àoaân soái con (hûúáng àaåo sinh) 
ài cùæm traåi Cûãa Tuâng, sau àoá 
thùm Nhaâ thúâ xûá Di Loan. 
Àeåp laå luâng. Àeåp hún hùèn 
Nhaâ thúâ Cêìu Rêìm naây. Lúán 
lïn, ài laåi nhiïìu núi, töi vêîn 
chûa hïì thêëy úã àêu coá caái nhaâ 
thúâ àeåp nhû Di Loan. Bïì thïë 
hún caã Thaánh àûúâng Àûác Meå 
La Vang cêån kïì laâng töi. Töi 
biïët Cöë Caã àaä laâm cha xûá Di 
Loan àoá tûâ thúâi mònh chûa 
nûát mùæt, chûa coá trong baâo 
thai meå, thò àuáng hún.

Töi lêìn àïën gêìn bïn Cöë, lïî 
pheáp hoãi:

- Thûa Cöë, Cöë àïën nûúác 
Viïåt Nam lêìn àêìu nùm naâo?

- Tui àùåt chên túái nûúác 
mònh lêìn àêìu nùm 1892.

1892! 1892! Laâ caái nùm 
naâo? Töi úá ra, thêåt khoá hònh 
dung möåt caái nùm xa xûa àïën 
vêåy. Thuöåc thïë kyã trûúác! Laåi 
thïm caái gioång àùåc sïåt ngûúâi 
vuâng Gio – Vônh quï miïìng 
nûäa chûá!

Tûå nhiïn töi mêët tûå tin, 
khöng daám noái gò, hoãi thïm 
gò Cöë nûäa. Nhû thïí vûâa gùåp 
möåt con ngûúâi trong tiïíu 
thuyïët, möåt nhên vêåt cöë tñch 
tûâ xa xûa hiïån vïì!

Anh Phaåm Thaânh Vinh 
noái vùn hoa daâi doâng. Chñnh 
saách nhên àaåo cuãa Cuå Höì. 
Tònh àoaân kïët giûäa nhên dên 
caác nûúác… Töi khöng chuá yá 
nhiïìu. Toaân caác chñnh saách, 
àûúâng löëi moåi ngûúâi àaä biïët, 

Sáng mùng một Tết Ất Mão (21-01-1955) bên bờ Hồ Gươm. Từ trái sang: Nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn, nhạc sĩ Tạ Phước, 
Phan Quang, nhạc sĩ Phan Thanh Nam. Hai em bé bên trái hiện nay là Giáo sư, Nghệ sĩ nhân dân Tạ Bôn và nhạc 
sĩ Tạ Tuấn, đều là con trai cố nhạc sĩ Tạ Phước, Giáo sư Hiệu trưởng đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội
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mònh söët ruöåt trong khi caác 
cöë giaâ yïëu thïë vêîn ngöìi nghe 
nghiïm chónh. Baâ con giaáo 
dên ngûúâi Viïåt mònh thò chó 
lùång yïn àûúåc möåt luác àêìu, röìi 
bùæt àêìu thò thêìm troâ chuyïån. 
"Öng UÃy ban noái chi vúái caác cöë 
maâ noái hoaâi ra rûáa!".

23-1-1955: Tïët hoâa bònh 
àêìu tiïn

Höm nay, ba mûúi thaáng 
Chaåp êm lõch Giaáp Ngoå.

Nhiïìu nùm qua töi vêîn coá 
lïå viïët nhêåt kyá vaâo àïm ba 
mûúi tïët. Nùm nay cöë gùæng 
giûä cho àûúåc caái thuá vui êëy 
mùåc duâ mêëy thaáng vûâa röìi 
bêån röån quaá, boã bùçng möåt thúâi 
gian khaá daâi khöng maâng àïën 
nhêåt kyá, söí tay, ngoaâi cuöën söí 
ghi cöng viïåc hùçng ngaây.

Tïët nùm nay coá nhiïìu yá 
nghôa múái. Hoâa Bònh. Thuã àö. 
Àêët nûúác chia cùæt. Têm tònh 
töi cuäng coá nhiïìu thay àöíi. 
Nùm ngoaái nùm kia nhúá buöìn 
khùæc khoaãi. Nùm nay caái 
buöìn chûa hïët nhûng àaä bùæt 
àêìu thêëy caái vui. Töi mong seä 
nuöi dûúäng àûúåc niïìm vui êëy, 
noá seä laâm êëm aáp cuöåc àúâi.

Àoá laâ lúâi mong àêìu tiïn 
cuãa töi nùm múái naây.

Tïët hoâa bònh àêìu tiïn úã 
thuã àö coá nhiïìu neát àaáng ghi. 
Moåi ngûúâi cuâng chúâ àúåi Giao 
thûâa. Chûa àïën nûãa àïm, 
phaáo gêìn xa tûâ caác phöë àaä nöí 
ran. Töi giúã nhêåt kyá ra àõnh 
ghi maâ khöng sao viïët àûúåc. 
Caãm xuác trong töi cûá nön nao. 
Caãnh vêåt chung quanh laåi 
quaá röån rõp. Caã boån vûâa keáo 
nhau ài xem cineá vïì. Phim 
Liïn Xö bûúác vaâo àúâi. Àeåp röån 
raâng. Cuöåc söëng úã bïn Nga 
xem chûâng cuäng tònh tûá lùæm.

Tònh cúâ gùåp hai chõ em H 
vaâ G tûâ Liïn khu 4 múái ra, cöë 
bûún ra cho kõp àïí àûúåc dûå tïët 
hoâa bònh taåi thuã àö Haâ Nöåi. 
Cuâng nhau ön chuyïån cuä Àö 
Lûúng, Nam Àaân.

Gêìn àïën Giao thûâa, mêëy 
anh em nhaâ chuáng töi cuâng 
àïën phoâng riïng anh Nguyïîn 

Vùn Böíng vaâ chõ Höì Vên. Ùn 
mûát gûâng, uöëng traâ taâu. Toaân 
möåt boån xa nhaâ nhûng trong 
luác naây khöng àûáa naâo buöìn. 
Xong, mùåc aáo êëm, keáo nhau ra 
phöë chúi.

Töi vûâa tûâ trong sên bûúác 
qua khoãi cöíng chñnh cuãa toâa 
baáo, söë 72, Phöë Haâng Tröëng, 
phaáo Giao thûâa nöí ran. Xuêët 
haânh nùm múái àuáng luác quaá. 
Êm nhaåc do àaâi Tiïëng noái Viïåt 
Nam liïn tuåc truyïìn ài tûâ caác 
tiïëng àöìng höì, böîng dûng im 
bùåt. Tiïëng cö xûúáng ngön viïn 
ngên lïn trang nghiïm maâ 
dõu daâng: “Bêy giúâ laâ àuáng 
Giao thûâa”.

Tiïëng chuöng àöìng höì Nhaâ 
thúâ lúán trûúác mùåt toâa soaån 
baáo chuáng töi cuäng vûâa gioáng 
lïn àuáng luác, nhûng tiïëng 
chuöng àaä àaä hoâa luön vaâo 
trong tiïëng phaáo àoán xuên, núã 
röå sau tin baáo Giao thûâa, vaâ 
caâng vïì sau caâng röån raä hún.

Trïn àûúâng phöë àaä coá rêët 
nhiïìu ngûúâi àöí ra trûúác caã 
chuáng töi. Àïìn Haâng Tröëng, 
caách cöíng toâa baáo coá chuåc 
bûúác chên vïë phña bïn kia, 
àöng nghõt ngûúâi trïn gaác 
dûúái saân. Khoái hûúng nghi 
nguát. Muâi hûúng trêìm toãa 
thúm xa caã möåt khuác phöë. 
Ai cuäng nñu caânh haái löåc àêìu 
xuên, laá caânh löåc gaäy rúi àêìy 
heâ phöë.

Àaâi Tiïëng noái Viïåt Nam 
phaát lúâi Chuã tõch Höì Chñ 
Minh chuác mûâng nùm múái. 
Gioång Cuå Höì êëm cuáng maâ 
cûúng nghõ, töi àaä àûúåc nghe 
Cuå trûåc tiïëp noái saáng ngaây 1 
thaáng giïng dûúng lõch nùm 
1955, múã àêìu buöíi mittinh taåi 
Quaãng trûúâng Ba Àònh mûâng 
nùm múái vaâ mûâng thuã àö Haâ 
Nöåi hoaân toaân giaãi phoáng, maâ 
töi àûúåc cûã cuâng Theáp Múái, 
Diïn Höìng laâm phoáng viïn 
tûúâng thuêåt, höm nay nghe 
laåi vêîn caãm àöång böìi höìi.

Àïìn Ngoåc Sún chêåt cûáng 
ngûúâi, khöng thïí chen chên 
vaâo àûúåc, duâ chuáng töi àaä 
qua àûúåc cêìu Thï Huác. Gùåp 

nhaâ vùn Nguyïîn Huy Tûúãng 
giûäa doâng ngûúâi. Laåi gùåp nhaâ 
thú Minh Giang tûâ Liïn Khu 
4 nay cuäng múái ra àêy, àang 
chen chên trïn cêìu Thï Huác. 
Minh Giang ài tay khöng, 
thiïëu caânh löåc xanh nhû hêìu 
hïët moåi ngûúâi luác Giao thûâa 
naây. Töi hoãi: “Löåc àêu?” Minh 
Giang chó lïn chiïëc Huên 
chûúng Chiïën sô caâi trïn 
ngûåc aáo, cûúâi: “Coá sùén löåc àêy 
röìi”. Chùæc anh vûâa àûúåc tùång 
thûúãng Huên chûúng nhên 
dõp àêìu nùm.

Ai cuâng beã löåc. Ai cuäng xin 
theã. Töi cuäng àõnh thûã vaâo xin 
theã xem sao, nhûng chen lêën 
maäi, len vaâo àûúåc trong àïìn 
röìi, vêîn khöng thïí àûáng lêu 
hún mêëy phuát vò khoái hûúng 
àêåm àùåc, cay mùæt quaá. Caånh 
töi, hai cö phoáng viïn nûúác 
ngoaâi àang nhúâ möåt öng àöì 
ta xem theã, vûâa nghe ngûúâi 
phiïn dõch vûâa cûúâi vúái nhau. 
Cuå àöì ta hùèn yá tûá, saáng àêìu 
nùm giaãi theã, thò coá ai seä 
khöng nhêån àûúåc tûâ lúâi giaãi 
thñch cuãa cuå ñt nhiïìu caái vui 
trong suöët nùm nay.

Nhiïìu caãnh thêåt ngöå. Öng 
ÊËn kiïìu àêìu quêën chiïëc khùn 
to hún caái rïë laåi ài haái löåc. 
Nhiïìu chaâng trai mùåc comlï 
chûäng chaåc. Möåt anh comlï 
sêîm mêìu, muä phúát cêìm tay, 
àûáng ngay ngùæn trûúác àiïån 
thúâ, àõnh chùæp hai tay àûa 
lïn laâm lïî vaái luáng tuáng vò 
caái muä khöng biïët àïí àêu, cêåu 
ta quïn luön pheáp lõch sûå töëi 
thiïíu cuãa phûúng Têy, chuåp 
laåi caái muä lïn àêìu mònh, laåi 
coân nùæn lïåch ài möåt tñ cho thêåt 
àuáng ngûúâi saânh àiïåu múái bùæt 
àêìu thò thuåp khêën vaái. Quanh 
Búâ Höì nhiïìu öng chïîm chïå 
trïn chiïëc Vespa múái toanh 
phoáng lûúån, ngöìi trûúác laâ àûác 
öng chöìng, sau lûng laâ baâ vúå 
quyá tay cêìm caânh löåc. Möåt 
chiïëc xe húi àen nhaän hiïåu 
Ford Vedette lûúát chêåm trïn 
àûúâng, chöî gêìn caái böìn phun 
nûúác khöng xa ga taâu àiïån, 
tûâ bïn trong xe, möåt caánh 
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tay diïån aáo lú muya löång lêîy 
thoâ boá hûúng àang böëc khoái 
nguân nguåt ra bïn ngoaâi cûãa 
kñnh,…

Chuáng töi dûâng laåi hoãi 
chuyïån mêëy anh àaåp xñch lö 
vêîn lùång leä ngöìi chúâ khaách úã 
goác phöë Haâng Tröëng – Baão 
Khaánh. Nùm ngoaái, Giao 
thûâa cuäng coá àöng ngûúâi ài 
lïî, boån lñnh Têy àïën bùæt phaãi 
giaãi taán, àuöíi moåi ngûúâi vïì 

nhaâ – anh cho biïët. Nùm nay 
anh kiïn nhêîn chúâ, may ra 
coá khaách, ñt nhiïìu cuäng àûúåc, 
cho laâ seä hïn suöët caã nùm.

24-1-1955: Saáng möìng 
möåt Tïët

Höm nay, Nguyïn àaán 
nùm ÊËt Muâi. Trúâi böîng dûng 
hûãng nùæng. Thiïëu caái reát 
dõu vaâ mûa lêm thêm quen 
thuöåc cuãa ngaây tïët nhûng 

laåi àûúåc caái êëm nùæng hiïìn 
hoâa àêìu Xuên. Quanh Búâ 
Höì, caånh àïìn Ngoåc Sún, bao 
nhiïu ngûúâi chuåp aãnh giuáp 
nhau. Maâu sùæc. Nhöån nhõp. 
Coá thïí noái saáng höm nay, 
têët caã nhûäng gò àeåp nhêët Haâ 
Nöåi coá àïìu àûúåc tuön ra phö 
ngoaâi àûúáng phöë. Mêëy anh  
em chuáng töi diïån böå quêìn aáo 
àeåp nhêët vaâo, röìi keáo nhau ra 
phöë, hoâa vaâo cuöåc söëng…
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Năm Đinh Dậu nói chuyện gà

"…Coá leä thúâi buöíi àöìng tiïìn lïn ngöi cho 
nïn baãn thên con gaâ cuäng phaãi "tûå diïîn biïën". 
Moåi thûá trúã thaânh múâ nhaåt, chó coá “àöìng tiïìn” 
laâ coân àoá. Khöng nhûäng coân àoá maâ noá coân laâm 
cho moåi thûá trïn àúâi trúã thaânh vïå tinh cuãa 
chñnh noá. Àêìu nùm ngûúâi ta thûúâng khai buát 
búãi vò nïëu khöng khai buát thò laâm gò coá cêu àöëi 
àoã bïn caånh baánh chûng xanh, nhûäng neát chûä 
khai buát "röìng bay phûúång muáa" quaã laâ haâo hoa 
phong nhaä, tuy nhiïn "khai buát" hay "buát khai" 
dêìn dêìn nhûúâng chöî cho "buát sa". "Buát khai" 
thûúâng chó úã mêëy ngaây àêìu xuên, coân "buát sa" 
thò quanh nùm suöët thaáng bêët cûá luác naâo, bêët 
cûá úã àêu àïìu coá thïí sa, búãi vò buát "sa" thò gaâ 
"chïët". Buát "sa" thò húi phaâm phu tuåc tûã möåt 
chuát. Mong rùçng trong nùm gaâ buát búát "sa" àïí 
gaâ búát "chïët". Búãi vò con gaâ coân laänh möåt troång 
traách, khöng biïët noá àaä àaãm nhêån tûâ luác naâo 
àöëi vúái con ngûúâi. Khöng coá mùåt trúâi thò khöng 
coá sûå söëng, khöng coá tiïëng gaâ gaáy thò laâm gò coá 
àûúåc caãnh àeåp huy hoaâng cuãa buöíi bònh minh. 
Con gaâ àaä keáo tûå nhiïn laåi gêìn con ngûúâi vaâ 

keáo con ngûúâi laåi gêìn tûå nhiïn. Con gaâ àaä keáo 
tûå nhiïn vö cú cuãa con ngûúâi laåi gêìn con ngûúâi, 
cuäng nhû àaä keáo con ngûúâi laåi gêìn tûå nhiïn vö 
cú cuãa mònh. Tûå nhiïn àaä trúã thaânh tûå nhiïn coá 
tñnh ngûúâi  maâ thiïn haå thûúâng goåi laâ "tûå nhiïn 
- nhên vùn". Nhêåt Baãn laâ möåt nûúác hêåu hiïån 
àaåi vaâo bêåc nhêët nhò thïë giúái, nûúác Nhêåt àûúåc 
mïånh danh laâ àêët nûúác mùåt trúâi moåc. ÊËy vêåy 
maâ ngûúâi Nhêåt  vêîn than vaän rùçng hún 50% treã 
em cuãa hoå chûa bao giúâ tröng thêëy caãnh mùåt 
trúâi moåc. Möåt caãnh tûúång huy hoaâng bêåc nhêët 
cuãa tûå nhiïn àaä bõ boã quïn thò nhûäng tûå nhiïn 
khaác laâm sao coá thïí nhúá àûúåc.

Àêìu Xuên Àinh Dêåu hoa mai núã röå khoe 
sùæc vaâng may mùæn khùæp núi, tûâ àêët liïìn àïën 
biïín àaão...

Mong rùçng nùm Àinh Dêåu buát búát "sa"...  
mong rùçng ngûúâi dên Viïåt Nam khöng höí theån 
laâ con chaáu cuãa vua Huâng luön laâm cho maãnh 
àêët tûå nhiïn hònh chûä S maäi maäi laâ tûå nhiïn 
- nhên vùn, maäi maäi laâ möi trûúâng àaáng söëng 
nhêët trïn àúâi".

KHI TOÂA SOAÅN ÀANG THÛÅC HIÏÅN SÖË BAÁO XUÊN 2017, CHUÁNG TÖI 
NHÊÅN ÀÛÚÅC TIN PGS. NGÛT. HAÂ THUÁC MINH VÛÂA TÛÂ TRÊÌN. TRÛÚÁC ÀOÁ, 
ÖNG COÁ ÀÏÍ LAÅI BAÂI BAÁO XUÊN GÛÃI ÀÏËN XÛA&NAY.

PGS. NGÛT. HAÂ THUÁC MINH NGUYÏN LAÂ GIAÃNG VIÏN CUÃA HOÅC VIÏÅN 
CHÑNH TRÕ KHU VÛÅC II, MÖÅT CÖÅNG TAÁC VIÏN LÊU NÙM, NGÛÚÂI BAÅN 
THÊN THIÏËT COÁ NHIÏÌU ÀOÁNG GOÁP CHO SÛÅ PHAÁT TRIÏÍN CUÃA TAÅP CHÑ 
XÛA&NAY TRONG HÚN 20 NÙM QUA. ÖNG LAÂ NHAÂ KHOA HOÅC, NGÛÚÂI 
VIÏËT BAÁO COÁ TÊM VÚÁI NHÛÄNG BAÂI CHÑNH LUÊÅN SÙÆC SAÃO...

TAÅP CHÑ XÛA&NAY XIN TRÑCH ÀÙNG BAÂI BAÁO NOÁI TRÏN NHÛ LAÂ 
HÒNH THÛÁC TÛÚÃNG NHÚÁ ÀÏËN ÖNG NHÊN DÕP XUÊN VÏÌ.
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HÀ TIÊN TRẤN THÀNH KÝ: 
bài ký ghi chép về

thành trấn Hà Tiên xưa
Hoàng Ngọc Cương

TRONG QUAÁ TRÒNH TÒM 
HIÏÍU, KHAÃO SAÁT TÛ LIÏÅU 

VÏÌ THAÁI SÛ TRÛÚNG ÀÙNG 
QUÏË, CHUÁNG TÖI ÀAÄ TÒM 

ÀOÅC MÖÅT SÖË TAÂI LIÏÅU 
HIÏÅN ÀANG LÛU TRÛÄ TAÅI 

VIÏÅN NGHIÏN CÛÁU HAÁN 
NÖM, TRONG SÖË NHÛÄNG 

TAÂI LIÏÅU TÒM ÀOÅC, COÁ 
SAÁCH ÀAÅI NAM ANH NHAÄ 

TIÏÌN BIÏN, SAÁCH TÊÅP HÚÅP 
NHIÏÌU BAÂI THÚ VÙN GIAÁ 

TRÕ, TRONG ÀOÁ COÁ BAÂI "HAÂ 
TIÏN TRÊËN THAÂNH KYÁ". 
XEÁT THÊËY ÀÊY LAÂ MÖÅT 

BAÂI KYÁ HAY, COÁ GIAÁ TRÕ 
VÏÌ LÕCH SÛÃ, ÀÕA CHÑ, VÙN 
HOÅC, NÏN CHUÁNG TÖI XIN 

ÀÛÚÅC GIÚÁI THIÏÅU, TAÅM 
DÕCH ÀÏÍ CUNG CÊËP THÏM 

TÛ LIÏÅU CHO NHÛÄNG AI 
QUAN TÊM ÀÏËN VUÂNG ÀÊËT 

HAÂ TIÏN XÛA.

Vùn baãn vaâ taác giaã
Haâ Tiïn trêën thaânh kyá 河

僊鎮城記 Baâi kyá ghi cheáp vïì 
thaânh trêën Haâ Tiïn, do taác 
giaã Lï Duy Thaái 黎維泰 soaån. 
Baâi kyá naây àûúåc cheáp trong 
saách Àaåi Nam anh nhaä tiïìn 
biïn [大南英雅前編 - Lúâi hay 
yá àeåp nûúác Àaåi Nam, phêìn 
tiïìn biïn], saách mang kyá hiïåu 
A.2286, hiïån lûu trûä taåi Thû 
viïån Viïån Nghiïn cûáu Haán 
Nöm. Saách Àaåi Nam anh 
nhaä tiïìn biïn khöng roä do ai 
biïn soaån, vaâ àûúåc biïn soaån 
xong vaâo nùm naâo, saách göìm 
96 túâ (192 trang). Nöåi dung 
saách göìm coá 37 baâi thú vùn 
cuãa vua quan nhaâ Nguyïîn, 
trong àoá coá nhiïìu baâi coá giaá 
trõ, nhû caác baâi "Vùn tïë Thaái 
baão Quêån cöng Nguyïîn Vùn 
Trûúng" (賜祭太保郡公阮文張
文), do caác Àònh thêìn úã böå Lïî 
phuång soaån vaâo nùm Gia Long 
thûá 9; "Vùn tïë Thaái phoá Quêån 
cöng Nguyïîn Huyânh Àûác" (賜
祭太傅郡公阮黃德文), do böå Lïî 
soaån vaâo nùm Gia Long thûá 
18; "Baân vïì viïåc àõnh quan chïë 
Nöåi caác" (定內閣官制議), do 
Àònh thêìn têëu nghõ vaâo nùm 
Minh Mïånh thûá 10; "Baâi baåt 

Têåp thú Chó Thiïån àûúâng" 
(止善堂詩集跋), do Trûúng 
Àùng Quïë viïët vaâo nùm 
Thiïåu Trõ thûá 5; "Phuå: Àoåc 
Cêën Trai thi têåp baåt" (附
讀艮齋詩集跋), do Cao Huy 
Diïåu 高輝耀 soaån vaâo nùm 
Gia Long thûá 17; "An Têy 
vuä cöng bi kyá" (安西武功碑
記); "Thoaåi Sún bi kyá" (瑞山碑
記), do Cao Huy Diïåu 高輝耀 
soaån; "Phuång khai Tên Caãng 
kyá" (奉開新港記), do Trõnh 
Hoaâi Àûác 鄭懷德 soaån vaâo 
nùm Mêåu Dêìn,...

Baâi Haâ Tiïn trêën thaânh 
kyá, àûúåc cheáp trong saách saách 
trïn, tûâ túâ 82a - 85a, cuöëi baâi 
cho biïët tïn ngûúâi soaån baâi 
kyá naây laâ Lï Duy Thaái 黎維
泰. Ngoaâi viïåc laâ taác giaã cuãa 
baâi kyá trïn, thò Lï Duy Thaái 
coân laâ taác giaã cuãa möåt söë baâi 
khaác, nhû baâi "Höìi Thuãy cûåu 
àöìn kyá" (廻水舊屯記), "Tiïn 
Sún tûå kyá" (僊山寺記). Dûúái 
àêy laâ nguyïn vùn vaâ baãn 
dõch baâi Haâ Tiïn trêën thaânh 
kyá. 

Nöåi dung baâi kyá
Nguyïn vùn:
河僊鎮城記

NGHIÊN CỨU
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按 河 僊 乃 古 真 臘 之 地, 俗  
名 芒 坎, 後 為 高 蠻. 清 康 熙 
間, 明 難 臣 鄚 玖 留 髮 南 投, 卜 
居 于 此, 招 流 民 立 村 社. 以 所 
居 常 有 仙 入 出 沒 于 河 上, 因 
名 焉. 具 事 奏 請, 欽 頒 總 兵, 
許 為 此 地 之 長, 蓋 皇 朝 顯 尊 
孝 明 皇 帝 辰 也. 

肅 尊 孝 寧 皇 帝 辰, 復 封 其 
子 天 賜 為 都 督, 繼 襲 此 土, 遞 
年 修 貢. 乃 大 經 理, 設 衙 屬, 
揀 兵 卒, 建 城 堡, 劃 街 巿, 開 
招 英 閣, 延 四 方 士, 文 風 蔚 
然 于 海 瀕. 迨 睿 尊 孝 定 皇 帝 
辛 卯 間, 暹 羅 丕 雅 新 來 侵 占 
其 地, 癸 巳 朝 兵 收 復, 仍 命 留 
鎮 如 故. 

乙 未 西 山 之 變, 奉 駕 南 狩 
嘉 定, 封 天 賜 為 國 老 都 督 郡 
公. 丁 酉 西 山 賊 入 寇, 奉 世 祖 
高 皇 帝 潛 龍 于 竜 川 道, 國 老 
入 于 暹 . 迨 庚 子 年, 遇 害. 嘉 
隆 元 年, 大 定, 以 孫 添 為 河 僊 
鎮 守 ， 仍 賦 其 地, 嗣 後 與 諸 
鎮 同 嵗. 

壬 午, 余 奉 陪 總 鎮 官 經 略 
抵 鎮, 遂 得 縱 步 遊, 觀 環 鹿 峙 
山 入 于 海, 疊 石 為 壘, 盤 蛇 數 
里 者, 為 鎮 城 大 小, 金 嶼 呈 於 
前, 五 虎 山 挾 於 後. 東 有 蘇 州 
山, 西 有 鹿 峙 山, 仙 河 左 拱, 
屏 山 右 護. 仰 瞻 富 國 所 群 島 
蔥 蔥 鬱 鬱 , 尚 有 芒 碭 之 氣 者 

存 焉. 遠 見 暹 羅 主 山 一 帶 挺 
特, 崔 嵬 凜 凜 然 , 華 夷 之 界 
限 不 可 度.

越 既 而 步 芙 蓉 上 彌 陀 凌 
仙 山, 望 重 洋 穿 石 壘 尋 招 英 
舊 祉, 謁 國 老 遺 祠. 循 觀 城 廓 
市 廛 之 所 區 畫, 追 認 往 昔 經 
營 締 造 之 遺 編 , 庶 可 想 見 
其 一 二. 旁 求 招 英 勝 韻 鄚 氏 
遺 編, 則 自 暹 人 兵 火 之 後 , 
片 紙 無 復, 存 者 蓋 距 今 纔 五 
六 十 年 耳, 一 離 故 宅 曾 幾 何 
辰, 使 後 人 無 可 述 焉, 是 誠 
可 慨 也.

余 觀 河 仙 之 地 ， 除 要 足 
恃, 加 以 地 主 二 公 涵 養, 安 佚 
六 七 十 年 之 餘 ， 城 堡 修, 倉 
廩 寔, 自 可 旬 日 守 以 待 朝 兵 
之 援, 暹 人 必 無 能 為 矣, 而 何 
若 是 之 亟 也.

聞 之 故 老 云 暹 人 之 來, 公 
已 豫 為 之 備 , 率 為 手 下 潮 州 
兵 內 反 , 夜 燒 藥 庫 引 敵 城 
遂 陷 焉.

噫 以 殘 喘 奔 竄 之 餘, 闢 其 
地 , 長 其 民, 傑 然 . 自 立 於 海 
瀕 之 間 , 非 不 明, 且 智 也. 率 
不 能 以 富 盛 之 資, 保 現 成 之 
業, 是 果 天 耶, 人 耶. 書 有 之 
天 辰 不 如 地 利 , 地 利 不 如 人 
和 , 噫 其 可 信 也 , 夫 其 可 戒 
也 . 夫 天 相 吉 人 , 子 孫 克 復 
振 拔, 荷 國 鴻 恩 不 墜, 厥 祖 則 

二 公 生 前 忠 義 之 報 也. 今 鎮 
守 鄚 公 榆 者, 乃 協 鎮 公 黃 之 
子, 鎮 守 公 添 之 侄， 為 國 老 
公 之 孫 , 總 兵 公 之 曾 孫 云. 
鎮 在 城 之 西 南, 水 行 六 日, 該 
六 百 九 十 九 里, 鎮 二 縣 四 總 
, 百 三 社 村 店 隊 耨 庯 屬 所 滀 
. 其 地東 接 永 清, 南 臨 海 , 北 
極 界 高 蠻 , 為 嘉 定 城 關 塞 之 
大 去 處. [黎 維 泰 ]

Dõch nghôa: 
"Xeát, Haâ Tiïn laâ àêët Chên 

Laåp xûa, tuåc goåi laâ Mang 
Khaãm, vïì sau laâ Cao Miïn. 
Vaâo thúâi Khang Hy nhaâ 
Thanh, bïì töi gùåp naån nhaâ 
Minh laâ Maåc Cûãu àaä chûâa toác 
àïën phûúng Nam, choån söëng 
úã àêy, chiïu têåp dên lûu taán, 
lêåp ra caác thön xaä. Cho rùçng 
núi sinh söëng thûúâng coá tiïn 
êín hiïån úã trïn söng, nhên àoá 
múái àùåt tïn nhû vêåy. [Maåc 
Cûãu] Àem sûå viïåc têu xin 
lïn, àûúåc àöåi ún ban cho chûác 
Töíng binh, cho àûáng àêìu 
àêët naây, àaåi khaái laâ vaâo thúâi 
Hiïín Töng Hiïëu Minh Hoaâng 
Àïë(1) vêåy.  

Thúâi Tuác Töng Hiïëu Ninh 
Hoaâng Àïë(2), laåi phong cho 
con öng laâ Thiïn Tûá laâm Àö 
àöëc, nöëi truyïìn àêët naây, haâng 

Biển Trung Nghĩa từ, trong Di tích lăng Mạc Cửu - Ảnh: Tác giả
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nùm lo viïåc tiïën cöëng. [Thiïn 
Tûá] beân múã röång viïåc kinh lyá, 
àùåt nha thuöåc, tuyïín binh töët, 
xêy thaânh luäy, quy hoaåch phöë 
phûúâng, múã [tao àaân] Chiïu 
Anh Caác, tiïëp naåp keã sô tûá 
phûúng, phong khñ vùn chûúng 
phöìn thõnh nhû biïín höì. Àïën 
nùm Tên Maäo (1771) thúâi Duïå 
Töng Hiïëu Àõnh Hoaâng Àïë(3), 
quên Xiïm La [laâ] Phi Nhaä 
Tên(4) àïën xêm chiïëm àêët naây, 
àïën nùm Quyá Tyå, quên triïìu 
àònh àaä thu phuåc laåi, vêîn mïånh 
cho [Thiïn Tûá] lûu trêën nhû 
trûúác.

Nùm ÊËt Muâi, xaãy ra loaån 
Têy Sún(5), [Thiïn Tûá] phuång xa 
giaá tuêìn thuá úã Gia Àõnh, [nhaâ 
vua] phong cho Thiïn Tûá laâm 
Quöëc laäo Àö àöëc Quêån cöng. 
Nùm Àinh Dêåu, giùåc Têy Sún 
vaâo cûúáp, Thïë töí Cao Hoaâng àïë 
lui vïì àaåo Long Xuyïn(6), coân 
Quöëc laäo sang àêët Xiïm. Àïën 
nùm Canh Tyá, öng bõ haåi. Gia 
Long nùm àêìu (1802), àõnh yïn, 
cho chaáu laâ Thiïm laâm Trêën 
thuã Haâ Tiïn, vêîn ban cho àêët 
àoá, nöëi truyïìn vïì sau cuâng àûúåc 
ngang vúái caác trêën khaác. 

Nùm Nhêm Ngoå (1822), ta 
theo hêìu quan Töíng trêën ài 
kinh lûúåc àïën trêën naây, múái 
àûúåc thong dong du chúi, thêëy 
nuái Löåc Trô bao quanh lêëy biïín, 
àaá chöìng thaânh luäy, quanh co 
àïën mêëy dùåm, laâm trêën thaânh 
röång lúán, coá ngoån Kim Dûå hiïån úã 
trûúác, coá nuái Nguä Höí öm úã sau. 
Phña àöng coá nuái Tö Chêu, phña 
têy coá nuái Löåc Trô, söng Tiïn 
chêìu bïn traái, nuái Bònh che bïn 
phaãi. Xa tröng quêìn àaão Phuá 
Quöëc thùm thùèm möåt maâu, 
núi àoá vêîn coân khñ veã hoang vu 
röång lúán. Nhòn xa vïì Xiïm La 
thêëy möåt daäy chuã sún cao vuát, 
sûâng sûäng nguy nga, ranh giúái 
hoa di thûåc khöng thïí xeát àûúåc. 

Vûúåt qua maâ ài lïn túái nuái 
Phuâ Dung, coá [chuâa] Di Àaâ cao 
vuát [nhû] nuái Tiïn, xa tröng 
truâng dûúng, xuyïn qua àaá 
chöìng, tòm laåi dêëu Chiïu Anh 
xûa, vaâo baái yïët àïìn thúâ cuä cuãa 
Quöëc laäo. Lêìn xem nhûäng khu 

thaânh quaách phöë chúå, truy tòm 
àiïín tõch tiïìn nhên ngaây trûúác 
àaä sûãa sang gêìy dûång, ngoä hêìu 
coá thïí mong tòm thêëy àûúåc möåt 
hai phêìn. Tòm khùæp phong vêån 
cuãa Chiïu Anh(7), trûúác taác cuãa 
hoå Maåc, thò tûâ khi sau cún binh 
hoãa cuãa ngûúâi Xiïm, maãnh giêëy 
chùèng coân, nhûäng gò coân laåi coá 
leä caách nay múái chûâng nùm saáu 
mûúi nùm thöi, thïë maâ möåt lêìn 
lòa xa chöën cuä, laåi àaä bao lêu, 
khiïën cho àúâi sau chùèng thïí baây 
toã àûúåc, thûåc àaáng buâi nguâi! 

Ta xem àõa thïë Haâ Tiïn, 
ngoaâi àûúåc caái thïë hiïím yïëu 
nûúng tûåa, laåi thïm àûúåc hai võ 
chuã nhên àêët êëy böìi dûúäng giaáo 
hoáa, àõnh yïn hún saáu baãy mûúi 
nùm, thaânh haâo sûãa sang, kho 
lêîm àuã àêìy, coá thïí tûå giûä àûúåc 
trong mûúi ngaây àïí àúåi viïån 
binh triïìu àònh, ngûúâi Xiïm 
ùæt khöng thïí laâm àûúåc gò, maâ 
taåi sao laåi [bõ àaánh lui] nhanh 
nhû vêåy. Tûúng truyïìn, caác bêåc 
cöë laäo noái rùçng khi ngûúâi Xiïm 
àïën, cöng [Maåc Thiïn Tñch] àaä 
súám phoâng bõ, àöëc suêët binh 
lñnh Triïìu Chêu dûúái quyïìn 
laâm nöåi phaãn, àang àïm àöët 
kho thuöëc, duå àõch vaâo thaânh 
vêy haäm. 

Öi, àem chuát húi taân chaåy 
tröën maâ múã mang àêët êëy, laâm 
lúán maånh dên êëy, taâi gioãi thay! 
Tûå thên gêy dûång giûäa miïìn 
biïín, nïëu chùèng phaãi laâ ngûúâi 
saáng suöët, thò cuäng laâ ngûúâi 
taâi trñ vêåy. Lônh suêët nhûäng keã 
bêët nùng àïí giuáp nïn sûå giaâu 
maånh, giûä gòn àûúåc cú nghiïåp 
àaä dûång nïn, êëy thûåc laâ do trúâi 
chùng, hay do ngûúâi chùng? 
Saách noái rùçng thiïn thúâi chùèng 
bùçng àõa lúåi, àõa lúåi chùèng bùçng 
nhên hoâa, öi! àiïìu àoá thûåc àaáng 
tin thay, öi! àiïìu àoá thûåc àaáng 
rùn thay. Trúâi giuáp ngûúâi thiïån, 
nïn con chaáu laåi phêën chêën 
vûúåt lïn, àûúåc nhúâ ún lúán nûúác 
nhaâ chùèng mêët ài. Noi theo 
tiïn töí nïn hai öng khi söëng 
giûä loâng trung nghôa baáo àaáp. 
Nay Trêën thuã Maåc Cöng Du, 
chñnh laâ con cuãa Hiïåp trêën Maåc 
Tûã Hoaâng, chaáu [goåi bùçng chuá 

baác] cuãa Trêën thuã [Maåc] Cöng 
Thiïm, laâ chaáu [nöåi] cuãa Quöëc 
laäo cöng [Maåc Thiïn Tñch], laâ 
tùçng tön cuãa Töíng binh cöng 
[Maåc Cûãu] vêåy. Trêën úã phña 
Têy Nam thaânh, ài àûúâng thuãy 
chûâng 6 ngaây, thaânh àoá [röång] 
699 dùåm, toaân trêën coá 2 huyïån 
4 töíng, 103 xù thön thön àiïëm 
àöåi nêåu böå tuå têåp. Àêët êëy phña 
Àöng giaáp [trêën] Vônh Thanh, 
phña Nam túái biïín, cuâng cûåc 
phña Bùæc giaáp giúái Cao Miïn, 
laâ núi trêën giûä vuâng biïn cho 
thaânh Gia Àõnh.  

Möåt vaâi nhêån xeát
Vïì taác giaã vaâ thúâi gian soaån 

baâi kyá: Cuöëi baâi kyá cho biïët 
tïn ngûúâi soaån laâ Lï Duy Thaái. 
Tuy nhiïn, tra cûáu sûã liïåu triïìu 
Nguyïîn, cuäng nhû tra cûáu caác 
taâi liïåu hiïån nay, chuáng töi 
vêîn chûa thïí xaác àõnh àûúåc 
tiïíu sûã cuãa nhên vêåt naây. Duâ 
rùçng cùn cûá nhû trong saách Àaåi 
Nam anh nhaä tiïìn biïn, thò öng 
laâ taác giaã cuãa 3 baâi kyá, nhiïìu 
nhêët trong söë caác taác giaã àûúåc 
tuyïín choån. Chuáng töi phoãng 
àoaán rùçng, rêët coá thïí Lï Duy 
Thaái thuöåc trong söë nhûäng 
ngûúâi cuãa Lï Vùn Khöi àaä theo 
Lï Vùn Duyïåt khi öng ài kinh 
lûúåc vuâng àêët Thanh Nghïå vaâo 
nùm 1819, röìi Lï Duy Thaái àaä 
vaâo Gia Àõnh theo phoâ Lï Vùn 
Duyïåt. Vò trong baâi kyá noái trïn, 
Lï Duy Thaái viïët rùçng: "Nùm 
Nhêm Ngoå, ta theo hêìu quan 
Töíng trêën ài kinh lûúåc àïën 
trêën naây, múái àûúåc thong dong 
du chúi". Nùm Nhêm Ngoå maâ 
Lï Duy Thaái nhùæc àïën úã àêy, 
chñnh laâ nùm 1822, vaâ trong 
thúâi gian naây thò ngûúâi àaãm 
nhiïåm chûác Töíng trêën thaânh 
Gia Àõnh chñnh laâ Lï Vùn 
Duyïåt. Àoaån viïët trïn àêy cung 
cêëp cho chuáng ta möåt thöng tin 
rêët quyá giaá, laâ vaâo nùm 1822, 
àñch thên Lï Vùn Duyïåt àaä ài 
kinh lûúåc trêën Haâ Tiïn. Chuáng 
töi phoãng àoaán rùçng, rêët coá thïí 
chuyïën kinh lûúåc naây cuãa Lï 
Vùn Duyïåt khöng chó úã riïng 
trêën Haâ Tiïn, maâ coá thïí úã caã 
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vuâng Nam kyâ luåc tónh, trong 
àoá coá Haâ Tiïn, vaâ sau chuyïën 
ài naây thò Lï Vùn Duyïåt àaä 
cho àiïìu àöång quên dên àaâo 
kïnh Vônh Tïë giai àoaån thûá 
hai, vaâ trong chuyïën kinh 
àûúåc àoá cuãa võ Töíng trêën, thò 
Lï Duy Thaái àaä coá dõp àûúåc 
ài theo hêìu, vaâ trong chuyïën 
theo hêìu naây, öng àaä coá dõp 
quan saát, tòm hiïíu vïì vuâng 
àêët Haâ Tiïn àïí soaån baâi kyá 
naây vaâ hai baâi kyá noái trïn(8). 

Vïì nöåi dung baâi kyá: Baâi kyá 
göìm ba phêìn, phêìn àêìu kïí laåi 
lõch sûã hònh thaânh vuâng àêët 
Haâ Tiïn, vaâ nïu lïn vai troâ 
cuãa hoå Maåc àöëi vúái sûå phaát 
triïín cuãa vuâng àêët naây. Phêìn 
thûá hai miïu taã möåt söë àõa 
danh, thùæng tñch nöíi tiïëng 
cuãa Haâ Tiïn, àoá laâ nuái Tö 
Chêu, nuái Löåc Trô, nuái Bònh 
San, chuâa Phuâ Dung, chuâa 
Di Àaâ. Àoá laâ nhûäng àõa danh 
nöíi tiïëng cuãa trêën Haâ Tiïn 
xûa, àaä ài vaâo thú vùn cuãa 
caác thi nhên trong Tao àaân 
Chiïu Anh Caác. Phêìn cuöëi 
cuâng laâ sûå caãm nhêån, àaánh 
giaá cuãa taác giaã vïì trêën thaânh 
Haâ Tiïn. Taác giaã baâi kyá àaä toã 
sûå caãm phuåc vaâ hïët sûác ngúåi 
ca cöng lao, taâi nùng cuãa hoå 
Maåc trong viïåc khai múã vaâ 
phaát triïín vuâng àêët Haâ Tiïn. 
Ngoaâi ra, baâi kyá coân cung cêëp 
thïm nhûäng thöng tin giaá trõ, 
nhû chuyïën ài kinh lûúåc cuãa 
Töíng trêën Lï Vùn Duyïåt úã 
vuâng àêët naây vaâo nùm Nhêm 
Ngoå (1822), hay nhû viïåc 
cung cêëp söë liïåu töíng, huyïån, 
xaä, thön, àiïëm cuãa trêën Haâ 
Tiïn vaâo àêìu thïë kyã XIX.

CHUÁ THÑCH:

1. Chó chuáa Nguyïîn Phuác 
Chu (1691 - 1725). Saách Maåc 
thõ gia phaã coá cheáp rùçng: Nam 
triïìu Tiïn vûúng (Nguyïîn Phuác 
Chu), thêëy Thaái cöng tûúáng maåo 
khöi ngö, daáng veã kiïåt hiïåt, cûã 
chó kñnh cêín, khen laâ ngûúâi coá 
loâng trung thaânh, beân haå chó 
cho laâm thuöåc quöëc, àùåt tïn àêët 
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Thaái cöng cai trõ laâ trêën Haâ 
Tiïn, phong cho chûác Töíng 
binh". Xem: Dinh Àûác hêìu 
Vuä Thïë Dinh, Maåc thõ gia 
phaã, Nguyïîn Khùæc Thuêìn 
dõch, Nxb Giaáo duåc, Haâ Nöåi, 
2008, tr.17. Xem thïm: Quöëc 
sûã quaán triïìu Nguyïîn, Àaåi 
Nam thûåc luåc, Chñnh biïn, 
Àïå nhêët kyã, baãn dõch, têåp 
1, Nxb. Giaáo duåc, Haâ Nöåi, 
2002, tr.122. 

2. Tûác àúâi chuáa Nguyïîn 
Phuác Chuá (1725 - 1738).  

3. Chó chuáa Nguyïîn 
Phuác Thuêìn (1765 - 1777). 

4. Phi Nhaä Tên, tûác 
Somdet Phra Chao Taksin 
Maharat, thûúâng goåi laâ 
Taksin, öng vöën laâ ngûúâi 
Triïìu Chêu nûúác Thanh, 
coá tïn laâ Tñn 信, coân àûúåc 
goåi laâ Trõnh Tñn 鄭信, 
Trõnh Tên 鄭新 (Theo Haâ 
Tiïn trêën hiïåp trêën Maåc 
thõ gia phaã 河仙鎮葉鎮鄚
氏家譜, Trõnh Quöëc Anh 
鄭國英 (Theo Àaåi Nam 
thûåc luåc 大南實錄), sûã 
liïåu nhaâ Thanh thûúâng 

goåi laâ Trõnh Chiïu 鄭昭 
(Theo Thanh sûã caão 清
史稿. Trong tiïëng Thaái, 
chûä "Chiïu 昭" coá nghôa 
laâ vua, quöëc vûúng). Öng 
laâ võ quöëc vûúng duy nhêët 
cuãa Vûúng triïìu Thonburi 
(泰國吞武里王朝), taåi võ 
tûâ nùm 1767 - 1782. Nùm 
Tên Maäo (1771), Phi 
Nhaä Tên àaä àem quên 
àaánh chuáa Nguyïîn nhùçm 
tranh giaânh quyïìn kiïím 
soaát Cao Miïn, trong caác 
nùm tûâ 1771 - 1772, liïn 
quên Xiïm - Miïn àaä liïn 
tiïëp àaánh baåi quên chuáa 
Nguyïîn. Àïën nùm Quyá Tyå 
(1773), quên chuáa Nguyïîn 
àaä àêíy lui àûúåc caác cuöåc 
têën cöng cuãa liïn quên 
Xiïm - Miïn. 

5. Tûác nùm 1775,  
Nguyïîn Huïå àem quên 
vaâo àaánh Phuá Yïn, khiïën 
quên chuáa Nguyïîn tan vúä, 
kïí tûâ àêy thïë lûåc Têy Sún 

caâng thïm lúán maånh.  
6. Tûác nùm 1777, Nguyïîn 

Huïå àem quên vaâo àaánh Gia 
Àõnh. Saách Àaåi Nam thûåc luåc 
coá cheáp roä: "Muâa xuên nùm 
Àinh Dêåu [1777], giùåc Têy 
Sún Nguyïîn Vùn Huïå vaâo 
àaánh cûúáp Saâi Goân (thuöåc 
tónh Gia Àõnh). Duïå Töng ài 
Àùng Giang (thuöåc tónh Àõnh 
Tûúâng). Vua àem binh Àöng 
Sún àïën ûáng viïån, àoán Duïå 
Töng àïën Cêìn Thú (tûác àaåo 
Trêën Giang thuöåc tónh An 
Giang), röìi àïën Long Xuyïn 
(thuöåc tónh Haâ Tiïn). Thaáng 
9 muâa thu, quên giùåc theo 
ngùåt, ngaây Canh Thòn, Duïå 
Töng bõ naån bùng. Möåt mònh 
vua (Gia Long - HNC) àûúåc 
thoaát, lïn thuyïìn àêåu úã söng 
Khoa (thuöåc Long Xuyïn)". 
Xem: Quöëc sûã quaán triïìu 
Nguyïîn, Àaåi Nam thûåc luåc, 
Chñnh biïn, Àïå nhêët kyã, baãn 
dõch, têåp 1, Nxb. Giaáo Duåc, 
Haâ Nöåi, 2002, tr.204-205. 

7. Chó nhûäng saáng taác thú 
vùn cuãa caác thi nhên trong 
Tao àaân Chiïu Anh Caác. 

8. Tûác laâ hai baâi "Höìi 
Thuãy cûåu àöìn kyá 廻水舊屯
記" (Baâi kyá vïì àöìn cuä Höìi 
Thuãy/Nûúác Xoaáy), "Tiïn Sún 
tûå kyá 僊山寺記" (Baâi kyá chuâa 
Tiïn sún). Àöìn Höìi Thuãy, coân 
àûúåc goåi laâ Höìi Oa, hay Höìi 
Oa Thuãy, dên gian thûúâng 
goåi laâ Nûúác Xoaáy. Àêy laâ núi 
coá àõa thïë hiïím yïëu, chiïën 
lûúåc. Nguyïîn AÁnh, sau khi 
tûâ Xiïm vïì àaä choån vuâng naây 
àïí àoáng quên. Àõa danh naây 
nay thuöåc xaä Long Hûng A, 
huyïån Lêëp Voâ, tónh Àöìng 
Thaáp. Chuâa Tiïn Sún, coân 
coá tïn laâ Baåch Vên Am, Linh 
Sún tûå, chuâa nùçm trong danh 
thùæng Thaåch Àöång, thuöåc 
xaä Myä Àûác, Thõ xaä Haâ Tiïn 
ngaây nay. Baâi "Tiïn Sún tûå 
kyá", chuáng töi àaä cung cêëp 
cho Ths. Nguyïîn Vùn Hoaâi 
(Trûúâng ÀHKHXH&NV 
Tp.HCM) àïí laâm tû liïåu biïn 
soaån cöng trònh Àõa chñ Haâ 
Tiïn. 
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NGUỒN GỐC NGƯỜI VIỆT
Hướng tiếp cận từ ngôn ngữ

Hồ Trung Tú

Tiïëng Viïåt, nhiïìu ngûúâi vêîn tin chùæc rùçng noá 
àaä coá tûâ thúâi Huâng Vûúng, Hai Baâ Trûng, 
coá thïí khaác vúái ta höm nay chuát ñt naâo àoá 

nhûng chùæc chùæn noá cuäng phaãi laâ thûá tiïëng Viïåt 
ta coá thïí nhêån ra vaâ nghe hiïíu àûúåc. Thïë nhûng 
coá àiïìu laå, mùåc duâ noá àaä àûúåc caác nhaâ ngön ngûä 
noái àïën tûâ lêu, rùçng tiïëng Viïåt ta duâng höm nay 
coá 70% laâ tiïëng Haán, 30% coân laåi thò phêìn lúán laâ 
Mön-Khúmer, phêìn coân laåi laâ Taây - Thaái. Vaâi vñ 
duå nhoã nhû: choá maá thò choá laâ Mön-Khúmer coân 
maá laâ Taây Thaái; chúå buáa cuäng vêåy, chim choác, 
rûâng ruá, àeåp àeä, mùån maâ... cuäng àïìu vêåy. Vêåy 
tiïëng Viïåt úã àêu? Àêu laâ tiïëng Viïåt maâ ta hay tûå 
haâo laâ àaä coá tûâ thúâi Huâng Vûúng? Vaâ Baâ Trûng 
noái thûá tiïëng Viïåt naâo? Liïåu luác àoá Baâ Trûng chó 
noái tiïëng Haán hay chó noái tiïëng Taây Thaái, tiïëng 
Mon-Khmer vaâ chûa coá sûå hoâa nhêåp caã 3 thaânh 
möåt nhû hiïån nay? Vaâ quan troång hún, nïëu khöng 
noái laâ quan troång nhêët laâ sûå hoâa nhêåp àoá àaä xaãy 
ra úã àêu, bao giúâ vaâ nhû thïë naâo vò qua àoá seä giuáp 
ta giaãi maä àûúåc möåt caách röët raáo nguöìn göëc ngûúâi 
Viïåt hiïån nay.

Coá yá kiïën cho rùçng ngûúâi Viïåt tûâ Höì Àöång 
Àònh xuöëng nïn 70% tiïëng Haán àoá chñnh laâ Viïåt 

cöët loäi röìi caác töåc ngûúâi khaác múái hoâa nhêåp vaâo 
taåo nïn tiïëng Viïåt nay. Luêån àiïím naây thoaåt nghô 
thêëy àuáng, thïë nhûng trong cêëu truác ngön ngûä 
thò ta laåi thêëy tiïëng Haán chó chiïëm phêìn thûúång 
têìng (nhûäng tûâ thïí hiïån trònh àöå phaát triïín cuãa 
xaä höåi), tûác nhûäng vöën tûâ coá tñnh trûâu tûúång cao 
thuöåc vïì chñnh trõ, vùn hoáa, tön giaáo, triïët hoåc; 
coân nhûäng tûâ thuöåc sinh hoaåt àúâi söëng hùçng ngaây 
thò laåi thuöåc vïì Mon-Khmer vaâ Taây-Thaái... Leä naâo 
tiïëng Haán khöng coá nhûäng tûâ cú baãn nhû mùæt, 
tai, muäi, lûúäi, ruöång, àöìng, goâ, baäi, luáa, gaåo, choá, 
meâo...? Caác nhaâ ngön ngûä àaä thöëng nhêët tûâ lêu 
rùçng chñnh lûúång vöën tûâ cú baãn naây múái quyïët 
àõnh möåt ngön ngûä thuöåc vïì ngûä hïå naâo, dên töåc 
naâo; nhûäng tûâ thûúång têìng thûúâng laâ vay mûúån. 
Nhû trûúâng húåp Thaái Lan, Laâo, Campuchia cuäng 
vêåy, nhûäng vöën tûâ thûúång têìng àïìu vay mûúån tûâ 
ÊËn Àöå khi hoå du nhêåp chûä viïët vaâ tön giaáo. Caã 
chêu Êu cuäng vêåy, vöën tûâ thûúång têìng cuäng àïìu 
vay mûúån tûâ ngön ngûä Latinh cöí.

Chñnh vò lyá do naây maâ ban àêìu, vaâo àêìu thïë 
kyã XX, Henry Maspero àïì xuêët xïëp tiïëng Viïåt vaâo 
ngûä hïå Taây-Thaái, vaâ sau àoá, vaâo nùm 1953 qua 
hai baâi baáo A.G.Hadricourt khùèng àõnh laåi, vaâ 

Các cư dân Việt trên bước đường Nam tiến - Tranh ký họa. Bộ sưu tập của PGS. TS Nguyễn Mạnh Hùng



XUÂN 2017, SỐ 479 THÁNG 1 NĂM 201738

àûúåc cöng nhêån cho àïën nay, laâ tiïëng Viïåt thuöåc 
vïì ngûä hïå Mon-Khmer.

Kïët luêån cuãa Hadricourt xuêët phaát tûâ viïåc 
so saánh nhûäng tûâ cú baãn öng thêëy noá hoaân toaân 
thuöåc vaâo ngûä hïå Mon-Khmer, hún nûäa nhûäng 
àùåc àiïím Taây-Thaái – Thaái trong tiïëng Viïåt nhû 
nhû Thanh àiïåu öng cuäng chûáng minh àûúåc noá laâ 
sûå biïën àöíi tûâ nguyïn göëc Mon-Khmer.

Thïë nhûng coá àiïìu laå laâ ngûä phaáp tiïëng Viïåt 
thò laåi thuöåc vïì Taây Thaái. Xaác àõnh möåt ngûä phaáp 
thuöåc hïå naâo, caác nhaâ ngön ngûä lêëy phûúng phaáp 
taåo tûâ múái laâm chuêín trûúác hïët. Nïëu tiïëng Viïåt 
taåo tûâ múái bùçng caách gheáp, laáy (vñ duå nhû rûâng khi 
thïm ruá thò seä coá nghôa khaác, àoã nhûng laáy ào àoã 
thò seä coá maâu sùæc khaác), trong khi àoá thò ngûúâi hïå 
Mon-Khmer (úã Viïåt Nam göìm caác nhoám dên töåc 
nhû Nhoám Khmer, Nhoám Bahnar, Nhoám Katu, 
Nhoám Viïåt Mûúâng, Nhoám Khmuá...) thò phûúng 
phaáp taåo tûâ cuãa hoå laâ thïm caác phuå töë (nhû tiïëng 
Anh thïm caác tiïëp àêìu ngûä, tiïëp vô ngûä). Vñ duå úã 
tiïëng Katu: Cha laâ ùn, thò chna: thûác ùn; trcha: ùn 
qua ùn laåi; prcha: ùn tiïåc; pacha: cho ùn.

Roä raâng sûå hoâa nhêåp cuãa caác töåc ngûúâi, cuãa caác 
cöång àöìng dên cû trïn vuâng àêët hònh chûä S naây 
laâ sêu sùæc, àïën àöå noá àaä taåo ra möåt thûá hoaân toaân 

múái so vúái nhûäng gò nguyïn mêîu trûúác àoá. Viïåc ài 
tòm möåt nguöìn göëc ngûúâi Viïåt tûâ xa xûa, bêët biïën, 
thöëng nhêët xuyïn suöët tûâ nhiïìu ngaân nùm qua roä 
raâng laâ möåt hûúáng tòm kiïëm thiïëu khön ngoan, 
nïëu khöng noái laâ laåc hêåu so vúái sûå phaát triïín cuãa 
thïë giúái trong nghiïn cûáu lõch sûã. Giaáo sû sûã hoåc 
Liam Kelley khöng phaãi khöng coá lyá khi àoåc tham 
luêån vïì "Möåt nïìn sûã hoåc àaä chïët" trong höåi thaão 
Viïåt Nam hoåc lêìn thûá tû.

Vêën àïì quan troång khöng phaãi úã chöî ta traã lúâi 
àûúåc nguöìn göëc Tiïëng Viïåt hiïån nay àang duâng 
maâ phaãi traã lúâi cho àûúåc cêu hoãi sûå hoâa nhêåp àoá 
àaä diïîn ra nhû thïë naâo vaâ bao giúâ. Vaâ àoá múái laâ 
àiïìu quan troång nhêët àïí coá thïí hiïíu àûúåc nguöìn 
göëc ngûúâi Viïåt.

Ài tòm nguöìn göëc ngûúâi Viïåt luön laâ niïìm 
caãm hûáng bêët têån vaâ thûåc tïë cuäng àaä coá rêët 
nhiïìu ngûúâi "àêm àêìu" vaâo cuöåc tòm kiïëm nhû 
khoá coá kïët thuác naây. Nguöìn sûã liïåu gêìn nhû àaä 
àûúåc khai thaác caån kiïån vaâ nhiïìu ngûúâi àang tòm 
hûúáng múái úã truyïìn thuyïët, huyïìn thoaåi, thêìn 
tñch, thêìn phaã. Têët caã gêìn nhû khöng coá gò múái 
nûäa, dûúâng nhû caác maãnh gheáp àaä coá àuã nhûng 
bûác tranh àêu laâ nguöìn göëc ngûúâi Viïåt vêîn chûa 
hiïån lïn roä raâng.

Đà Nẵng cảm hoài
Thử địa hà do động chiến phong,
Chí kim đáo xứ thỉ xà tung.
Thuyền lâm nội phụ tam tài triển,
Xa sử trùng quan nhất lộ thông.
Cố quốc sơn hà lân địch lý,
Thùy gia lâu các tịch dương trung.
An năng tái khởi Trần Hưng Đạo,
Cộng vãn Đằng giang vĩ đại công.

Đất ấy vì đâu lửa chiến bùng,
Đến nay heo rắn mặc xưng hùng.
Tàu vào bến cảng ba màu phất,
Xe ruổi trùng quan một nẻo thông.
Sáo trỗi mênh mang hồn nước cũ,
Chiều buông thê thiết bóng lầu không.
Làm sao có được Trần Hưng Đạo,
Cùng kéo sông Đằng tới lập công.

Cao Tự Thanh dịch

Trần Quý Cáp

Ở Đà Nẵng cảm hoài
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Cung điện Tuileries và
cuộc tiếp kiến phái đoàn 
nước Đại Nam năm 1863

Tôn Thất Thọ

KHU VÛÚÂN TUILERIES NÙÇM ÚÃ 
TRUNG TÊM THUÃ ÀÖ PARIS (PHAÁP). VÕ 
TRÑ NAÂY TRÛÚÁC ÀÊY LAÂ CUNG ÀIÏÅN 
HOAÂNG GIA TUILERIES CUÂNG VÚÁI 
KHUÖN VIÏN CUÃA KHU VÛÚÂN. ÀÏËN 
CUÖËI THÏË KYÃ XIX, CUNG ÀIÏÅN ÀAÄ BÕ 
ÀÖËT CHAÁY VAÂ PHAÁ HUÃY. ÚÃ ÀÊY ÀAÄ GHI 
LAÅI MÖÅT DÊËU ÊËN LÕCH SÛÃ: TAÅI ÀÊY, 
LÊÌN ÀÊÌU TIÏN HOAÂNG ÀÏË NAPOLEÁON 
III VAÂ HOAÂNG GIA ÀAÄ TIÏËP PHAÁI ÀOAÂN 
ÀI SÛÁ CUÃA NÛÚÁC ÀAÅI NAM DO CUÅ PHAN 
THANH GIAÃN DÊÎN ÀÊÌU VAÂO NÙM 1863.

PV tạp chí Xưa&Nay trước Khải hoàn môn Carrousel 
trên nền cung điện Tuileries
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Nhiïìu taâi liïåu lõch sûã 
cho biïët võ trñ naây vöën 
laâ möåt khu àêët röång 

vaâ xûúãng ngoái. Vaâo thïë kyã XIV 
quan thaái thuá Paris Pierre des 
Essarts súã hûäu möåt ngöi nhaâ vaâ 
möåt maãnh àêët röång úã àêy. Thïë 
kyã XVI, Neufville de Villeroy, 
töíng trûúãng Taâi chñnh àaä xêy 
úã àêy möåt dinh thûå vaâ sau àoá 
àûúåc François I mua laåi àïí tùång 
meå.

Sau khi vua Henri II mêët nùm 
1559, hoaâng hêåu Catherine de 
Meádicis khöng muöën söëng úã àiïån 
Tournelles nïn mua laåi toaân böå 
caác cöng trònh úã àêy. Catherine 
de Meádicis cho san bùçng khu 
vûåc vaâ xêy dûång möåt cung àiïån 
nùçm úã phña bùæc cuãa Louvre. Toâa 
nhaâ àûúåc xêy dûång vaâ àûúåc goåi laâ 
Cung àiïån Tuileries.

Àêìu thïë kyã XVII, Henri 
IV quyïët àõnh nöëi Louvre vúái 
Tuileries bùçng viïåc xêy dûång 

möåt haânh lang daâi doåc söng 
Seine. Cuäng vaâo thúâi gian naây, 
phêìn phña nam cuãa cung àiïån 
Tuileries tiïëp tuåc àûúåc keáo daâi 
vaâ mang tïn Petite-Galerie, dûå 
àinh nöëi vúái Grande-Galerie 
bùçng möåt toâa nhaâ tïn Rivieâre. 
Nhûng sau caái chïët cuãa Henri 
IV vaâo nùm 1610, viïåc xêy dûång 
laåi bõ boã dúã möåt thúâi gian daâi.

Àïën thúâi Louis XIV, nhaâ 
vua quyïët àõnh tiïëp tuåc cöng 
trònh. Trong khoaãng 1659 túái 
1666, cung àiïån Tuileries trúã 
thaânh möåt cöng trònh àöëi xûáng 
bùæc nam. Sau àoá Louis XIV cho 
sûãa vaâ xêy laåi toâa nhaâ cao úã 
giûäa theo phong caách cöí àiïín, 
röång vaâ cao hún, voâm cuäng lúán 
hún. Àïën cuöëi thïë kyã XVII thò 
Tuileries coá àûúåc daáng veã töìn 
taåi trong hai thïë kyã sau àoá. 
Töíng thïí caác cung àiïån traãi daâi 
tûâ Louvre, tiïëp àïën möåt khu nhoã 
göìm caác ngöi nhaâ cöí (võ trñ Kim 

tûå thaáp kñnh hiïån nay), túái quaãng 
trûúâng vaâ sên Carrousel (võ trñ 
cuãa Khaãi hoaân mön Carrousel), 
röìi cung àiïån Tuileries daâi 260m 
túái têån quaãng trûúâng Concorde 
ngaây nay.

Möåt khoaãng thúâi gian daâi, 
caác võ vua Phaáp khöng úã Paris 
maâ söëng taåi lêu àaâi Versailles. 
Trong Caách maång Phaáp, ngaây 
6 thaáng 10-1789, Louis XVI, 
Marie-Antoinette cuâng hoaâng 
gia bõ nhûäng ngûúâi nöíi dêåy àûa 
vïì Tuileries. Trong khoaãng 80 
nùm sau àoá, Tuileries laâ cung 
àiïån chñnh cuãa caác võ vua vaâ 
hoaâng àïë Phaáp, cuäng laâ núi 
diïîn ra nhiïìu sûå kiïån lõch sûã 
quan troång. 

Trong thúâi kyâ Caách maång, 
hoaâng gia àaä söëng úã àêy trong 
ba nùm. Túái ngaây 21-6-1791, 
Louis XVI cuâng hoaâng töåc boã 
tröën nhûng bõ bùæt úã Varennes 
röìi àûúåc àûa trúã laåi Tuileries. 

Hoàng đế Napoléon tiếp sứ đoàn Phan Thanh Giản tại điện Tuileries, 1863 - Tranh ký họa
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Ngaây 10-7-1792, hoaâng gia bõ 
buöåc phaãi rúâi khoãi Tuileries vaâ 
àêìu nùm 1793, vua Louis XVI 
vaâ  Marie-Antoinette lêìn lûúåt 
bõ xûã tûã.

Ngaây 19-2-1800, Napoleáon 
Bonaparte àïën söëng úã Tuileries. 
Àïën ngaây 18-5-1804, Napoleáon 
Bonaparte trúã thaânh hoaâng 

àïë thò Tuileries tiïëp tuåc laâ 
cung àiïån hoaâng gia. Àïën nùm 
1815, Napoleáon Bonaparte 
rúâi Tuileries vaâ khöng bao giúâ 
coân quay laåi àêy. Louis XVIII 
àïën söëng vaâ chïët taåi Tuileries. 
Tiïëp àoá Charles X úã àêy cho túái 
thaáng 7-1830. Cung àiïån khöng 
coá ai cho túái khi Louis-Philippe 
I cuâng hoaâng töåc chuyïín túái 
söëng taåi têìng trïåt toâa nhaâ phña 
nam. 

Túái Àïå nhõ àïë chïë, Tuileries 
laâ cung àiïån cuãa Napoleáon III. 
Ngaây 29 thaáng nùm 1853, àêy 
laâ àõa àiïím töí chûác lïî cûúái cuãa 
Napoleáon III vaâ Eugeánie de 
Montijo. Cung àiïån tiïëp tuåc 
àûúåc múã röång vaâ khoaãng nùm 
1870, lêìn àêìu tiïn Tuileries vaâ 
Louvre àûúåc nöëi thaânh möåt töíng 
thïí hoaân chónh. Túái ngaây 4-9-
1870, Eugeánie de Montijo phaãi 
rúâi khoãi Tuileries, nhûäng ngûúâi 
nöíi dêåy bao vêy cung àiïån.

Khi Cöng xaä Paris laâm chuã 
khu vûåc naây, Tuileries trúã 
thaânh àõa àiïím àïí töí chûác caác 

buöíi "hoâa nhaåc cuãa nhûäng 
chiïën sô cöng xaä". Trong hai 
ngaây 22 vaâ 23-5-1871, caác 
binh lñnh cöng xaä chuêín bõ 
dêìu, thuöëc suáng vaâ hùæc ñn. 
Ngaây 23, hoå têím caác hoáa 
nhêët chaáy àoá lïn khùæp caác 
cùn phoâng cuãa Tuileries 
vaâ àöët lûãa chaáy saáng rûåc 

caã cung àiïån. Khoaãng 11 
giúâ töëi, möåt vuå nöí lúán úã toâa 
nhaâ trung têm, caã voâm nhaâ 
chòm trong lûãa. Cung àiïån 
chaáy trong ba ngaây. Túái 27-
5, Tuileries chó coân trú laåi 
caác bûác tûúâng àen…

Qua thúâi gian, dêëu tñch 
cung àiïån Tuileries àaä khöng 
coân trong khu vûúân röång raäi 
naây nûäa, nhûng dêëu êën lõch 
sûã àöëi vúái chuáng ta vêîn coân 
àoá: taåi cung àiïån naây, vaâo 
ngaây 5-11-1863 (24-9 Quyá 
Húåi), Hoaâng àïë nûúác Phaáp 
laâ Napoleon III àaä tiïëp sûá 
àoaân cuãa nûúác Àaåi Nam do 
cuå Phan Thanh Giaãn (1796-
1867) dêîn àêìu, vúái sûá maång 
chuöåc laåi 3 tónh miïìn Àöng 
Nam kyâ àaä bõ thûåc dên àaánh 
chiïëm. Quang caãnh cung 
àiïån vaâ diïîn tiïën cuãa buöíi lïî 
àaä àûúåc cuå Phaåm Phuá Thûá 
(1821-1882) ghi laåi trong têåp 
Têy haânh nhêåt kyá nhû sau:

"Ngaây 24 (thaáng 9 Quyá 
Húåi)

Àêìu giúâ Ngoå, do Haâ-ba-lñ 
dêîn, chuáng töi phêím phuåc àïën 
lêìu Lö-bia-rúâ (Louvre) àïí dûå höåi 
nghõ (lêìu naây cuâng úã möåt chöî vúái 
lêìu Chuây-lú-rñ (lêìu Tuileries); 
möåt lêìu úã phña àöng vaâ möåt lêìu 
úã phña têy àöëi diïån nhau; phña 
nam vaâ bùæc lêìu bùçng liïn tiïëp; 
daäy lêìu phña àöng vaâ lêìu phña 
têy caách chûâng möåt dùåm.

Luác àoá, caác quan àaåi thêìn, 
giaám muåc… caã thaãy hún ba 
trùm ngûúâi àïìu theo ngöi thûá 
ngöìi úã têìng giûäa. ÚÃ têìng giûäa coá 
baãy gian, daâi mûúâi trûúång, röång 
chûâng böën trûúång. ÚÃ gian thûá 
nhêët, phña bùæc vaâ chñnh giûäa 
àùåt ghïë ngöìi cuãa Quöëc trûúãng, 
hai bïn àùåt ba chiïëc ghïë ngöìi 
cuãa em trai vaâ chaáu trai Quöëc 
trûúãng, bïn phaãi xïë vïì hûúáng 
bùæc laâ chöî ngöìi cuãa Quöëc phi vaâ 
con trai, cuâng nhûäng ngûúâi hêìu 
nûä cuãa Quöëc trûúãng, bïn traái 
vaâ bïn phaãi laâ chöî ngöìi cuãa hai 
viïn quan böå Lïî …

"Àêìu giúâ Muâi, quan tham tri 
böå Lïî cuãa hoå laâ Baâ-rï vaâ Thõ lang 
Mö-ri mùåc triïìu phuåc àûa böën cöî 
xe cöng cuãa Quöëc trûúãng vaâ böën 
tïn kyå binh theo hêìu sûá quaán àïí 
kñnh àoán Quöëc thû vaâ àöìng thúâi 
múâi sûá böå túái tiïëp kiïën…

Xe àïën cöíng lêìu bïn traái 
(bïn traái vaâ bïn phaãi àïìu coá lêìu 
àaâi nöëi liïìn vúái lêìu chñnh trûúác 
vaâ lêìu chñnh sau) thò reä vïì phña 
haâng raâo sùæt úã trûúác lêìu vaâ vaâo 
cûãa giûäa. Böå binh vaâ kyå binh 
chûâng nghòn ngûúâi böìng suáng 
àûáng sùæp haâng hai. Nhaåc cûã 
àïën lêìu. Chuáng töi xuöëng xe vaâ 
theo bêåc thïìm bûúác lïn.

"Töi, Phaåm Phuá Thûá cung 
kñnh bûng Quöëc thû ài trûúác 
möåt tñ, Phan Thanh Giaãn vaâ 
nhûäng ngûúâi khaác tiïëp theo, 
quan àaåi thêìn Böå Lïî cuãa hoå ra 
àoán vaâ dêîn àïën têìng trïn qua 
3 lúáp cûãa. Tûâ têìng dûúái àïën 
chöî naây, hai bïn coá lñnh àûáng 
nghiïm tuác, trong àoá coá hún 
100 ngûúâi mang giaáp sùæt, goåi laâ 
tên binh cuãa Quöëc trûúãng hoå. 

Àïën chöî tiïëp kiïën, úã gian 
giûäa Quöëc trûúãng, Quöëc phi vaâ 
ngûúâi con trai àûáng trïn ba bêåc 
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àïåm troân, àùåt dûåa vaâo tûúâng.
Quöëc trûúãng àûáng bïn phaãi, 

àêìu trêìn, tay traái cêìm muä, 
Quöëc phi chùæp tay àûáng bïn 
traái, caách chûâng hai thûúác, bïn 
phaãi Quöëc trûúãng dûúái möåt bêåc, 
ngûúâi con trai àûáng, cuäng àêìu 
trêìn...

Bïn phaãi Quöëc trûúãng laâ 
caác àaåi thêìn cuãa hoå, bïn traái laâ 
vúå caác võ àaåi thêìn, möîi bïn vaâi 
chuåc ngûúâi àûáng chúâ. 

Chuáng töi lêìn lûúåt tiïën vïì 
phña chöî àûáng cuãa Quöëc trûúãng, 
Phan Thanh Giaãn vaâ töi, cuâng 
Nguåy Khùæc Àaãn xaá ba xaá. (khi 

chuáng töi xaá, Quöëc trûúãng vaâ 
Quöëc phi àïìu cuái àêìu àaáp lïî). 
Phan Thanh Giaãn àoåc diïîn tûâ. 
Xong trên troång nhêån Quöëc 
thû àïå trònh Quöëc trûúãng, töi 
(Phaåm Phuá Thûá) trúã laåi àûáng 
trong haâng. 

Quöëc trûúãng nûúác hoå bûúác 
xuöëng möåt bêåc, nhêån Quöëc thû 
röìi trúã vïì chöî àûáng cuä, àûa cho 
Àö-anh-àï-luäy; viïn naây cung 
kñnh bûng lêëy. Quöëc trûúãng beân 
quay vïì phña chuáng töi àoåc lúâi 
àaáp tûâ. Haâ-baá-lñ àûáng bïn traái 
thöng dõch...

Xong chuáng töi lêìn lûúåt xaá 
ba xaá röìi lui ra. Caác quan Tham 
tri vaâ Thõ lang böå Lïî (tûác thûá 
trûúãng) cuãa hoå àûa àoaân vïì sûá 

quaán. Ra àïën ngoaâi cöíng lêìu, 
cuäng coá cûã nhaåc nhû trûúác. 

Möåt laát, Haâ-baá-lñ múâi chuáng 
töi àöíi xe, ài àïën dinh cuãa quan 
Àaåi Hoåc Sô (tûác Böå trûúãng böå 
Ngoaåi giao). Ngûúâi àûa möåt 
baãn sao hiïåp ûúác múái vúái möåt 
bûác thû thöng thûúng vaâ noái 
vúái chuáng töi vïì àïå trònh àïí chúâ 
thi haânh…" (Nhêåt kyá ài Têy, 
tr.222).

Caách àêy gêìn 100 nùm, 
ngaây 25-3-1922, hoåc giaã Phaåm 
Quyânh (1892-1945) àaä àïën 
thùm khu vûúân lõch sûã naây. 
Öng miïu taã trong têåp Phaáp 

haânh nhêåt kyá nhû sau: "Buöíi 
chiïìu vaâo chúi trong cöng viïn 
Tuileries. Àêy laâ möåt núi vûúân 
hoa àeåp nhêët úã thaânh Paris, úã 
vaâo sau cung Le Louvre. Trûúác 
àêy àêy laâ cung Tuileries, vua 
Louis úã àêy, sau khi cung bõ 
phaá, bêy giúâ laâm thaânh núi cöng 
viïn, trong coá buåi cêy, bïí nûúác, 
tûúång àaá, tûúång àöìng, xem àïën 
mêëy giúâ àöìng höì khöng hïët. 
Nhêët laâ tûúång úã trong naây thò 
biïët bao nhiïu maâ kïí, coá túái 
mêëy trùm pho, khöng phaãi toaân 
laâ kyã niïåm danh nhên, phêìn 
nhiïìu laâ nhûäng tûúång taã thûåc, 
nhû tûúång möåt con höí vúái con caá 
sêëu cùæn nhau, con sû tûã vúái con 
cöng, neát chaåm maånh meä, vaâ roä 

hïåt nhû thûåc, tûúång nhûäng 
nhên vêåt trong truyïån thêìn 
tiïn Hy Laåp, tûúång biïíu 
hiïån vïì caãnh tûá thúâi, caãnh 
chiïu dûúng, tõch dûúng…, 
toaân laâ hònh àaân baâ caã.

Vûúân naây tûác laâ möåt núi 
baão taâng löå thiïn vïì nghïì àiïu 
khùæc nûúác Phaáp. Vûúân daâi túái 
möåt nghòn thûúác, röång ba böën 
trùm thûúác, chung quanh raâo 
sùæt caã, möåt mùåt tröng ra söng 
Seine. Kiïíu vûúân laâ kiïíu cuãa 
Lenotre, laâ nhaâ cöng trònh sû 
coá tiïëng vïì àúâi Louis thûá XIV, 
vò trong vûúân ngûå uyïín khi 
xûa, möåt phêìn múái laâ sau khi 
cung àiïån bõ phaá laâm röång ra 
thïm cuäng theo möåt quy mö 
nhû trûúác…:  ("Phaáp du haânh 
nhêåt kyá", trong Du kyá Viïåt 
Nam, tr.628).

Ngöìi dûúái boáng maát cuãa 
nhûäng haâng cêy thùèng tùæp 
trong khu vûúân thú möng 
giûäa thuã àö Paris, khoá maâ 
tûúãng tûúång àûúåc rùçng, núi 
àêy àaä tûâng coá möåt cung àiïån 
cuãa hoaâng gia Phaáp töìn taåi 
haâng mêëy thïë kyã. Vaâ cuäng núi 
àêy, hún 150 nùm trûúác àaä 
diïîn ra möåt sûå kiïån liïn quan 
àïën lõch sûã cuãa hai dên töåc 
Viïåt - Phaáp.

Lõch sûã àaä sang trang tûâ 
lêu vaâ seä khöng thïí lùåp laåi. 
Quaá khûá àaä ài qua, cung àiïån 
xûa àaä khöng coân dêëu tñch, 
coân chùng laâ sûå phaát triïín 
cuãa muön loaâi cêy vaâ hoa coã 
vûún mònh trong nùæng súám. 
Têët caã nhûäng hònh aãnh höm 
nay vaâo nhûäng ngaây cuöëi 
thu úã thuã àö nûúác Phaáp, àaä 
cho chuáng töi liïn tûúãng vïì 
möåt tûúng lai phaát triïín cuãa 
tònh hûäu nghõ, húåp taác bònh 
àùèng giûäa hai nûúác, vò haånh 
phuác cuãa caã hai dên töåc…
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Thêm một chứng cứ
khẳng định chủ quyền

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA -TRƯỜNG SA
CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Lục Gia 

Haãi caãng quöëc tïë Tourane vaâo thúâi àiïím 
nùm 1819, taâu Franklin mang cúâ Húåp 
Chuáng Quöëc Myä do thuyïìn trûúãng 

John White chó huy coá mùåt taåi àêy vúái muåc 
àñch yïët kiïën hoaâng àïë Gia Long xin giêëy pheáp 
buön baán vúái thûúng caãng Saâi Goân. Chuyïën 
ài cuãa J. White bêët thaânh do võ hoaâng àïë coá 
quyïìn uy töëi thûúång naây àaä tuêìn du lïn khu 
vûåc phña Bùæc, taâu Franklin thêët voång quyïët 
àõnh rúâi khoãi Vûúng quöëc Viïåt Nam chuyïín 
hûúáng thûúng maåi sang caác haãi caãng thuöåc 
Philippine. 

Tuy vêåy, höìi kyá cuãa J. White êën haânh nùm 
1823 búãi Nhaâ xuêët baãn Wells and Lilly taåi 
Boston (Myä) nhan àïì Chuyïån cuãa möåt ngûúâi 
ài du haânh trong Biïín Trung Hoa (History of 
a voyage to the China Sea) àaä lêåp tûác àûúåc 
taái baãn vaâo ngay nùm sau taåi London (Anh) 
búãi Nhaâ xuêët baãn A. & R. Spottiswood vúái tïn 
goåi múái Chuyïën ài àïën Nam Haâ (A voyage to 
Cochinchina). 

Sûå kiïån cho thêëy sûå hêëp dêîn maâ taác phêím 
àem laåi cho àöåc giaã noái chung cuâng nhûäng nhaâ 
haãi haânh noái riïng, nhûng àiïìu quan troång 
hún, àaä coá möåt sûå cêåp nhêåt nhûäng nhêån thûác 
múái liïn quan àïën tïn goåi Biïín Àöng, vò rùçng 
trûúác nay khöng ñt caác nhaâ àõa lyá vaâ haâng haãi 
Têy phûúng goåi tïn Biïín Àöng laâ Biïín Trung 
Hoa (China Sea) hoùåc Biïín Nam Trung Hoa 
hay Biïín Hoa Nam (South China Sea). Coá 
thïí chñnh taác giaã J. White hoùåc Nhaâ xuêët baãn 
A. & R. Spottiswood taåi New-Street Square 
cuãa Anh quöëc àaä kõp nhêån ra sûå bêët cêåp naây 
maâ thay àöíi danh xûng tûâ "Biïín Trung Hoa" 
thaânh xûá "Nam Haâ”, danh xûng thöng duång 
phên biïåt vúái Bùæc Haâ (xûá Àaâng Ngoaâi/Tonkin) 
trïn caác êën baãn phûúng Têy, tûác xûá Àaâng 
Trong cuä (Cochinchina) cuãa Vûúng quöëc Viïåt 
Nam hiïån taåi. 

Thûåc chêët cuãa vêën àïì laâ sûå xaác nhêån chuã 
quyïìn cuãa Nhaâ nûúác phong kiïën Viïåt Nam 
àöëi vúái quêìn àaão Paracels, vúái haâm yá bao göìm 

Tàu chiến của vương quốc Đàng Ngoài 
với 2 khẩu đại bác phía mũi, 8 cột buồm 
và 60 tay chèo. Hình in năm 1663 - 
Nguồn: Suarez, sđd, tr. 150-151
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Hoaâng Sa vaâ Trûúâng Sa theo caách goåi vïì sau.
Viïåc àöíi hûúáng haânh trònh cuãa taâu Franklin 

àaä àem laåi nhûäng muåc kñch thuá võ cho thuãy 
thuã àoaân ngûúâi Myä vïì quêìn àaão Paracels 
thuöåc Biïín Àöng cuãa Vûúng quöëc Viïåt Nam maâ 
thuyïìn trûúãng J. White xaác àõnh gêìn chñnh xaác 
giúái haån vô àöå nhû sau: "…chuáng töi ài doåc theo 
búâ biïín phña Nam, vò chuáng töi àaä quyïët àõnh 
theo hûúáng gioá àïí ài ngang qua möåt nhoám àaão 
vaâ nhûäng chöî caån goåi laâ Paracel (tûác quêìn àaão 
Hoaâng Sa) maâ chuáng töi hy voång laâ chuáng töi 
seä hûúãng àûúåc nhûäng luöìng gioá thuêån cho àïën 
Manille. Khi chuáng töi ài àïën gêìn vô àöå 140, àöëi 
diïån vúái Quy Nhún, thò chuáng töi taách khoãi búâ 
biïín xûá Nam Haâ vaâ chuáng töi nhùæm theo hûúáng 
thùèng àïën àaão Lucon [Luzon]. Doåc theo búâ biïín, 
chuáng töi hûúãng àûúåc thúâi tiïët àeåp vúái nhûäng 
gioá thöíi àïìu tûâ luåc àõa ra vaâ tûâ biïín túái, möåt 
doâng nûúác maånh chaãy ngûúåc laåi vïì hûúáng Têy 
Bùæc. Ngaây xa xûa, vaâ ngay caã vûâa múái àêy, caác 
nhaâ haâng haãi àïìu rêët súå daäy quêìn àaão Hoaâng 
Sa. Ngûúâi ta buâ àêìu vúái chuáng theo hònh daång 
möåt daäy liïn tuåc caác àaão thêëp, nhûäng daäy san hö 
ngêìm vaâ nhûäng daãi caát, traãi daâi tûâ 120 àïën 170 
àöå vô Bùæc vaâ theo hûúáng Bùæc - Àöng Bùæc, Nam 

- Têy Nam. Ngûúâi ta cho rùçng daäy quêìn 
àaão naây giöëng vúái möåt baân chên con ngûúâi 
maâ ngoán caái nùçm úã cûåc Nam, vaâ quêìn àaão 
êëy chaåy cho àïën 16 dùåm caách búâ biïín xûá 
Cochinchina. ÚÃ caái phêìn röång nhêët cuãa noá, 
khoaãng 160, ngûúâi ta cho rùçng, noá ào àûúåc 
khoaãng 30 dùåm. Quêìn àaão naây ngaây xûa 
rêët àaáng súå búãi sûå daân traãi quaá lúán vaâ caái 
tñnh chêët ruâng rúån maâ àêìu oác tûúãng tûúång 
àaä gaán cho noá, thò sau sûå khaám phaá, noá 
chó coân möåt nhoám àaão khöng röång lùæm vaâ 
nhûäng daäy àaá ngêìm thûúâng àûúåc taách rúâi 
nhau búãi nhûäng laåch rêët chùæc chùæn. Ngûúâi 
ta cuäng tòm thêëy úã àêy nhûäng chöî taâu 
àêåu rêët töët. Quêìn àaão naây traãi daâi giûäa 
15046 vaâ 1706 àöå vô Bùæc, giûäa 111012'1/2 vaâ 
112042' àöå kinh Àöng"(1). 

Roä raâng, kïët quaã caác cuöåc khaão saát àõa 
lyá vaâ haâng haãi cuöëi thïë kyã XVIII àêìu thïë 
kyã XIX, àùåc biïåt laâ chuyïën khaão saát do 
hai võ thuyïìn trûúãng ngûúâi Phaáp Daniel 
Ross vaâ Philips Maughan hûúáng dêîn tûâ 
nùm 1807 àaä cung cêëp nhûäng kiïën thûác 
múái giuáp cho haãi thuyïìn Franklin tûå tin 
vûúåt qua daäy àaá ngêìm vaâ baäi caån nöíi 
tiïëng nguy hiïím, nhû phêìn nhêån xeát cuãa 
J. White trong àoaån tiïëp theo cuãa höìi kyá: 
"… chuáng töi ài ngang trïn möåt vuâng biïín 
xanh vaâ sêu khöng doâ àûúåc, núi àoá caác baãn 
àöì xûa àïìu àaä chó ra nhûäng moãm àaá ngêìm 
vaâ nhûäng vuâng caån rêët nhiïìu. Nhûäng cuöåc 
thaám hiïím, àûúåc khaám phaá vaâ nïu lïn 

múái àêy cuãa caác trung uáy Ross vaâ Maughan, 
tûâ caãng biïín Bombay, trïn nhûäng chiïëc taâu 
chaåy bùçng húi nûúác laâ chiïëc Discovery vaâ chiïëc 
Investigator, àaä cho pheáp veä nïn nhûäng baãn àöì 
chñnh xaác vaâ àaä cung cêëp nhûäng thöng tin àûáng 
àùæn, chuáng àaä àûa laåi cho ngaânh haâng haãi ñt nöîi 
khoá nhoåc vaâ ñt nguy hiïím hún"(2).

Nhû vêåy, quêìn àaão Paracels àaä trúã nïn 
khöng quaá àaáng súå àöëi vúái thïë hïå taâu thuyïìn 
chaåy bùçng àöång cú maáy húi nûúác cuãa thúâi àaåi 
Caách maång cöng nghiïåp maâ coân nhúâ búãi nhûäng 
thaânh tûåu cuãa ngaânh Baãn àöì hoåc vaâ Haâng haãi 
hoåc phûúng Têy. 

Ngay sau àoá, nhûäng thöng tin múái coá tñnh 
caách thuêån lúåi vïì viïåc giao dõch thûúng maåi taåi 
haãi caãng Saâi Goân àaä àûa àïën quyïët àõnh quay 
trúã laåi Viïåt Nam cuãa taâu Franklin cuâng vúái möåt 
chiïëc taâu Myä khaác mang tïn Marmion. Ngaây 
6.9.1819 cùåp taâu naây ra khúi tûâ haãi caãng Cavite 
cuãa Philippine hûúáng vïì búâ biïín xûá Àaâng Trong 
cuä. 

Nhêåt kyá cuãa J. White cho biïët haânh trònh 
cuãa hoå àaä bùng qua caác cuåm àaão phña Nam 
Paracels, trong söë àoá coá àaão Pulo Sapate maâ 
thuyïìn trûúãng Baá tûúác De Kergariou Locmaria 

Bản đồ Prevost Bellin (1747) xác định quần đảo Paracels thuộc 
chủ quyền Cochinchine (xứ Đàng Trong)



àaä àïì cêåp trong chuyïën thaám hiïím nùm 1788: 
"Àïí àùåt chuáng töi vaâo àuáng hûúáng gioá, chuáng 
töi àaä vêån haânh theo caách ài qua vaâi dùåm àïën 
hûúáng Bùæc caác daãi san hö vaâ àaá ngêìm nùçm raãi 
raác möåt söë lúán trong phêìn naây cuãa biïín Trung 
Hoa, vïì phña Têy àaão Palaivan [Palawan], 
vaâ chuáng traãi daâi cho àïën nûãa àûúâng cuãa xûá 
Cochinchina. Chuáng töi phaãi coá sûå dûå phoâng 
coá sûå ruát ngùæn àaáng kïí chuyïën vûúåt biïín, vò 
khi chuáng töi àaåt àïën 1120 kinh Àöng, thò gioá 
laåi quay vïì hûúáng Nam vaâ hûúáng Têy… Ngaây 
19, chuáng töi nhòn ra àûúåc muäi Padaran vaâ 
ngaây 22 chuáng töi àaä thêëy roä àaão Poulo Ceácil 
de Mer… Ngaây 24, chuáng töi ài ngang giûäa 
Poulo Ceácil de Mer vaâ Poulo Sapate, tïn àaão 
naây bùçng tiïëng Böì Àaâo Nha vò sûå tûúng tûå 
giöëng nhû möåt chiïëc giaây hoùåc möåt chiïëc giaây 
vaãi. Ngaây 25, Cap St Jacques xuêët hiïån vaâ 
vaâo luác 7 giúâ töëi höm sau thò hai chiïëc taâu àaä 
thaã neo úã Vuäng Taâu"(3). Nhû vêåy, cuöåc haânh 
trònh qua quêìn àaão Sapates, tûác Trûúâng Sa tûâ 
Cavite àïën Vuäng Taâu daâi chùén 20 ngaây trong 
tònh hònh thúâi tiïët tûúng àöëi thuêån 
lúåi. J. White àaä ruát ngùæn khoaãng 
caách löå trònh vaâ thúâi gian àaáng kïí 
nhúâ vaâo caác chó dêîn àõa lyá vaâ haâng 
haãi múái cêåp nhêåt. Àiïìu àaáng lûu yá laâ 
viïn thuyïìn trûúãng ngûúâi Myä duâ múái 
lêìn àêìu àïën vuâng Biïín Àöng nhûng 
cuäng àaä xaác àõnh roä raâng rùçng, trûâ 
möåt söë àaão gêìn Palawan vïì phña Têy, 
caác cuåm àaão phêìn phña Nam Paracels 
cuãa Biïín Àöng traãi daâi trïn "nûãa 
àûúâng cuãa xûá Cochinchina". Giöëng 
nhû phêìn Paracels úã phña Bùæc tûâng 
àûúåc gùæn danh xûng cho phña búâ àöëi 
diïån laâ "Costa de Pracel" trïn baãn àöì 
cuãa Freâre Van Langren nùm 1595 
hay baãn àöì mang tïn Latin Insulae 
Indiae Orientalis nùm 1613, viïåc gùæn 
phêìn biïín phña Nam vúái xûá Àaâng 
Trong cuä cuãa J. White chûáng toã möëi 
quan hïå khöng taách rúâi trong phaåm 
vi quaãn lyá laänh thöí cuãa Vûúng quöëc 
Viïåt Nam.

Cuäng cêìn biïët thïm rùçng, cho duâ 
con àûúâng haâng haãi xuyïn qua Biïín 
Àöng nùçm vïì phña Àöng quêìn àaão 
Paracels trúã nïn thöng duång hún àöëi 
vúái caác taâu àöång cú húi nûúác, song 
khöng ñt thûúng nhên phûúng Têy 
ûa chuöång viïåc buön baán taåi caác haãi 
caãng thuöåc xûá Àaâng Trong cuä, nhêët 
laâ caãng Höåi An nïn vêîn thûúâng 
xuyïn àaáp thuyïìn ài theo caác tuyïën 
haãi löå phña Têy truyïìn thöëng. Nhûäng 
khaão saát cuãa Felice Ripamonti trong 

Storia delle In die Orientale (Lõch sûã Àöng 
ÊËn) cho biïët: "Thuyïìn trûúãng caác taâu buön 
phaãi thûúâng xuyïn qua laåi vuâng naây vò thñch 
nhêåp caãng Höåi An hún, caãng naây khöng xa 
thuã àö Huïë. Nhûäng ngûúâi ài biïín úã ba haãi 
caãng naây [Höåi An, Àaâ Nùéng, Huïë - NLG] laâ 
nhûäng ngûúâi laäo luyïån nhêët cuãa quöëc gia naây 
vaâ haâng nùm coá chuyïën ài biïín àïën chuöîi àaão 
vaâ baäi àaá nhoã coá tïn laâ Paracel nùçm caách búâ 
biïín Àaâng Trong khoaãng 20-30 dùåm"(4). Àñch 
xaác àêy laâ Haãi àöåi Hoaâng Sa tuêìn tra vaâ khai 
thaác saãn vêåt hoùåc ghe thuyïìn cuãa ngû dên àõa 
phûúng àang haânh nghïì àaánh bùæt.

CHUÁ THÑCH:

1, 2, 3. Haâ Xuên Liïm (dõch), Nhûäng ngûúâi baån 
cöë àö Huïë, têåp XXIV, nùm 1937, Nxb. Thuêån Hoáa, 
Huïë, 2010, tr.257-258, 319-320.

4. Felice Ripamouti, Storia delle In die Orientale 
(Lõch sûã Àöng ÊËn), Milano, phêìn Libro XXII, 1925, 
tr.127.
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Phần lớn các tấm bưu thiếp đều in từ các 
tấm ảnh chụp “người thật, cảnh thật”. 
Chính chất liệu tự nhiên ấy đã tạo nên 

sức hấp dẫn cho loại hình nghệ thuật và kinh 
doanh mới mẻ này. Tuy nhiên, để giới thiệu vẻ 
đẹp của con người, nhất là người phụ nữ, việc 
lựa chọn những gương mặt hay thân hình khả 
ái là điều khó tránh khỏi đối với các nhà nhiếp 
ảnh và nhà kinh doanh bưu thiếp.

Trong sưu tập những bưu ảnh về Hà Nội 
phát hành hồi đầu thế kỷ XX, người ta nhận ra 
một khuôn mặt được xuất hiện trên nhiều mẫu 
khác nhau. Vẻ đẹp và cả vóc dáng của nguời 
phụ nữ mà ta tạm gọi là “người mẫu” này quả 
thật gây ấn tượng. Nó vẫn giữ được sự cổ điển 
của một “khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở 
nang”... Liệu nó đã là một vẻ đẹp chuẩn mực 
đương thời hay không và hồi ấy đã có “người 
mẫu” chuyên nghiệp hay chưa thì những tấm 
ảnh này ít nhiều trả lời rằng: có.

TÀI TRỢ TRANG NÀY
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Du ký
VIỆT NAM

CỔ&KIM
Nguyễn Hữu Sơn

Trong truyïån ngùæn Tûúáng vïì hûu cuãa 
Nguyïîn Huy Thiïåp coá möåt àoaån vùn 
nhû thïë naây: "Àûúâng vïì, vúå töi baão xe 

ài chêåm. Öng Böíng lêìn àêìu múái àûúåc ài xa 
thñch lùæm. Öng baão: Nûúác mònh thêåt àeåp nhû 
tranh. Bêy giúâ töi múái hiïíu vò sao phaãi yïu 
àêët nûúác. Chûá úã quï ta, duâ ngay Haâ Nöåi coá 
vùn minh thêåt, töi chùèng thêëy yïu gò caã". Vúå 
töi baão: Taåi chuá quen àêëy. ÚÃ núi khaác ngûúâi ta 
cuäng thïë, hoå laåi thêëy yïu Haâ Nöåi. Öng Böíng 
baão: "Thïë laâ núi naây yïu núi kia. Têët caã àïìu 
àêët nûúác mònh, nhên dên mònh caã. Vêåy thò 
àêët nûúác muön nùm, nhên dên muön nùm! 
Hoan hö àeân cuâ!... (1). Nhû thïë laâ nhu cêìu hiïíu 
biïët, khaám phaá, xï dõch, àöíi thay khöng khñ, 
nhu cêìu Ài vaâ Xem chñnh laâ têm traång "núi 
naây yïu núi kia" - cú súã cöåi nguöìn cuãa nhûäng 
chuyïën viïîn du vaâ hònh thaânh nïn nhûäng 
trang du kyá.

Trïn thûåc tïë, thïí taâi du kyá laâ möåt böå phêån 
vùn hoåc coân chûa àûúåc chuá yá àuáng mûác. Khi 
noái àïën "thïí taâi du kyá" cêìn àûúåc hiïíu nhêën 
maånh hún úã phña àïì taâi, phña nöåi dung vaâ caãm 
hûáng nghïå thuêåt cuãa ngûúâi viïët, chûá khöng 
phaãi úã phña thïí loaåi. Thu huát vaâo àõa haåt du 
kyá coá caác saáng taác bùçng thú, phuá, tuång vaâ caác 
baâi vùn xuöi theo phong caách kyá, kyá sûå, ghi 
cheáp, höìi ûác vïì caác chuyïën ài, caác àiïím du 
lõch, caác àiïím di tñch lõch sûã, danh lam thùæng 
caãnh, thêåm chñ coá thïí liïn quan túái nhiïìu 
phûúng diïån cuãa xaä höåi hoåc, dên töåc hoåc khaác 
nûäa.

Möåt caách khaái quaát, caác nhaâ lyá luêån xaác 
àõnh: "DU KYÁ- Möåt thïí loaåi vùn hoåc thuöåc 
loaåi hònh kyá maâ cú súã laâ sûå ghi cheáp cuãa baãn 

thên ngûúâi ài du lõch, ngoaån caãnh vïì nhûäng 
àiïìu mùæt thêëy tai nghe cuãa chñnh mònh taåi 
nhûäng xûá súã xa laå hay nhûäng núi ñt ngûúâi coá 
dõp ài àïën. Hònh thûác cuãa du kyá rêët àa daång, 
coá thïí laâ ghi cheáp, kyá sûå, nhêåt kyá, thû tñn, 
höìi tûúãng, miïîn laâ mang laåi nhûäng thöng tin, 
tri thûác vaâ caãm xuác múái laå vïì phong caãnh, 
phong tuåc, dên tònh cuãa xûá súã ñt ngûúâi biïët 
àïën [...]. Daång àùåc biïåt cuãa du kyá phaát huy caái 
chêët ghi cheáp vïì miïìn xa laå cuãa noá laâ du kyá 
vïì caác xûá súã tûúãng tûúång, coá tñnh chêët khöng 
tûúãng hay viïîn tûúãng khoa hoåc [...]. Daång du 
kyá khaác àêåm àaâ phong võ phûúng Àöng laâ ghi 
cheáp caãm tûúãng, nhêån xeát vïì nhûäng núi danh 
lam thùæng caãnh àêët nûúác [...]. Thïí loaåi du kyá 
coá vai troâ quan troång àöëi vúái vùn hoåc thïë kyã 
XVIII- XIX trong viïåc múã röång têìm nhòn vaâ 
tûúãng tûúång cuãa nhaâ vùn. Sang thïë kyã XX, du 
kyá mang nhiïìu tñnh chêët tû liïåu khoa hoåc do 
caác nhaâ àõa chêët, nhaâ dên töåc hoåc viïët. Loaåi 
du kyá khoa hoåc cuäng rêët thõnh haânh"...(2).

Àõnh nghôa trïn àêy àaä khaái quaát àûúåc 
nhûäng àùåc àiïím cú baãn nhêët cuãa du kyá - maâ 
chuáng töi duy danh laâ thïí taâi du kyá. Tuy 
nhiïn, thïí taâi du kyá laâ möåt böå phêån vùn hoåc 
coân chûa àûúåc chuá yá àuáng mûác. Khi noái àïën 
"thïí taâi du kyá" cêìn àûúåc hiïíu nhêën maånh 
hún úã phña àïì taâi, phña nöåi dung vaâ caãm hûáng 
nghïå thuêåt núi ngûúâi viïët, chûá khöng phaãi úã 
phña thïí loaåi. Thu huát vaâo àõa haåt du kyá coá 
caác saáng taác bùçng thú, phuá, tuång vaâ caác baâi 
vùn xuöi theo phong caách kyá, kyá sûå, phoáng sûå, 
ghi cheáp, khaão cûáu, höìi ûác vïì caác chuyïën ài, 
caác àiïím du lõch, caác di tñch lõch sûã, danh lam 
thùæng caãnh, sinh thaái, kiïën truác, myä thuêåt; 

DU KÝ



XUÂN 2017, SỐ 479 THÁNG 1 NĂM 2017 49



XUÂN 2017, SỐ 479 THÁNG 1 NĂM 201750

thêåm chñ coá thïí liïn quan túái nhiïìu phûúng diïån 
cuãa xaä höåi hoåc, vùn hoáa hoåc, khaão cöí hoåc, dên töåc 
hoåc vaâ vùn hoáa - vùn nghïå dên gian khaác nûäa… 
Do àoá àaä xuêët hiïån thûåc tïë coá taác phêím nùçm úã 
trung têm thïí taâi du kyá vaâ nhiïìu trang viïët khaác 
laåi nùçm úã àûúâng biïn hoùåc höîn húåp, pha taåp vúái 
nhûäng sùæc àöå àêåm nhaåt khaác nhau, caã vïì àöëi 
tûúång, phaåm vi àïì taâi, nöåi dung hiïån thûåc lêîn 
phong caách thïí loaåi…(3).

Trong nïìn vùn hoåc trung àaåi Viïåt Nam àaä coá 
nhiïìu saáng taác thuöåc thïí taâi du kyá nhû thú ca àïì 
võnh phong caãnh Thùng Long, nuái Baâi Thú, Yïn 
Tûã, Hoa Lû, söng Hûúng nuái Ngûå, Quy Nhún, 
Gia Àõnh, Haâ Tiïn...

Qua mûúâi thïë kyã àaä xuêët hiïån nhiïìu taác gia, 
taác phêím du kyá nöíi bêåt nhû Võnh Vên Yïn tûå phuá 
cuãa Huyïìn Quang Lyá Àaåo Taái (1254-1334); Baâi 
kyá thaáp Linh Tïë nuái Duåc Thuáy cuãa Trûúng Haán 
Siïu (?-1354); Du sún tûå, Àïì Yïn Tûã sún Hoa Yïn 
tûå, Àïì Baäo Phuác nham cuãa Nguyïîn Traäi (1380-
1442); Têy Àö hiïíu quaá, Àùng Phêåt Tñch sún cuãa 
Phuâng Khùæc Khoan (1528-1613), Nam trònh liïn 
thi têåp cuãa Ngö Thò ÛÁc (1709-1736); Phuång sûá 
Yïn Àaâi töíng ca cuãa Nguyïîn Huy Oaánh (1713-
1789); Thûúång kinh kyã sûå cuãa Lï Hûäu Traác 
(1720-1791); Nam trung taåp ngêm, Bùæc haânh 
taåp luåc cuãa Nguyïîn Du (1765-1820); Nhõ Thanh 
àöång phuá, Têy Höì phong caãnh phuá cuãa Ngö Thò 
Sô (1726-1780); Tuång Têy Höì phuá, Ngûå àaåo haânh 
cung nhêåt trònh cuãa Nguyïîn Huy Lûúång (1750-
1808); Baâi kyá chúi nuái Phêåt Tñch cuãa Nguyïîn AÁn 
(1770-1815); Têy haânh nhêåt kyá cuãa Phaåm Phuá 
Thûá (1821-1882); Ghi vïì vûúng quöëc Khú-me, 
Chuyïën ài Bùæc kyâ nùm ÊËt Húåi (1876) cuãa Trûúng 
Vônh Kyá (1837-1898); Nhû Têy nhêåt trònh, Chû 
quöëc thaåc höåi cuãa Trûúng Minh Kyá (1855-1900); 
Hûúng Sún haânh trònh cuãa Chu Maånh Trinh 
(1862-1905),...

Sang thïë kyã XX, thïí taâi du kyá coá bûúác phaát 
triïín maånh meä. Khi thûåc hiïån cöng trònh Muåc luåc 
phên tñch Taåp chñ Nam Phong, 1917-1934, nhaâ 
thû muåc Nguyïîn Khùæc Xuyïn xaác àõnh du kyá laâ 
möåt trong 14 böå mön vaâ nïu nhêån xeát vïì thïí taâi 
du kyá - coân àûúåc öng goåi laâ du haânh - trïn Taåp chñ 
Nam Phong: "Nhiïìu khi chuáng ta tûå caãm thêëy, 
söëng trong àêët nûúác vúái giang sún gêëm voác maâ 
khöng àûúåc biïët túái nhûäng caãnh gêëm voác giang 
sún. Thò àêy, theo túâ Nam Phong, chuáng ta coá 
thïí möåt phêìn naâo laâm laåi cuöåc haânh trònh qua 
têët caã nhûäng phong caãnh huâng vô nhêët, àeåp àeä 
nhêët cuãa àêët nûúác chuáng ta tûâ Bùæc chñ Nam, tûâ 
Cao Bùçng, Laång Sún àïën àaão Phuá Quöëc, tûâ nuái 
Tiïn Du àïën caãnh Haâ Tiïn vaâ Nguä Haânh Sún, tûâ 
Cöí Loa, Haå Long àïën Huïë thú möång... Vúái thúâi 
gian, hùèn nhûäng taâi liïåu naây caâng ngaây caâng trúã 
nïn quyá hoaá àöëi vúái chuáng ta... Trong muåc Du 
kyá naây, phaãi kïí baâi Haån maån du kyá cuãa Nguyïîn 

Baá Traác, Laåi túái Thêìn kinh cuãa Nguyïîn Tiïën 
Laäng; Mûúâi ngaây úã Huïë, Möåt thaáng úã Nam kyâ, vaâ 
nhêët laâ Phaáp du haânh trònh nhêåt kyá cuãa Phaåm 
Quyânh"...(4). 

Chñnh thöng qua caác chuyïën ài, caác cuöåc giao 
lûu maâ möîi ngûúâi vûâa tùng thïm nhêån thûác vaâ 
niïìm tûå haâo dên töåc, vûâa chiïm nghiïåm vaâ chûáng 
nghiïåm àûúåc àêìy àuã tònh nghôa àöìng baâo. Trong 
möåt chuyïën túái thùm Haâ Nöåi, öng Nguyïîn Tûã 
Thûác laâ chuã buát Nam Trung Nhûåt baáo úã Saâi Goân 
àaä phaát biïíu: "Thiïåt chuáng töi khöng ngúâ giang 
sún nûúác Nam ta cêím tuá nhû vêìy. Laâ búãi xûa nay 
chûa ài khùæp nïn chûa biïët, chûa biïët búâ coäi nûúác 
ta to röång, nhên dên nûúác ta àöng àaão laâ dûúâng 
naâo. Túái nay múái biïët, caâng biïët maâ caái caãm tònh 
àöëi vúái töí quöëc caâng chan chûáa biïët bao!... Khi túái 
Tourane, khi túái Haãi Phoâng, quanh mònh toaân 
nhûäng ngûúâi böín quöëc, cuâng ùn bêån nhû mònh, 
cuâng noái nùng nhû mònh, nhêån ra múái biïët ngûúâi 
vúái mònh, mònh vúái ngûúâi, tuy ùn úã xa nhau maâ 
cuäng laâ ngûúâi möåt noâi möåt giöëng, chúá àêu"...(5).

Laåi noái nhû baâi Caãnh vêåt Haâ Tiïn, do Àöng 
Höì vaâ Nguyïîn Vùn Kiïím sao luåc, àaä múã àêìu 
bùçng niïìm tûå haâo: "Tónh Haâ Tiïn coá nhiïìu caãnh 
àeåp, coá baäi daâi biïín röång, höì trong nuái biïëc, möîi 
caãnh àïìu coá veã àeåp thiïn nhiïn cuãa taåo hoáa... 
Caãnh baäi biïín thò kiïm caã maâu trúâi sùæc nûúác, baäi 
caát mïnh möng, gioá nam maát meã. Caãnh nuái nhû 
Thaåch Àöång coá caác kyâ quan quaái thaåch, nuái Bònh 
San, nuái Tö thò coá coã àeåp hoa thúm...". Niïìm tûå 
haâo trûúác veã àeåp quï hûúng xûá súã cuãa taác giaã 
cuäng àöìng àiïåu vúái têëm loâng ngûúâi chuã baáo qua 
mêëy doâng àïì tûåa àêìy yá nghôa: "Muöën cho con 
treã yïu mïën nûúác nhaâ thò phaãi cho con treã thöng 
thuöåc nûúác nhaâ, hiïíu biïët caã lõch sûã, àõa lyá, lïî 
giaáo, phong tuåc; nhoã tûâ caách sinh hoaåt trong dên 
gian; lúán àïën caác kyã cûúng vïì àaåo lyá, ngoä hêìu múái 
coá loâng thiïët tha àïën núi quï hûúng töí quöëc cuãa 
mònh. Laåi trûúác khi biïët àïën caái töí quöëc lúán laâ 
toaân thïí quöëc gia, phaãi biïët caái töí quöëc nhoã laâ núi 
àõa phûúng mònh sinh trûúãng àaä”...(6).

Roä raâng laâ vûúåt qua nhûäng aáp àùåt tuyïn 
truyïìn tû tûúãng chñnh trõ "Phaáp - Viïåt àïì huïì" vaâ 
haån chïë lõch sûã khöng traánh khoãi, song phaãi ghi 
nhêån caác trang du kyá trïn Taåp chñ Nam Phong 
àaä tiïëp nöëi àûúåc tinh thêìn yïu nûúác vaâ niïìm tûå 
haâo dên töåc tûâ cöåi nguöìn vùn hoåc cha öng. Trong 
möåt chûâng mûåc nhêët àõnh, nhiïìu trñ thûác cûåu hoåc 
vaâ tên hoåc àaä biïët lúåi duång diïîn àaân cöng khai àïí 
khúi gúåi vaâ giaáo duåc tònh caãm yïu nûúác, nhùæc nhúá 
laåi truyïìn thöëng àêëu tranh anh duäng ngaân nùm 
thöng qua viïåc du ngoaån, thùm viïëng, tûúãng niïåm 
caác danh nhên àêët nûúác (An Dûúng Vûúng, Lyá 
Thaái Töí, Trêìn Hûng Àaåo, Lï Lúåi, Nguyïîn Traäi, 
Quang Trung...) vaâ caác di tñch lõch sûã (Cöí Loa, 
àïìn Lyá Baát Àïë, höì Hoaân Kiïëm, Hoa Lû, lùng àiïån 
xûá Huïë, danh thùæng Baâ Naâ, Nguä Haânh Sún, Saâi 
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Goân, Têy Àö, Phuá Quöëc, Thaåch Àöång, Haâ Tiïn…)
Tòm laåi caác nguöìn saách baáo trûúác nùm 1945 

chuáng ta thêëy xuêët hiïån nhiïìu trang du kyá cuãa 
ngûúâi böën phûúng viïët vïì Nam böå nhû Möåt thaáng 
úã Nam kyâ cuãa Phaåm Quyânh, Thùm àaão Phuá Quöëc 
cuãa Àöng Höì, Caãnh vêåt Haâ Tiïn cuãa Àöng Höì 
vaâ Nguyïîn Vùn Kiïím, Têy Àö thùæng tñch cuãa 
Nguyïîn Vùn Kiïím, Chúi Phuá Quöëc cuãa Möång 
Tuyïët, Möåt ngaây úã xûá Chaâm cuãa Tam Lang, Hai 
thaáng úã goâ OÁc Eo hay laâ cêu chuyïån ài àaâo vaâng 
cuãa Biïåt Lam Trêìn Huy Baá... Theo chiïìu hûúáng 
ngûúåc laåi, nhiïìu cêy buát Nam böå àaä coá nhûäng 
àoáng goáp quan troång vaâo quaá trònh xêy dûång, 
khúi múã nïìn vùn hoåc chûä Quöëc ngûä cuäng nhû vúái 
thïí taâi du kyá noái riïng; trong àoá coá nhiïìu trang 
ghi cheáp cuãa caác taác gia Nam böå vïì chñnh vuâng 
quï Nam Böå thên thuöåc cuãa mònh vaâ múã röång 
túái nhiïìu miïìn àêët, nhiïìu xûá súã, àêët nûúác xa laå 
khaác nûäa. Trong giúái haån cuå thïí, chuáng töi têåp 
trung giúái thiïåu mêëy trang du kyá ngùæn goån cuãa 
Biïën Nguä Nhy bïn caånh böën cêy buát Nam böå viïët 
du kyá tiïu biïíu khaác (Trûúng Vônh Kyá - Trûúng 
Minh Kyá - Trêìn Chaánh Chiïëu - Bûãu Àònh)...

Taác gia baác sô quï göëc xûá dûâa Bïën Tre Biïën 
Nguä Nhy (1886-1963?) vöën laâ cêy buát viïët truyïån 
trinh thaám nöíi tiïëng möåt thúâi(7) nhûng cuäng ài 
ngang qua laâng baáo vaâ àïí laåi hai muåc baâi ngùæn 
goån, khaá tiïu biïíu cho thïí taâi du kyá. Baâi Thuã 
Dêìu Möåt du kyá nïu roä nguyïn nhên cuãa sûå ra ài 
vaâ núi àïën du ngoaån chó caách Saâi Goân coá hún ba 
chuåc cêy söë. Toaân böå nöåi dung baâi du kyá laâ nhûäng 
quan saát, ghi cheáp, miïu taã xen lêîn möåt vaâi lúâi 
phên tñch, nhêån xeát, àaánh giaá vaâ baây toã thaái àöå 
nheå nhaâng:

"Ba ngaây tïët Têy, raãnh rang cöng viïåc, nghô 
mònh lêín quêín trong chöën phöìn hoa nhû Saâi Goân 
- Chúå Lúán cuäng chùèng coá thuá vui chi, bêët quaá 
cuäng daåo quanh caác phöë, khi ngöìi raåp haát, khi 
nhêåp tiïåc rûúåu, chùèng coá chi laâ thñch chñ.

Beân nhúá trûåc laåi coân nhiïìu tónh thaânh trong 
xûá ta, maâ mònh laâ ngûúâi böín thöí maâ chûa hïì biïët 
túái. Nghô caác nûúác vùn minh lêëy sûå giao du laâ àïìu 
thñch yá nïn thûúâng hay trêíy sang xûá naây qua xûá 
khaác, trûúác laâ xem phong caãnh, sau laâ giuáp cuöåc 
thûúng trûúâng, coân chuáng ta cûá xêín bêín quanh 
nùm trong möåt chöî, chùèng chõu vên du caác núi, 
àïën nöîi cuöåc thïë trong böín xûá maâ cuäng chûa 
thöng thuöåc (...).

Mùåt tiïìn chêu thaânh múã ra ngoaâi söng, coá cêín 
bûåc thaåch daâi gêìn möåt ngaân thûúác. Söng êëy laâ 
söng Saâi Goân, song tûâ Gaâi Goân lïn àêy àaä hún 
ba mûúi mêëy ngaân thûúác nïn quang caãnh àaä àöíi. 
Xem ra thò caái caãnh trïn nguöìn, hai bïn búâ söng 
cêy moåc giùng giùng chöî cao chöî thêëp, bi bñt mõt 
daây, nhaánh laá de xuöëng nûúác, xa xa coá möåt vaâi 
khoaãng tröëng, coá nhaâ, coá vûúân, tröìng cau, tröìng 
chuöëi, dûåa búâ söng coá möåt vaâi chiïëc ghe àêåu im 

lòm (...).
Ài xem khùæp moåi núi, tûâ nhaâ thûúng, trûúâng 

hoåc cho àïën nhaâ dêy theáp, caác cöng mön röìi trúã 
vïì nhaâ haâng duâng cúm. Àoaån ài viïëng thùm caác 
kim bùçng laâ quan Phuã súã taåi vaâ quan lûúng y böín 
quöëc Nguyïîn Vùn Lû. Chiïìu laåi daåo xem phöë xaá, 
ài viïëng caác traåi möåc thêëy baân ghïë àoáng cuäng coá 
kiïíu kheáo, song xem kyä thò thêëy húäi coân thua sûå 
xaão kheáo cuãa chúå Laái Thiïu.

Daåo chúi cuâng khùæp, qua túái böën giúâ chiïìu, lïn 
xe trúã vïì Saâi Goân, loâng rêët toaåi loâng, vò àûúåc möåt 
ngaây nhaân du phó chñ”...(8).

Tiïëp theo àoá, Biïën Nguä Nhy coân coá taác phêím 
"Têy Ninh - Vuäng Taâu du kyá" cuäng in trïn Cöng 
luêån baáo. Laåi xin dêîn mêëy àoaån vùn àïí thêëy 
àûúåc àúâi söëng thûúâng nhêåt, tònh hònh giao thöng, 
quang caãnh phöë xaá vaâ têm tû con ngûúâi möåt thuúã 
möåt thúâi:

"Ngaây noå töi àaä hûáa rùçng hïî coá dõp raãnh thò 
seä ài du lõch trong caác tónh miïìn trïn, traãi xem 
phong caãnh. Múái noái vûâa àùång ñt lêu thúâi may 
gùåp dõp tïët Ngûún àïí phó loâng súã nguyïån vö cuâng.

Ngaây 30 vaâ möìng möåt, giûä theo nïì nïëp cuä 
úã nhaâ cuáng rûúác öng baâ mûâng xuên nhûåt laâm 
gûúng cho gia quyïën, vò xeát mònh chûa phaãi bûåc 
vùn minh maâ àaä vûúåt khoãi löëi xûa, löëi cuä! (...).

Chêu thaânh Têy Ninh heåp nhoã, phöë xaá ñt, sûå 
buön baán bú thúâ, bïì thïë khoá têën phaát. Coá möåt 
àûúâng àöng àaão hún hïët laâ àûúâng xe húi dûúái 
Saâi Goân chaåy lïn, chöî êëy laâ Chúå Cuä, hai bïn phöë 
trïåt, nhaâ cûãa cuäng têìm thûúâng. Ra túái búâ söng 
thò àûúâng ài dûåa meá söng, ài trûúác dinh quan 
Chaánh Böë. Vûâa khoãi àoá thò coá cêìu sùæt qua Chúå 
Múái, coá hai daäy nhaâ löìng bùçng gaåch, ngoá mùåt qua 
dinh Chaánh Böë, hai bïn coá phöë trïåt dûåa àûúâng, 
quang caãnh tröëng traãi maâ böå thïë rêët cheo leo, eo 
heåp. Dûúái söng thò ghe thûúng höì rêët ñt, chó thêëy 
chûâng mûúi chiïëc ghe löìng, kyâ dû thò göî suác nùçm 
àêìy trïn baäi. Hai bïn búâ söng coá àûúåc ñt caái nhaâ 
ngoái kiïíu caách lõch sûå. Dinh quan Chaánh Böë cêët 
trïn goâ nöíng, day mùåt ra búâ söng, coân caác cöng 
mön thò úã neám vïì phña sau. Taåi àêy coá àuã caác súã: 
toâa aán, thûúng chaánh, kiïím lêm, trûúâng hoåc, nhaâ 
thûúng,... Coá caã Thaânh Sún àaá, hai daäy nhaâ lêìu, 
tûúâng vöi, noác ngoái, cêët neám vïì ngoaâi àöìng, phña 
bïn taã dinh quan Chaánh Böë (...).

Ai coá ài röìi vïì cuäng trêìm tröì laâm cho têëm loâng 
ûúác voång caâng thïm nöìng naä. Vêåy nïn tuy ài 
Têy Ninh vïì cuäng coân moãi mïåt maâ töi nhêët àõnh 
chùèng chõu boã qua dõp töët liïìn sùæm sûãa àöì haânh 
lyá àùång saáng bûäa sau ài Vuäng Taâu. Nghe noái 
cuöåc haânh trònh rêët dïî nïn beân dùæt gia quyïën ài 
chúi luön thïí àùång hûúãng khñ thanh gioá maát (...).

Vuäng Taâu laâ möåt caái quêån thuöåc vïì tónh Baâ 
Rõa. Tuy vêåy maâ tónh thaânh Vuäng Taâu xinh àeåp 
hún caác tónh lyå miïìn Àöng Bùæc xûá Nam kyâ nhiïìu. 
Àaä xinh àeåp laåi lúán, chùèng keám gò thaânh thõ Myä 
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Tho. Taåi àêy àeân khñ coá, maáy nûúác coá, àûúâng saá 
röång lúán vaâ rêët saåch seä. Dûåa theo cûãa biïín coá 
nhiïìu àïìn àaâi, dinh daãi xinh àeåp. Nhûäng tay phuá 
höå Langsa, Höìng Mao, Khaách truá àïìu coá cêët nhaâ 
maát taåi àoá, àïí hoâng luác raãnh rang ài hoáng gioá 
biïín. An Nam ta thò thêëy öng Lï Phaát An cuäng coá 
cêët möåt caái nhaâ maát hai tûâng xinh töët (...).

Àûáng ngoaâi muäi nuái O Cêëp doâm vaâo thaânh thõ 
thò thêëy daâi daâi theo baäi trûúác (baie des cocotiers) 
nhaâ cûãa nguy nga, ngûåa xe àöng àaão. Trïn thò 
non cao chúán chúã, dûúái thò cûãa biïín röång minh 
möng, quaã laâ möåt caãnh sún thuãy àeåp vö cuâng, 
vêåy thò nûúác nhaâ ta cuäng coá nhiïìu núi thùæng 
caãnh thuãy tuá sún kyâ, naâo keám chi nhûäng caãnh 
cuãa ngoaåi bang"(9).

Xeát trïn phûúng diïån kiïíu loaåi vaâ nöåi dung 
hiïån thûåc, coá thïí coi caác thiïn du kyá trïn laâ 
nhûäng phoáng sûå bùçng ngön tûâ nghïå thuêåt, trong 
àoá taái hiïån trung thaânh hònh aãnh cuöåc söëng, danh 
lam thùæng tñch, caãnh vêåt vaâ con ngûúâi àaä möåt ài 
khöng trúã laåi. Qua nhûäng trang du kyá naây, hêåu 
thïë coá thïí hiïíu roä hún khöng khñ lõch sûã, hiïån 
thûåc àúâi söëng xaä höåi vaâ phong tuåc têåp quaán möåt 
thuúã möåt thúâi. Chuáng töi hy voång rùçng nïëu sûu 
têåp vaâ xuêët baãn àûúåc möåt böå saách chuyïn vïì thïí 
taâi du kyá bùçng chûä Quöëc ngûä giai àoaån tûâ cuöëi 
thïë kyã XIX àïën nùm 1945 chùæc chùæn seä coá ñch 
cho àöng àaão baån àoåc, giúái nghiïn cûáu vùn hoåc vaâ 
nhûäng ngûúâi quan têm àïën lõch sûã vùn hoáa dên 
töåc, cuäng nhû cho con àûúâng hoâa nhêåp vaâo thïë 
giúái hiïån àaåi noái chung.

4. Do àiïìu kiïån lõch sûã - xaä höåi quy àõnh, vaâo 
giai àoaån 1945-1975, thïí taâi du kyá gêìn nhû biïën 
mêët hoùåc àöíi thay, hoùåc chuyïín taãi nhûäng têm 
thïë vaâ nhiïåm vuå khaác biïåt. Kïí tûâ thúâi Àöíi múái 
(1986) àïën nay, do sûå múã röång giao lûu vùn hoáa, 
do nhu cêìu du lõch, khaám phaá, thïí taâi du kyá laåi 
phuåc hûng vaâ phaát triïín maånh meä. Cêìn chuá yá 
rùçng du kyá àûúng àaåi Viïåt Nam àang tûâng bûúác 
höåi nhêåp trúã laåi vúái doâng chaãy cuãa du kyá thïë giúái, 
goáp phêìn phaãn aánh hònh aãnh vùn hoáa nhûäng 
vuâng àêët múái vaâ thïí hiïån nhû möåt phûúng thûác 
tiïëp thõ, quaãng baá cho ngaânh du lõch.

Du kyá thúâi kyâ Àöíi múái àaä dêìn trúã laåi àuáng 
nghôa kïí tûâ võ thïë chuã thïí taác giaã àïën caách ài, 
löëi xem, löëi viïët vaâ caã ngûúâi àoåc nûäa. Ngûúâi viïët 
du kyá thúâi nay khöng chó laâ nhûäng nhaâ baáo 
quöëc doanh, nhûäng quan chûác, viïn chûác kïët 
húåp nhûäng chuyïën du ngoaån cöng vuå maâ ngaây 
caâng chiïëm söë àöng laâ nhûäng ngûúâi yïu thñch 
du lõch, ûa khaám khaá, tòm hiïíu, mong àûúåc àöíi 
múái chñnh mònh vaâ àûa àïën nhêån thûác múái cho 
moåi ngûúâi. Nhûäng taác phêím thuöåc thïí loaåi du 
kyá àûúåc xuêët baãn liïn tuåc nhû: Trïn dêëu chim 
di thï (2002), Têy Taång, gioåt hoa trong nùæng 
(2004) cuãa Vùn Cêìm Haãi; Du kyá (2005) vaâ ba têåp 
Bïn möå vua Têìn, Thú thêín Paris, Chia tay trïn 

söng (2010) cuãa Phan Quang; Ngoán tay mònh coân 
thúm muâi oaãi hûúng (2006) cuãa Ngö Thõ Giaáng 
Uyïn; Du kyá cuãa Trêìn Baåch Àùçng (2008), Bñ mêåt 
úã Cannes (2009), Sydney yïu thûúng (2010) cuãa 
Trung Nghôa, Xaách ba lö lïn vaâ ài (2012-2013) 
cuãa Huyïìn Chñp, Nûúác YÁ, cêu chuyïån tònh cuãa 
töi (2012) vaâ Phuát 90++ (2013) cuãa Trûúng Anh 
Ngoåc; Töi laâ möåt con lûâa (2013) cuãa Nguyïîn 
Phûúng Mai; Möåt mònh úã chêu Êu (2013) cuãa 
Phan Viïåt,… Àöåi nguä saáng taác treã naây coân coá caã 
nhûäng Viïåt kiïìu trúã vïì chia seã nhûäng traãi nghiïåm 
vïì con ngûúâi vaâ àêët nûúác Viïåt Nam nhû John ài 
tòm Huâng (2013) cuãa Trêìn Huâng John. Têåp du kyá 
ghi laåi haânh trònh vaâ nhûäng caãm nhêån chên thêåt 
trong 80 ngaây xuyïn Viïåt cuãa chaâng trai treã. Sûå 
thaânh cöng cuãa nhûäng têåp du kyá khöng phaãi búãi 
nhûäng cêu chuyïån múái laå hay vùn phong tinh tïë 
maâ noá cuöën huát àöåc giaã búãi nhûäng traãi nghiïåm 
chên thûåc vaâ àöåc àaáo. Du kyá àûúng àaåi Viïåt Nam 
coá sûå àoáng goáp quan troång cuãa möåt söë cêy buát nûä. 
Möîi ngûúâi coá nhûäng chuyïën ài àïën nhûäng nûúác 
khaác nhau vaâ sûå traãi nghiïåm khaác nhau nhûng 
giöëng nhau laâ àïí khùèng àõnh baãn lônh cuãa mònh, 
nhûäng cêy buát nûä àaä coá nhûäng taác phêím mang 
phong caách caá nhên. Ngö Thõ Giaáng Uyïn (sinh 
1981) vúái Ngoán tay mònh coân thúm muâi oaãi hûúng 
(2006) thuêåt laåi nhûäng kyã niïåm thúâi du hoåc Anh 
vúái nhûäng caãm xuác cuãa möåt ngûúâi treã tuöíi khi 
quan saát núi mònh tûâng àùåt chên àïën (Anh, AÁo, 
Bó, Àûác, Haâ Lan, Hy Laåp, Liechtenstein, Phaáp, 
Scotland, Têy Ban Nha, Thuåy Àiïín, Thuåy Sô, xûá 
Wales, YÁ)… Dûúng Thuåy (sinh 1975), laâ cêy buát 
nûä khaá nöíi tiïëng trïn vùn àaân Viïåt Nam, saáng 
taác tûâ nùm 1997, àïën nay àaä in haâng chuåc taác 
phêím, trong àoá coá caác taác phêím du kyá nhû Venise 
vaâ nhûäng cuöåc tònh Gondola (2009) àaä taái baãn 6 
lêìn, Nhùæm mùæt thêëy Paris (2010) laâ taác phêím du 
kyá àûúåc viïët theo kiïíu nhêåt kyá trong cuöåc haânh 
trònh khaám phaá 11 nûúác chêu Êu (Anh, Phaáp, 
Mô, Àûác, UÁc, Böì Àaâo Nha, Têy Ban Nha, Thuyå 
Sô, Bó, AÁo, Luxembourg) nhûng nöíi bêåt nhêët laâ 
nhûäng tònh caãm tròu mïën cuãa taác giaã daânh cho 
nûúác Phaáp. Nhùæm mùæt thêëy Paris laâ "möåt thiïn 
tònh aái" vûâa laäng àaäng mú maâng vûâa mang húi 
thúã cuãa cuöåc söëng àö thõ hiïån àaåi.

Noái riïng Trêìn Thõ Khaánh Huyïìn (1990) vúái 
buát danh Huyïìn Chñp àaä tûâng gêy xön xao dû 
luêån bùçng taác phêím Xaách ba lö lïn vai vaâ ài (göìm 
2 têåp: Têåp 1- Chêu AÁ laâ nhaâ. Àûâng khoác (2012), 
têåp 2- Àûâng chïët úã chêu Phi (2013))(10). ÚÃ àêy viïåc 
xaác àõnh thïí taâi, thïí loaåi coá vai troâ rêët quan troång, 
vò cuöën saách naây khöng phaãi saáng taác, maâ laâ viïët 
vïì ngûúâi thêåt viïåc thêåt. Nïëu saáng taác thò ngûúâi 
ta coân coá thïí tûúãng tûúång xa àïën mûác nhû tiïíu 
thuyïët Cuöåc chiïën vúái haânh tinh Fantom cuãa cêåu 
beá Nguyïîn Bònh(11). Cuöën saách naây ngay tûâ caác chi 
tiïët ban àêìu nhû "Ài 25 nûúác vúái xuêët phaát àiïím 
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laâ 700 USD" àaä gêy caãm giaác khoá tin, dïî khiïën 
baån àoåc caãnh giaác vaâ àùåt nghi vêën. Trong quaá 
khûá, úã Viïåt Nam chûa tûâng coá cuöën saách du 
kyá naâo gêy tranh caäi nhû vêåy. Töi nghô trong 
chuyïån naây, ngoaâi viïåc ài sêu vaâo nhûäng tranh 
caäi chi tiïët thò vêën àïì cêìn xem xeát hún laâ aãnh 
hûúãng cuãa toaân böå cuöën saách. Töi khöng nghô 
taác phêím naây seä àïí laåi dêëu êën trong lõch sûã 
doâng saách du kyá cuãa Viïåt Nam… Tuy nhiïn, 
nhûäng cuöåc tranh luêån naây seä goáp phêìn àûa 
caác taác giaã viïët saách du kyá trúã laåi quyä àaåo vöën 
àaä coá tûâ trûúác: phaãi tön troång sûå thêåt, phaãi viïët 
cho chuêín. Àoá laâ "con àûúâng chñnh àaåo". Caá 
nhên taác giaã àaä ài chïåch khoãi quyä àaåo thïí taâi 
du kyá nhûng têët caã röìi seä phaãi trúã laåi. Töi nghô 
viïët theo löëi naâo thò viïåc "ài chïåch" àoá cuäng 
khöng phaãi laâ saáng taåo, caâng khöng phaãi múã ra 
möåt thïí loaåi múái. Ài àuáng quyä àaåo thò múái trúã 
thaânh möåt taác phêím nghïå thuêåt àñch thûåc cuãa 
hïå thöëng thïí taâi du kyá(12)...

Nhòn chung, sûå lïn ngöi cuãa caác cêy buát 
nûä àêìy caá tñnh noái trïn cho thêëy sûå vêån àöång 
maånh meä cuãa du kyá Viïåt Nam thúâi Àöíi múái, 
àöìng thúâi laâ sûå phaãn aánh sûå lïn ngöi cuãa 
nhûäng cêy buát treã, mang baãn lônh thúâi àaåi, biïët 
lûåa choån hûúáng ài khi àïën vúái vùn chûúng bùçng 
chñnh cuöåc àúâi mònh maâ du kyá caác giai àoaån 
trûúác àoá khöng thïí coá àûúåc. Trïn cú súã kïë thûâa 
vaâ phaát huy nhûäng tinh hoa du kyá nûãa àêìu 
thïë kyã XX, du kyá àûúng àaåi àaä bùæt gùåp nhûäng 
àiïìu kiïån thuêån lúåi nhû sûå múã röång quan hïå 
giao lûu quöëc tïë trïn nhiïìu phûúng diïån, sûå trúå 
giuáp cuãa caác phûúng tiïån truyïìn thöng vaâ cöng 
nghïå, àùåc biïåt laâ sûå thay àöíi võ thïë cuãa chuã thïí. 
Cöng dên cuãa möåt nûúác Viïåt Nam àöåc lêåp coá àuã 
baãn lônh vaâ khaát voång tûå do, ham hiïíu biïët nïn 
du kyá hûng khúãi trúã laåi laâ möåt àiïìu têët yïëu.

Lúâi kïët múã
So vúái du kyá dûúái thúâi trung àaåi vaâ nûãa 

àêìu thïë kyã XX, du kyá Viïåt Nam àûúng àaåi 
hûúáng ngoaåi nhiïìu hún hûúáng nöåi, hûúáng àïën 
du lõch khaám phaá song haânh vúái haânh trònh 
trúã vïì cöåi nguöìn vùn hoáa, lõch sûã dên töåc, àûúåc 
sûå tiïëp sûác cuãa caác nhaâ xuêët baãn vaâ nhaâ saách 
nhiïìu hún baáo chñ, hûúáng vïì tñnh hiïån àaåi hún 
laâ truyïìn thöëng vaâ hoaâi cöí, tiïëp cêån vúái du kyá 
cuãa vùn hoåc nûúác ngoaâi nhanh vaâ nhiïìu hún 
so vúái kïë thûâa di saãn quaá khûá. Nhûäng sûå khaác 
biïåt àaä minh chûáng cho sûå vêån àöång khöng 
ngûâng cuãa thïí loaåi du kyá noái chung, du kyá 
Viïåt Nam àûúng àaåi noái riïng.
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Nhật ký du hành gặp
vua xứ Đàng Trong

của James Bean
Nguyễn Sinh Duy

Àoá thêåt sûå laâ nhûäng 
trang thuã buát cuãa 
James Bean, möåt 

maåi biïån (comprador) ngûúâi 
Anh àaä àïën Àaâng Trong nùm 
1765. Töi may mùæn thuã àùæc 
àûúåc baãn sao chuåp nhûäng 
trang buát tñch êëy trong möåt 
dõp tònh cúâ hi hûäu.

Möåt ngaây giûäa àöng nùm 
1995, nhên trúã laåi du khaão 
Nguä Haânh Sún, töi gùåp möåt 
giaáo sû ngûúâi Anh taåi chuâa 
Quan Thïë Êm (nuái Kim 

Sún). Trong cuöåc àaâm thoaåi 
vúái caác tu sô Phêåt giaáo, öng 
giaáo sû sûã duång caã tiïëng 
Anh lêîn tiïëng Phaáp. Qua 
cêu chuyïån, töi àûúåc biïët öng 
giaáo sû tûâ Anh quöëc sang ÊËn 
Àöå sûu tra sao chuåp taâi liïåu 
röìi àïën Viïåt Nam àïí khaão 
saát thûåc àõa dêëu vïët cuöåc du 
haânh cuãa töí tiïn xa àúâi cuãa 
öng laâ James Bean vaâo thïë 
kyã XVIII. Cuöåc du haânh êëy 
diïîn ra trong thaáng 1-1765 
cuãa caác nhên viïn "Cöng ty 

Àöng ÊËn thuöåc Anh" (London 
East India Company) - trong 
àoá coá Jame Bean - ài tûâ Höåi 
An (Faifoe) ra Hueá Fou (Huïë 
Phuã) àoáng úã Fou-Tchouan 
(Phuá Xuên) àïí yïët kiïën "Vua 
xûá Àaâng Trong" (the King of 
Cochinchina).

Nhû chuáng ta àaä biïët, tûâ 
nûãa sau thïë kyã XVIII, hai 
cûúâng quöëc chêu Êu, Phaáp vaâ 
Anh, tranh nhau aãnh hûúãng 
vuâng Àöng AÁ, nhêët laâ caác 
nûúác nùçm ven búâ biïín Àöng. 
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Hoå ra sûác ve vaän caác nguyïn 
thuã vaâ chñnh quyïìn caác nûúác 
êëy, dêng tùång nhiïìu lïî vêåt quyá 
hiïëm nhùçm tiïën túái xin thiïët 
lêåp thûúng àiïëm, àùåt quan hïå 
thûúng maåi, caånh tranh raáo 
riïët vúái caác nûúác Haâ Lan, Böì 
Àaâo Nha vöën àaä cùæm cú súã 
mêåu dõch taåi nhûäng xûá êëy tûâ 
cuöëi thïë kyã XVI. Àùåc biïåt hai 
xûá Àöng Kinh (Tong King) vaâ 
Àaâng Trong (Cochinchina) nùçm 
trong baán àaão ÊËn Àöå-China 
(Indochina) laâ caái bao lún  nhòn 
ra Thaái Bònh Dûúng luön luön 
hêëp dêîn, múâi goåi caác taâu viïîn 
dûúng tûâ phûúng Têy tòm sang 
phûúng Àöng.

Cûá nhû nöåi dung cuöåc yïët 
kiïën "vua xûá Àaâng Trong" cuãa 
nhêåt kyá James Bean thò caác taâu 
viïîn dûúng nhû vêåy cuãa Cöng 
ty Àöng ÊËn thuöåc Anh bõ baäo 

tûâ ngoaâi khúi daåt vaâo Höåi An, 
hoå nhên àêëy xin diïån kiïën tùång 
phêím vêåt lïn võ nguyïn thuã àïí 
giûä lïî, nhûng roä raâng àoá chó laâ 
caái cúá àïí hoå coá dõp tiïëp xuác mua 
chuöåc caãm tònh "Vua xûá Àaâng 
Trong" maâ khoãi phaáó duâng àïën 
thuã tuåc chñnh thûác cuãa nghi 
lïî ngoaåi giao, nghôa laâ phaãi coá 
quöëc thû cuãa vua nûúác Anh. Cûá 
xem caác moán hiïën vêåt liïåt kï 
trong nhêåt kyá dûúái àêy, àuã thêëy 
coá möåt sûå chuêín bõ chu àaáo tûâ 
núi chñnh quöëc cuãa phña nhûäng 
ngûúâi cöëng lïî...

Öng giaáo sû ngûúâi Anh cêët 
cöng ài tòm laåi di chó haânh trònh 
chuyïën tiïën dêng lïî vêåt êëy cuãa 
töí tiïn öng laâ James Bean tûâ 
Höåi An theo söng Trûúâng Giang 
ngang qua nuái Cêím Thaåch 
(marble rock)(1) àïën Turone (Àaâ 
Nùéng) vaâ tûâ àêëy thuï caáng àïí 
ra "Huïë Phuã". Àoá laâ lyá do öng 
coá mùåt taåi chuâa Quan Thïë Êm 
àïí hoãi caác nhaâ sû vïì möåt doâng 
söng chaãy trûúác mùåt phña têy 
nuái Kim Sún maâ James Bean 
àaä mö taã trong nhêåt kyá du 
haânh.

Töi luác êëy cuäng cao hûáng, 
tham gia cuöåc àaâm thoaåi, giaãi 
thñch vúái öng giaáo sû rùçng doâng 
söng Trûúâng Giang maâ James 
Bean ghi dêîn tûâ thaáng 1-1765 
êëy nay àaä bõ böìi lêëp, chó coân lûu 
dêëu nhûäng laåch nûúác àûát tûâng 
quaäng nùçm raãi raác dûúái caác 
àöìng ruöång kia, ngûúâi dên baãn 
àõa ghi trong trñch luåc àõa böå laâ 
"xûá giang tùæt". Öng giaáo sû quay 
ngûúâi chuåp lêëy töi, têën cöng túái 
têëp bùçng maáy ghi êm vaâ töëc 
kyá. Öng hoãi vïì hang àöång Nguä 
Haânh Sún, vïì löå trònh cuäng nhû 
thuãy trònh tûâ Àaâ Nùéng ra "Huïë 
Phuã", nhûäng àõa danh cuâng 
sinh hoaåt dên töåc hoåc cuãa ngûúâi 
dên baãn àõa àûúng àaåi àûúåc kyá 
taãi trong nhêåt kyá du haânh cuãa 
James Bean. Cuöåc àaâm thoaåi 
biïën thaânh cuöåc phoãng vêën, 
khaão cûáu sûã àõa. Trûúác khi chia 
tay, öng giaáo sû àaä chuåp aãnh 
lûu niïåm vúái caác nhaâ sû trûúác 
nuái Kim Sún vaâ tùång töi ba tû 
liïåu liïn hïå àïën chuã àïì sûu têìm 

nghiïn cûáu hiïån hûäu cuãa öng.
1. Baãn thuã sao nhûäng trang 

Nhêåt kyá du haânh gùåp vua xûá 
Àaâng Trong (Journey to meet 
the King of Cochinchina) àûúåc 
trñch luåc tûâ thuã buát cuãa James 
Bean trong böå "Sûu têåp BEAN" 
(Bean Collection) hiïn lûu 
trûä taåi "Vùn phoâng Àaåi diïån 
Thûúng maåi Anh taåi ÊËn Àöå" 
(India Office and Library) mang 
kyá hiïåu MSS. EUR. E.366. Àêy 
laâ nhûäng trang tû liïåu vïì cuöåc 
du haânh gùåp gúä giûäa "Vua xûá 
Àaâng Trong" - bêëy giúâ laâ Voä 
Vûúng Nguyïîn Phuác Khoaát - 
vúái caác nhên viïn Cöng ty Àöng 
ÊËn thuöåc Anh, taåi kinh àö Phuá 
Xuên(2).

2. Baãn sao chuåp Baãn àöì möåt 
phêìn duyïn haãi xûá Àaâng Trong 
(Plan dune partie des cötes de 
la Cochinchine) chó dêîn thuãy 
vaâ haãi àaåo tûâ Höåi An-Cuâ Lao 
Chaâm (Cham-Collao & Rivieâre 
de Faifoá) àïën "Söng Huïë" (sic) 
do àaåi uáy haãi quên Le Floch 
de la Carrieâre veä tûâ nhûäng 
nùm 1755-1756 vaâ cöng böë taåi 
Lorient nùm 1787, keâm theo 
nhûäng doâng ghi chuá tó mó giang 
trònh vaâ haãi trònh tûâ söng Höåi 
An ra biïín, ven duyïn haãi àïën 
"Söng Huïë" kinh àö Phuá Xuên. 
Àùåc biïåt taåi phêìn trïn cuãa baãn 
àöì, coá phaác hoåa theo löëi tiïëu 
tûúång (iconographe) mùåt tiïìn 
kinh thaânh Phuá Xuên thúâi Voä 
Vûúng chêëp chñnh (1738-1765), 
vúái cûãa Ngoå mön vaâ haânh 
lang nhaâ cêìu (galeries) nhòn 
ra "Söng Huïë" hay coân goåi laâ 
"Söng nhaâ Vua" (Rivieâre du 
Roi). "Trong lúáp thaânh bao boåc 
êëy - Floch de la Carrieâre viïët - 
nhûäng lêu àaâi àuã kiïíu daáng cuãa 
hoaâng thaânh 4 mùåt àïìu nhau, 
möîi bïì daâi khoaãng 280 toises(3), 
khoaãng caách tûâ nöåi cung ra àïën 
Àaåi cung mön laâ 11.020 toises, 
giûäa möîi cöåt cuãa mùåt tiïìn nhòn 
ra söng coá àùåt möåt khêíu thêìn 
cöng bùçng àöìng noâng vaâo haång 
trung...".

Toaân caãnh böë cuåc doâng 
"Söng Huïë" nhòn tûâ thuãy àaåo 
Thuêån An vaâo vúái nhûäng àaánh 
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dêëu a, b, c: "cung àiïån chñnh cuãa 
vua" [a] bïn hûäu ngaån; "cung 
àiïån muâa àöng vaâ muâa mûa" 
[b] cuãa nhaâ vua bïn taã ngaån; 
"hoaâng thaânh cuä, núi lûu giûä taâi 
saãn cuãa caác àúâi chuáa Nguyïîn" 
[c] trûúác Voä Vûúng; "khu vûåc 
Phuã quan khaách lûu truá” [d]; 
"cöìn bïëp duâng cho viïåc nêëu 
nûúáng cuãa caác chiïën thuyïìn 
vaâ long thuyïìn cuãa vua" [e]; 
"dinh cú cuãa quan coi vïì ngoaåi 
thûúng"[f]...

Floch de la Carrieâre ghi chuá 
thïm trïn baãn àöì: "Doâng söng 
cuãa Vûúng phuã, hay Söng Huïë, 
chó coá thïí tiïëp nhêån nhûäng loaåi 
taâu nhoã chaåy vaâo, ngoaâi cûãa 
khêíu coá möåt chùæn ngang. Ngaây 
xûa ngûúâi Nhêåt, Trung Hoa, 
Maä Lai vaâ caác nûúác khaác buön 
baán vúái xûá Àaâng Trong, àïìu ài 
vaâo bùçng cûãa naây; nhûng röìi söë 
lûúång lúán taâu thuyïìn vaâ tñnh 
caách túái lui rêìm röå cuãa chuáng 
khiïën cho vûúng phuã àêm e 
ngaåi, tûâ àoá trúã vïì sau, viïåc vaâo 
Söng Huïë bõ cêëm; vaâ nhaâ vua 
chó àõnh thay thïë bùçng söng 
Höåi An vaâ võnh Àaâ Nùéng duâng 
laâm caãng àêåu cho taâu thuyïìn 
caác nûúác muöën àïën buön baán 
vúái kinh thaânh".

Baãn àöì cuãa Floch de la 
Carrieâre àûúåc taâng trûä taåi Thû 
viïån Quöëc gia Phaáp. Phêìn noái 
vïì hònh veä kinh thaânh Phuá 
Xuên thúâi Voä Vûúng, theo Paul 
Boudet vaâ Andreá Masson, chñnh 
laâ Tchouan-King (Xuên Kinh) 
vaâo thïë kyã XVIII, àaä àûúåc xêy 
dûång laåi nhû kinh thaânh hiïån 
nay dûúái thúâi Gia Long vaâ Minh 
Maång(4).

3. "Baãn àöì caãng khêíu Àaâ 
Nùéng taåi duyïn haãi xûá Àaâng 
Trong" (Plan of Turon Harbour 
on the Coast of Cochinchina) do 
thuyïìn trûúãng Arthur Philip 
(Bromfield) vaâ sô quan taâu 
Admiral Pocock veä nùm 1764. 
Chuáng ta àoåc àûúåc trïn baãn àöì: 
Turon (Àaâ Nùéng) vúái thûúng 
àiïëm vaâ duâ chöëng àùåt hai bïn búâ 
söng Haân (Turon River); ngoaâi 
muäi phña têy cuãa baán àaão Tiïn 
Sa, núi coá àaâi quan saát maâ nùm 

1845(5) - Jules Itier àaä chuåp bûác 
aãnh àêìu tiïn taåi Viïåt Nam, vaâ 
81 nùm trûúác àoá Arthur Philip 
ghi laâ "Look out house" vúái hònh 
veä möåt truå cao phêët phúái möåt laá 
phûúán àuöi nheo. Àêy àoá, bïn 
hûäu ngaån söng Haân thêëy nhiïìu 
àiïím troân àïì "chúå caá” hoùåc "xoám 
chaâi" (fishing town); xa vïì phña 
nam, taåi cûãa Àaåi thêëy ghi "võnh 
cuâ lao Chaâm" (Tsampello Bay) 
vaâ "con àûúâng nûúác dêîn thûúng 
thuyïìn Trung Quöëc ài vaâo Höåi 
An" (The Chinses junks come 
in this way to Faifoe)...

Trúã laåi Nhêåt kyá du haânh 
cuãa James Bean, J. Bean khúãi 
haânh tûâ Höåi An àïí ra "Huïë 
Phuã" yïët kiïën "Vua xûá Àaâng 
Trong" bùæt àêìu ngaây 1-1-1765. 
Haânh trònh phaãi mêët böën ngaây, 
öng múái àïën àûúåc "Huïë Phuã" 
luác 12 giúâ trûa. Ngaây 5, öng lûu 
laåi nhaâ troå. Suöët ngaây 6, trúâi 
mûa, Bean than phiïìn khöng 
àïën yïët kiïën nhaâ vua àûúåc. Tûâ 
ngaây 7 àïën ngaây 15-1-1765, 
Bean àûúåc diïån kiïën vaâ àûúåc 
chiïu àaäi sau khi öng tiïën dêng 
lïî vêåt. Öng àûúåc vúâi vaâo vûúng 
phuã têëu nhaåc cho Voä Vûúng 
nghe, taåi "cung àiïån muâa àöng 
vaâ muâa mûa"(6) bïn hûäu ngaån 
"Söng Huïë". Ngaây 16, Bean lïn 
àûúâng trúã laåi Höåi An. Chuyïën 
trúã vïì naây, öng gùåp mûa baäo, 
gioá laånh, phaãi nghó chên nhiïìu 
chùång àûúâng nïn maäi àïën  ngaây 
27-1-1765 múái àùåt chên lïn àêët 
Höåi An vaâo saáng súám. Sûå kyá taãi 
trïn chuyïën vïì khöng coá gò múái 
laå, cuäng leo nuái, bùng rûâng, qua 
söng, àöåi mûa, laånh coáng, lûu 
truá laåi nhûäng thön laâng... Àiïìu 
àaáng lûu yá trong kyá taãi laâ Bean 
àaä kyá êm La-tinh (romaniser) 
möåt söë tiïëng vaâ danh xûng baãn 
àõa nhû: "cö gaái" ghi laâ "Miss 
Gray", "quaán höå"(7) viïët laâ "little 
Ho", miïëu "Thêìn Höí" ghi laâ 
"joss Ho"... Vaâ sau àêy laâ nhêåt 
kyá du haânh cuãa James Bean.

Faifoe [Höåi An] ngaây 1-1-
1765.

Suöët àïm ngöìi trong thuyïìn 
trúâi laånh coáng. Saáng höm sau, 
chuáng töi ài böå ra khoaãnh àêët 

röång nhêët cuãa con àûúâng dêîn 
xuöëng búâ söng. Àêët caát röång 
thïnh thang, nhûng cuäng coá ñt 
ruöång luáa vaâ löëi ài coá tröìng cêy. 
Rêët nhiïìu võt trúâi, töi àaä duâng 
suáng luåc bùæn chuáng, nhûng 
khöng truáng muåc tiïu. Àïën 
chiïìu, chuáng töi àïën nhûäng 
vaách nuái cao vaâ göì ghïì trïn búâ 
söng, núi àoá coá ngöi chuâa vaâ caái 
höì nhoã xinh xùæn nùçm trong möåt 
àõa hònh khaá quyïën ruä. Möåt 
nho sô ra hiïåu cho chuáng töi 
ài theo öng ta. Chuáng töi àûúåc 
hûúáng dêîn àïën möåt caái hang úã 
vaách nuái àêìu tiïn, röìi tiïën lïn 
möåt con döëc khaá cao àïí ra búâ 
söng. Taåi vaách nuái cêím thaåch 
(marble rock) thûá hai, cuäng laâ 
vaách nuái thùèng àûáng vaâ cao 
nhêët, chuáng töi àûúåc àûa vaâo 
möåt hang àöång tuyïåt àeåp, töi 
nghô rùçng àoá laâ núi thúâ tûå vò coá 
ba bêåc cêëp hûúáng túái möåt taãng 
àaá duâng àñch thûåc cho viïåc lïî 
thaánh.

Taám giúâ töëi, chuáng töi àïën 
Turone [Àaâ Nùéng], tûâ àêy töi 
muöën ài taâu thuãy; nhòn quanh 
thêëy moåi ngûúâi àïìu nguã say; ba 
giúâ saáng töi trúã vïì chöî cuä. 

Khoaãng 8 giúâ saáng ngaây 
thûá nhò, chuáng töi thuï caáng 
hai ngûúâi khiïng, laåi coá thïm 
hai ngûúâi thaáp tuâng àïí thay 
phiïn cho àúä mïåt. Caáng chuáng 
töi ài trïn nhûäng baäi caát daâi, 
sau àoá coá gioá thöíi röìi mûa to. 
Nghó chên taåi möåt thön nhoã, 
dên laâng vêy quanh chuáng 
töi. Trong thúâi gian dûâng chên 
naây, möåt khuön mùåt khaã aái àöåt 
nhiïn xuêët hiïån trûúác mùåt töi, 
trang phuåc hïët sûác giaãn dõ cuãa 
möåt cö gaái (Miss Gray). Chñnh 
àöi mùæt êëy, caái miïång vaâ caã sùæc 
mùåt khöng quaá àeåp êëy, nhûng 
noá cuäng àuã laâm dêng lïn trong 
töi nhûäng khoaái caãm kñch thñch 
nhuåc duåc. Töi àûa cho cö gaái 
möåt ñt tiïìn, nhûng thêåt hïët sûác 
ngaåc nhiïn, caái ngoaåi diïån khaã 
aái êëy hoaân toaân àöìng hoáa vúái 
têm höìn, vò khi töi àïën gêìn thò 
cö gaái vuåt chaåy rêët nhanh àïí 
röìi khöng bao giúâ xuêët hiïån laåi 
nûäa.
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Möåt ngûúâi àaân baâ coá tuöíi 
àïën gêìn ngoã yá tòm höå töi möåt 
thön nûä nhoã, úã àêy moåi ngûúâi 
àïìu cêìn tiïìn, nhûng töi khöng 
thïí nghô àïën viïåc caám döî möåt 
caách löå liïîu maâ sûå lõch thiïåp 
nhùæc nhúã töi vïì caái àeåp vô àaåi 
nhêët gùæn liïìn vúái àûác tñnh 
thanh cao nhêët.

Sau àoá, chuáng töi ài doåc theo 
búâ söng vaâ ùn töëi taåi möåt laâng 
khaác. Chuáng töi àaä vûúåt qua 
àûúåc möåt ngoån nuái cuâng vaâi 
vaách àaá nuái cao laå thûúâng. Nguã 
laåi taåi möåt ngöi laâng.

Ngaây thûá ba - Chuáng töi ài 
àûúåc àöå möåt dùåm thò phaãi leo 
lïn ngoån nuái rêët röång khiïën töi, 
tûâ trûúác nay, chûa bao giúâ höëi 
haã nhû thïë vò con àûúâng heåp 
laåi rêåm rõt hoaân toaân thñch húåp 
cho caác loaâi thuá hoang daä. Cuöëi 
cuâng, chuáng töi lïn àïën àónh 
nuái, núi àêy möåt laân khoái böëc 
lïn tröng giöëng nhû úã àõa nguåc.

Chuáng töi àaä túái quaán Höå 
(little Ho) nùçm bïn àûúâng thiïn 
lyá, daânh cho khaách böå haânh 
nhûäng thûåc phêím chïë biïën sùén 
vaâ baån coá thïí duâng bûäa vúái hai 
que tre. Chuáng töi dûâng chên 
laåi àêy lêëy laåi sûác àïí xuöëng nuái. 
Töi thûúâng thû giaän gên cöët 
bùçng caách xuöëng caáng ài böå.

Khoaãng chêåp töëi, chuáng töi 
xuöëng túái chên nuái, thêåt laâ sung 
sûúáng khi thoaát khoãi nanh vuöët 
cuãa loaâi höí àaä tûâng xeá naát nhiïìu 
khaách böå haânh phaãi xuyïn qua 
nhûäng löëi ài rêåm rõt cuãa chuáng. 
Möåt miïëu thúâ thêìn höí (joss Ho) 
löå ra khi chuáng töi ra khoãi rûâng 
vaâ, ài doåc theo àoá, baån seä àïën 
ngöi laâng vaâ búâ söng. Qua söng, 
chuáng töi àïën möåt xaä lúán coá rêët 
nhiïìu dên laâng chúâ gùåp chuáng 
töi. Chuáng töi àaä ùn töëi vaâ nghó 
chên laåi àêy. Khoaãng 8 giúâ töëi, 
chuáng töi bùng qua nhiïìu thön 
xoám röìi lûu laåi suöët àïm taåi 
möåt laâng khaác.

Ngaây thûá tû - Khúãi haânh 
tûâ saáng súám, tiïëp cêån möåt baäi 
caát daâi, bùng qua möåt ngoån 
àöìi döëc, möåt àöìng luáa àeåp múã 
ra trûúác mùæt chuáng töi. Chuáng 
töi cuâng xuöëng caáng ài böå rêët 

vui veã. Khoaãng 10 giúâ àïën möåt 
laâng lúán, úã àêy chuáng töi àúåi 
thuyïìn, maäi hai giúâ sau múái 
àïën. Thuyïìn àûa chuáng töi túái 
möåt con söng nhoã rêët àeåp vúái 
nhûäng àöìng luáa tûúi töët hai bïn 
búâ. Àöå 8 tiïëng àöìng höì, chuáng 
töi àïën quaán Höå vaâ ùn töëi trïn 
thuyïìn. Trúâi rêët àeåp nhûng 
laånh vïì àïm. Gov. r vaâ töi thónh 
thoaãng daåo böå. Höm sau, chuáng 
töi tiïëp tuåc cuöåc haânh trònh vaâ 
àaä àïën thuã phuã 12 giúâ trûa do 
nhûäng ngûúâi úã quaán Höå àaä baáo 
trûúác. Khoaãng 1 giúâ, töi tòm àïën 
cû súã cuãa võ linh muåc.

Ngaây thûá saáu - Trúâi mûa 
quaá, chuáng töi khöng thïí àïën 
hêìu vua.

Ngaây thûá baãy - Sau khi àaä 
chuêín bõ cho nhaâ vua, göìm: 
1 cêy gêåy coá àêìu tay cêìm bõt 
vaâng, 1 thanh àoaãn kiïëm, 2 böå 
lïî phuåc cûåc sang cuãa nhaâ thïu 
may Nabob, möåt aáo gi-lï thïu 
löång lêîy, 2 tay aáo mùng seát rêët 
àùæt tiïìn, 2 khêíu suáng luåc, 3 bûác 
tranh gûúng, 2 dêy thùæt lûng 
boáng nhoaáng vaâ 2 cêy can trõ 
giaá àïën 500 dols.

Chuáng töi khúãi haânh bùçng 
àûúâng thuãy búâ söng, cuäng vúái 
con àûúâng chuáng töi àaä àïën, vaâ 
phña dûúái chiïëc cêìu göî nhoã trïn 
möåt hoân àaão, bïn hûäu ngaån àaä 
coá möåt sûá giaã chûåc sùén àïí baáo 
cho nhaâ vua biïët chuáng töi àaä 
àïën núi. Ngûúâi sûá giaã trúã ra vaâ 
caác linh muåc Lorrairo, Petrena 
muöën laâm hûúáng àaåo. Ài böå 
trïn möåt con àûúâng múái hoaân 
thaânh àïí àïën möåt cung mön 
coá nhiïìu lñnh gaác. Taåi àêy, caác 
linh muåc àaä àoán tiïëp chuáng töi. 
Caánh cûãa múã ra vaâ chuáng töi 
bûúác vaâo sên rêët röång vaâ àeåp, 
dûúái raãi soãi, trïn trang trñ rêët 
traáng lïå. ÚÃ möåt phña kia laâ taâu 
tûúång, núi voi cuãa vua úã, àöëi 
diïån laâ taâu ngûåa. Nhûäng bûác 
tûúâng cao 3 böå (feet) àöëi nhau. 
Bïn phaãi laâ möåt saãnh khaá röång 
giöëng nhû chöî ngöìi cuãa quan 
toâa, cuöëi núi naây nhòn ra con 
kïnh lúán vaâ luâ luâ vaâi khêíu 
trong söë nhûäng àaåi thêìn cöng 
àeåp nhêët töi àaä tûâng thêëy. Doåc 

theo löëi ài raãi soãi, chuáng töi 
àûúåc àûa àïën möåt cûãa khaác, úã 
àêy cuäng coá lñnh gaác. Chñnh taåi 
núi naây, chuáng töi bõ khaám xeát 
rêët kyä vò súå chuáng töi coá mang 
theo vuä khñ. Möåt caánh cûãa khaác 
múã ra cho chuáng töi tiïën vaâo 
möåt cung àiïån löång lêîy, àöìng 
thúâi 6 cêån vïå cuãa nhaâ vua cuäng 
theo saát chuáng töi àïí giúái thiïåu 
lïn àûác vua. Àiïån vua ngûå laâ 
möåt toâa nhaâ chöëng àúä búãi nùm 
haâng cöåt, dûúái loát sùn quang 
dêìu boáng laáng, ngöìi ngay chñnh 
giûäa chiïëc ngai laâ àûác vua, xung 
quanh coá 50 lñnh ngûå tuác trûåc. 
Ngoaåi diïån nhaâ vua thêåt oai vïå. 
Vua àaä tiïëp chuáng töi vúái möåt 
veã mùåt vui tûúi khiïën cho, ngay 
giûäa cung àiïån nguy nga naây, 
chuáng töi phaãi nhêët nhêët tuên 
theo lúâi nhaâ vua. Àûác vua muöën 
chuáng töi tiïën laåi gêìn ngaâi, 
chuáng töi àaä rùm rùæp bûúác túái 
3 bûúác röìi àöìng loaåt quyâ xuöëng. 
Nhû rêët haâi loâng, ngaâi tûúi cûúâi 
vïì cûã chó ra mùæt cuãa chuáng töi. 
Ngaâi baão Gov. r ngöìi bïn tay 
phaãi ngaâi, öng Nodes vaâ töi an 
toåa bïn tay traái àïí nhaâ vua coá 
thïí noái chuyïån thên mêåt vúái 
tûâng chuáng töi. Gov. r trònh vúái 
vua rùçng öng êëy rêët lêëy laâm 
haänh diïån àûúåc hêìu chuyïån 
vúái möåt hoaâng àïë vaâ öng cuäng 
sung sûúáng thêëy vua vêîn khoãe 
maånh. Vua hoãi lyá do chuáng töi 
àïën àêët nûúác cuãa ngaâi.

Gov.r traã lúâi sau möåt cún baäo 
dûä döåi, chuáng töi àûúåc cûáu söëng 
vaâ Thûúång àïë àaä vö tònh àêíy 
àûa chuáng töi daåt vaâo vûúng 
thöí cuãa ngaâi. Vua an uãi rùçng 
dûúâng nhû chuáng töi vêîn mêåp 
maånh, êëy laâ nhúâ vaâo thûåc phêím 
àùåc saãn cuãa àêët nûúác ngaâi.

Vua hoãi tuöíi taác möîi chuáng 
töi, röìi hoãi niïn tuïë cuãa vua 
nûúác Anh, caã àïën voác daáng diïån 
maåo, àùåc biïåt hoãi vua Anh coá 
mêåp beáo nhû chuáng töi khöng. 
Vua laåi quay sang hoãi töi coá cha 
meå, anh em gò khöng vaâ coá biïët 
bùæn suáng thêìn cöng khöng. Töi 
thûa coá. Ngaâi hoãi tiïëp chuáng töi 
thñch bùæn chim khöng. Chuáng 
töi thûa vêng. Ngaâi gaån hoãi 
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chuáng töi coá thïí bùæn àûúåc chim 
bay hay khi àêåu, vaâ ai trong 
chuáng töi bùæn gioãi nhêët. Töi 
àaáp rùçng tûâng têåp bùæn bùçng 
thuöëc suáng nhiïìu nhêët. Nhaâ 
vua söët sùæng àùåt cêu hoãi vúái têët 
caã chuáng töi, riïng Gov. r ngaâi 
noái ngaâi rêët thñch caái àêìu toác 
cuãa öng êëy. Ngaâi cuäng cûúâi hoãi 
trong chuáng töi ai laâ ngûúâi ùn 
nhiïìu nhêët.

Àûác vua nhêån lïî vêåt tiïën 
dêng cuãa chuáng töi vúái sûå ngaåc 
nhiïn, röìi hûáa heån seä ban cêëp 
möåt theã baâi cho pheáp möåt con 
taâu nhêåp caãnh àêët nûúác ngaâi 
nïëu taâu êëy chõu gúãi àïën cho vua 
möåt xe song maä cuâng vúái hai 
con ngûåa. Võ giaáo sô trònh vúái 
vua rùçng chuáng töi coá thïí chúi 

àûúåc nhûäng nhaåc cuå maâ, tûâ 
lêu, nhaâ vua rêët muöën thûúãng 
thûác vaâ àaä nhùæn chuáng töi àïën. 
Vua sai ngûúâi àem traâ vaâ cuâng 
chuáng töi nhêëm nhaáp. Dûúâng 
nhû vua rêët thûåc loâng.

Chuáng töi xin pheáp àûúåc 
quan chiïm cung àiïån cuãa vua. 
Ngaâi traã lúâi rùçng àêy khöng 
phaãi laâ cung àiïån nguy nga maâ 
chó laâ "phuã muâa àöng"; úã àêy 
cuäng coá cung phi myä nûä. Chuáng 
töi taãn böå ra ngoaâi, ngùæm nghña 
moåi thûá. Luác trúã vaâo, vua baão 
chuáng töi ngöìi, ban cho baánh 
biscuits vaâ nûúác traâ, àoá laâ möåt 
vinh dûå lúán àûúåc ngöìi chung vúái 
vua.

Cuöåc têëu nhaåc bùæt àêìu, töi 
lïn dêy àaân bõ àûát, vua muöën 

töi sûãa laåi cêy àaân. Chuáng töi 
khúãi sûå têëu nhaåc, vua nhòn 
chuáng töi vaâ thûúãng thûác àêìy 
ngaåc nhiïn. Ngaâi toã yá muöën 
nghe nhûäng àiïåu huâng traáng, 
nhûäng khuác nhaåc uy nghiïm 
cuäng laâm vua haâi loâng khöng 
keám. Ngaâi chó cho chuáng töi 
nhòn quên sô úã trêìn truâi truåi 
bïn ngoaâi, baão rùçng hoå thûúâng 
nhû vêåy àïí sùén saâng xöng xaáo. 
Tröng vua àûúâng bïå vúái nhûäng 
àùåc àiïím cuãa möåt ngûúâi Êu 
chêu, nûúác da trùæng. Veã mùåt 
cuãa vua laâ möåt caái gò dïî chõu, 
nhûng oai nghiïm àaáng kñnh 
phuåc. Quên sô trong vûúng phuã 
laâ 1000, 4000 úã kinh thaânh vaâ 
lûåc lûúång vuä trang hiïån dõch cuãa 
Phuá Xuên coá thïí lïn túái 40.000. 

Triïìu chñnh öín àõnh, luêåt lïå 
àïìu nùçm trong tay nhaâ vua. 
Möåt ngaây kia, vua mêët 14 thoi 
vaâng; têët caã ngûúâi trong vûúng 
phuã àïìu bõ nhöët laåi vaâ cuöåc tra 
khaão bùæt àêìu, cho túái khi keã 
tröåm àûúåc phaát hiïån. Vua uöëng 
möåt thûá nûúác gò àoá, röìi sûãa laåi 
böå rêu cuãa mònh. Chuáng töi cuái 
àêìu chaâo taåm biïåt. 

Ngaây thûá taám - Möåt ngaây 
thêåt àeåp trúâi.

Ngaây thûá chñn - Thûá Tû; 
töi àûa cho Gov.r 45 dols. Buöíi 
chiïìu ài thùm linh muåc vaâ ra 
búâ söng xem nhûäng bûác tûúâng 
thaânh cuãa Àaåi cung mön, rêët 
àeåp, rêët röång! Quang caãnh 
traáng lïå, kiïën truác àöëi xûáng hoâa 
húåp. Doåc búâ söng coá nhiïìu bïën, 

thuyïìn buöìm (galleys) àêåu san 
saát. Möåt ngaây àeåp trúâi.

Ngaây 10-1-1765 - Töi ài daåo 
ra ngoaâi, haâng ngaân ngûúâi vêy 
quanh lêëy töi. Möåt cêåu beá cheâo 
chúâ töi xuöëng bïën söng, àaám 
àöng cöí vuä maånh meä. Möåt quaãng 
trûúâng rêët röång, àùåt nhûäng 
khêíu thêìn cöng vô àaåi yïn nghó 
trïn nhûäng xe suáng cûåc lúán, 
kiïn cöë. Bïn trong hoaâng thaânh 
coá tûâ 800 àïën 1000 khêíu suáng, 
hêìu hïët laâ nhûäng khêíu suáng 
àöìng (copper) xinh xùæn.

Ngaây 11-1-1765 - Nhaâ vua 
múâi chuáng töi cuâng ùn töëi vúái 
ngaâi. Chuáng töi xin tuên lúâi. 
Vaâo tiïåc, àiïìu trûúác tiïn vua 
muöën biïët chuáng töi coá mang 
theo nhaåc cuå hay khöng. Chuáng 
töi trònh coá. Möåt baân daâi àûúåc 
traãi ra, thûác ùn àaä chuêín bõ; 
chuáng töi ngöìi vaâo baân cuâng vúái 
vua. Têët caã àïìu phuåc vuå lõch 
sûå, vua toã ra rêët vui veã thñch 
thuá, thuác giuåc chuáng töi ùn 
vaâ uöëng rûúåu nhiïìu nhû ngaâi. 
Sau bûäa ùn töëi, chuáng töi laâm 
haâi loâng vua bùçng êm nhaåc vaâ 
ngaâi toâ moâ thûã cêy àaân violon 
cuãa töi. Sûå hûáa heån àöëi vúái nûúác 
Anh àaåt àûúåc nhûäng khñch lïå 
lúán lao. Vua ban cho möåt giêëy 
thöng haânh àïí àaáp laåi cûã chó 
haâo phoáng cuãa chuáng töi. Vua 
hoãi tïn möîi chuáng töi, khi phaát 
êm chuáng ngaâi cûúâi rêët thên 
thiïån; töi chûa bao giúâ thêëy 
möåt ngûúâi àaân öng àêìy veã dïî 
chõu nhû vêåy. Vua muöën ghi 
laåi tïn cuãa chuáng töi. Sau khi 
thoãa maän thuá vui giaãi trñ cuãa 
vua, chuáng töi xin caáo tûâ, lui ra. 
Ngaâi toã yá chó e ngaåi Gov. r vaâ 
chuáng töi laâ quên nhên, nhûng 
khi roä chuáng töi laâ nhên viïn 
maåi biïån, ngaâi liïìn vui.

Ngaây 12-1-1765 - Möåt ngaây 
àeåp. Gov.r than phiïìn àau àêìu 
vò àaä uöëng rûúåu nhiïìu úã vûúng 
phuã. 

Ngaây thûá 13 - Viïët laá thû 
chuyïín cho Rybus vaâ Call. Giao 
cho linh muåc chiïëc nhêîn cuãa töi 
vaâ Pe. möåt cêy vaãi àïí baán. 

Ngaây 14-1-1765 - Trúâi rêët 
àeåp. Àûúåc múâi vaâo vûúng phuã. 
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Nhûng àïën núi, nhaâ vua àaä ài 
khoãi.

Ngaây thûá 15 - Mûa rêët to. 
Vua phaái möåt voä quan hêìu 
cêån àïën chuác chuáng töi thûúång 
löå bònh an. Khoaãng 4 giúâ khúãi 
haânh àïí trúã laåi Faifoe (Höåi An), 
cheâo thuyïìn suöët àïm trïn 
söng, vaâo saáng 16 àùåt chên àïën 
möåt võnh röång lúán. Röìi àïën möåt 
laâng khoaãng 12 giúâ. Ùn töëi xong, 
vûúåt qua nhiïìu ngoån nuái nhoã 
vaâ hai baäi caát daâi, sau àoá àïën 
búâ söng. Boã qua hai ngöi laâng, 
àïën möåt xaä thûá ba thò trúâi vaâo 
àïm. Suöët àïm baäo dûä döåi, laånh 
coáng, thúâi tiïët rêët khoá chõu.

Ngaây 17-1-1765 - Xuêët haânh 
saáng súám. Bùng qua möåt baäi 
caát daâi vaâ ùn töëi taåi möåt laâng 
lúán úã búâ söng luác 12 giúâ. Möåt giúâ 
tiïëp tuåc ài vaâ bùæt àêìu vaâo sún 
phêån àaåi ngaân, bùæt buöåc chuáng 
töi phaãi xuöëng caáng ài böå; nuái 
rêët dûång döëc, cuöëi cuâng chuáng 
töi àïën àûúåc möåt xaä röìi nghó laåi 
àoá. Laåi tiïëp tuåc ài böå àïën thaác 
nûúác àöí aâo aâo, hún 4 giúâ thò àaåt 
túái àónh cao àaåi ngaân. Àöí xuöëng 
möåt ngoån àöìi, Gov.r vaâ töi ài 
böå suöët caã quaäng àûúâng àïí àïën 
ngöi laâng; chuáng töi lûu laåi cuöëi 
laâng suöët àïm.

Ngaây thûá 18 - 6 giúâ saáng, bùæt 
àêìu ài böå doåc theo baäi caát. Vûúåt 
qua möåt ngoån nuái nhoã, àûúâng ài 
khaá töët vaâ thoaãi maái. 8 giúâ àïën 
möåt laâng ven biïín, nghó chên 
röìi tiïëp tuåc qua nhûäng baäi caát 
rêët daâi, ùn töëi xong qua söng, 
àïën ba miïìn quï khaác nhau. 
Gov.r vaâ töi ài böå suöët quaäng 
àûúâng daâi. Miïìn quï thêåt àeåp 
vaâ thúâi tiïët quang àaäng. Àïën 
möåt laâng xinh xùæn, ùn töëi röìi laåi 
tiïëp tuåc ài.

Ngaây thûá 19 - Caác öng quan 
àoán tiïëp Gov.r àêìy kñnh troång. 
Àûa cho àûáa con trai cuãa linh 
muåc 4 àöìng rupi, ngûúâi àaân öng 
giaâ 2 dols; 4 àûáa con trai nhoã 3 
dols vaâ "con Hai" (sic) 5 dols. 

Ngaây thûá 20 - Viïët thû cho 
thuyïìn trûúãng.

Ngaây 21-1-1765 - Caã ngaây 
khöng coá gò àùåc biïåt. "Con Hai" 
nghi ngúâ Gov. r àaä bõ àaánh cùæp 

möåt cêy luåa vaâ töi coá cúá àïí hoaâi 
nghi viïåc mêët maát naây.

Ngaây thûá 25 - Nhêån tûâ Gov. 
r àïí boã vaâo rûúng cuãa öng êëy 
6 thoi vaâng vaâ 1 thoi baåc 10t; 
2 neán vaâng nhoã hún, 10 cêy 
luåa, 10 àöìng rupi. Àûa cho 
Francois 6 rupi àïí caåo rêu. Àûa 
cho Gov.r 29 rupi, röìi thïm 11 
rupi, cöång laâ 40 rupi. Töi àem 
theo mònh 20 rupi. Àïí laåi trong 
rûúng 271. Laåi àûa cho Gov. r 
10 rupi àïí nhúâ Naga àöíi ra tiïìn 
baãn xûá. Khoaãng 10 giúâ tiïëp tuåc 
lïn àûúâng vaâ coá mùåt úã Turone 
(Àaâ Nùéng) 5 giúâ saáng. Àûa cho 
öng quan 3 rupi, 1 rupi àïí mua 
àûúâng ùn.

Ngaây 26-1-1765 - Lïn taâu 
luác 9 giúâ vaâ thuyïìn trûúãng tiïëp 
àoán laånh nhaåt. Thuyïìn trûúãng 
rêët ngaåc nhiïn, toã veã khöng 
haâi loâng khi thêëy töi àïën. Öng 
ta mang veã mùåt nhùn nhoá, xêëu 
xñ, töi cöë kiïn nhêîn chõu àûång. 
Töi xuöëng phoâng taâu àïí xem 
caái rûúng cuãa Orendains vaâ 
nhêån ra rûúng coá thïí àaä àûúåc 
mang lïn boong taâu, vaâ thuyïìn 
trûúãng cho biïët ai àaä hùæt huãi, 
chûãi búái noá [rûúng] nhiïìu. Cuöëi 
cuâng töi àaä nùn nó mang noá àïí 
vaâo núi baão àaãm hún.

Ngaây thûá 27 - Trúã laåi Faifoe vaâo 
saáng súám. Duâng bûäa bùçng thûåc 
phêím chïë biïën sú saâi mang theo 
tûâ trïn taâu Beacha de Mon. Àïí laåi 
cho öng Gore 700 rupi. Thuyïìn 
trûúãng àaä hûáa mang rûúng àûång 
vaâng cuãa töi vaâo phoâng khaách cuãa 
öng êëy. Coá nhiïìu thiïåt haåi úã trïn 
taâu. Taâi saãn cuãa Cöng ty bõ thêët 
thoaát 2000 rupi, thêåm chñ vaâng 
trïn àêìu cêy "can" cuãa töi cuäng bõ 
thaáo gúä.

Ngaây thûá 28 - Buöíi saáng linh 
muåc àúåi Gov.r vaâ noái chuyïån vïì 
miïëng sûúân cûâu, nhû thïí chuáng 
töi chûa bao giúâ biïët àïën noá 
trûúác àêy. Söë lûúång danh muåc 
haâng liïåt kï cuãa nhaâ vua khöng 
thïí àaáp ûáng àûúåc. Linh muåc ùn 
töëi taåi àêy.

Ngaây thûá 29 - Gov.r àûúåc 
chaâo haâng caái àôa, trõ giaá dols 
vaâ caác àôa chïnh lïåch nhau quaá. 
Hoå tñnh baán túái 10t.50 sepu. 

Chiïìu naây, ngûúâi Trung Hoa 
laâm aáp lûåc töi.

[Nhêåt kyá du haânh gùåp vua 
xûá Àaâng Trong chêëm dûát ngang 
àêy].

CHUÁ THÑCH:

1. Tûác nuái Non Nûúác (Nguä 
Haânh Sún) nùçm hûúáng àöng nam 
caách Àaâ Nùéng àöå 7-8km.

2. Trûúác James Bean coá 
Bowyear vaâ sau James Bean coá 
Chapman àïìu laâ àaåi diïån thûúng 
maåi cuãa Anh àïën Àaâng Trong vaâ 
àïìu coá ghi cheáp. Cuäng trong thúâi 
khoaãng Voä Vûúng chêëp chñnh, 
Cöng ty Àöng ÊËn thuöåc Phaáp raáo 
riïët ve vaän àïí lêåp quan hïå thûúng 
maåi. Têët caã höì sú naây àûúåc lûu trûä 
taåi Pondicheáry (ÊËn Àöå). Nùm 1937, 
M. Gaudart àaä cho cöng böë trïn 
B.A.V.H. söë 4-1937, tr.353-380 
vúái baâi nhan àïì "Les Archives de 
Pondicheáry et les entreprises de la 
Compagnie Francaise des Indes en 
Indochine au XVIII" sieâcle".  

3. Thûúác ào chêu Êu xûa bùçng 
1m949/toise.

4. Vïì têëm baãn àöì cuãa Le Floch de 
la Carrieâre, xem: PAUL BOUDET-
ANDREÁ MASSON, Iconographie 
historique de l'Indochine Francaise, 
Paris. Cuäng xem: VUÄ HÛÄU MINH, 
"Têëm baãn àöì Huïë cuãa Le Floch de 
la Carrieâre nùm 1787", Phuá Xuên 
Huïë, tûâ àö thõ cöí àïën hiïån àaåi, Huïë 
1999, tr.100-111.

5. Xem: NGUYÏÎN SINH DUY, 
"Bûác aãnh àêìu tiïn chuåp úã Viïåt 
Nam", Taåp chñ Xûa&Nay, söë 31-
1996. tr.29-30.

6. Nguyïn vùn cuãa Floch de 
la Carrieâre: Palais d'hiver et de 
pluie, vò bïn kinh thaânh chñnh 
(Palais principal) úã Huïë vaâo muâa 
àöng thûúâng bõ ngêåp luåt, nïn chuáa 
Nguyïîn xêy dûång möåt "vûúng phuã" 
úã Dûúng Xuên àïí tiïån laâm viïåc.

7. Ngaây xûa, taåi möîi traåm dõch 
coá möåt quaán nhoã àïí phuåc vuå ùn 
uöëng cho khaách böå haânh àöìng thúâi 
giuáp (höå) hoå lûu laåi nghó dûúäng sûác, 
goåi laâ Quaán Höå. Taåi Thanh Khï, 
Àaâ Nùéng hiïån vêîn coân sûã duång àõa 
danh Quaán Höå trong giúái vêån taãi 
giao thöng.
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Nguyễn Văn Vĩnh 

Mặc dù có những luật nghiêm nhất của 
chính phủ Trung Hoa, người Trung 
Quốc vẫn tiếp tục theo âm lịch trong 

cuộc sống riêng, trong quan hệ buôn bán; còn ở 
nước Nam ta mặc dù có nhiều lí do khiến người 
An Nam tính ngày theo lịch dương lịch(1), nhưng 
người ta cũng vẫn dùng âm lịch như người 
Trung Quốc và cả trong phần lớn các giấy tờ.

 Bất chấp những lệnh cấm nghiêm khắc 
nhất, người Trung Quốc vẫn tổ chức những 
ngày lễ âm lịch, nhất là ngày lễ đầu năm, một 
ngày lễ lớn của họ và chúng ta, đầy thi vị và 
truyền thống. Ba ngày quên đời, mọi lo toan 
lo lắng đều bị bỏ ra bên, mọi hiềm thù cá nhân 
được để riêng hẳn ra một góc trong tim để 
nhường chỗ cho bộ mặt rạng rỡ và thái độ nhã 
nhặn. Ba ngày tĩnh tâm để hồi tưởng tới tổ tiên, 
cầu khấn vong hồn tổ tiên trở về với những 

người sống. Ba ngày với không khí no đủ và 
hạnh phúc, chỉ thấy những cảnh vui và chỉ nghĩ 
tới những việc vui, ăn uống ngon, thưởng thức 
những thứ vừa với túi tiền, vui chơi, choáng 
ngợp, trịnh trọng và ngượng nghịu trong 
những bộ quần áo đẹp nhất, nói những chuyện 
đáng yêu nhất, chúc nhau đủ loại ước nguyện. 
Thật như một cuộc tạm đình chiến, một cuộc 
đình chiến, một cuộc ngưng mọi tranh đấu và 
thù dịch, một giấc mơ lớn về đại hạnh phúc mà 
cả một dân tộc tự nguyện thực hiện sau một 
năm vất vả, lo lắng và cay đắng. Tôi cam đoan 
với các bạn rằng tôi yêu Tết như một đứa trẻ vì 
tôi thấy ở Tết những người đàn ông người nhất, 
tốt nhất với những người như họ, bằng lòng với 
mình, với mọi thứ, mọi người. Tôi yêu Tết trước 
hết vì những người đàn bà ăn mặc đẹp nhất và 
bằng lòng cho mọi người ngắm mình. Tôi còn 

của người An Nam
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yêu Tết vì trong ngày Tết người An Nam được ngắm 
hoa, dân tộc khốn khổ này suốt năm không có thì 
giờ nhìn tới những thứ đẹp đẽ của thiên nhiên và đi 
bên một bông hồng mà không nhìn. Trong ngày Tết, 
tất cả họ trở thành những nhà thơ và nghệ sĩ trong 
việc sắp xếp nhà cửa. Ngôi nhà khiêm tốn nhất 
trở thành một lâu đài nho nhỏ, và một bà bán trà 
trở thành bà chủ của một ngôi nhà tuyệt vời, trải 
chiếc chiếu đẹp nhất lên chiếc giường tre cho bạn 
ngồi. Chiếc lều của người thợ rừng, nó được trang 
trí bằng tất cả những gì người ta có thể kiếm được 
khiến ta thấy những thứ hư nát nhất cũng có cái vẻ 
của sự chỉnh tề.

Có những bàn thờ tổ tiên thật lạ. Không phải là 
một bàn thờ lúc nào cũng giàu có. Chỉ là một cái bàn 
đơn giản chỉ được trang trí bằng một tấm khăn duy 
nhất của gia đình quây bốn phía xung quanh, dựa 
vào tường làm nền và được phủ trên mặt một tờ giấy 
đỏ; trên tờ giấy là mấy thứ đồ lễ được chủ nhà thành 
tâm bày lên; tất cả được chiếu sáng bằng một ngọn 
đèn con trong làn khói của hương đang cháy.

Nhưng tại sao mọi thứ như thế không thể làm 
vào ngày 1-1 dương lịch? Đó là vì năm dương lịch 
bắt đầu hơi sau ngày đông chí một chút (cụ thể là 
mười ngày) do đó hoa của nước ta không còn nở 
nữa. 

Những loài cây mận, đào, mơ hầu như là những 
loài cây duy nhất chúng ta trồng để lấy hoa đẹp chỉ 
nở vào đầu mùa xuân (5-2 dương lịch). Những loài 
hoa hiếm đến từ phương Bắc chỉ có thể vượt biển 
vào cữ tiểu hàn (6-1 dương lịch) và đại hàn (21-1 
dương lịch). Đấy là trường hợp của thủy tiên(2) và 
mẫu đơn(3) mà người Trung Quốc gọi là “nữ hoàng 
của các loài hoa” và tôi không biết tiếng Pháp gọi 
là gì. Vì thế Tết của chúng ta luôn luôn không sớm 
hơn ngày 22-1 dương lịch và không muộn hơn ngày 
22-2 dương lịch.    

Chúng ta có một thời gian và không gian đặc 
biệt cho Tết; đó là trời có thể nồm kèm theo khô 
hoặc lạnh kèm theo mưa. Cái nồm (trời nóng) của 
Tết là một cái nồm đặc biệt, ta chỉ trách nó là làm 
cho hoa nở và tàn sớm; nó không giống với cái nồm 
của tháng mười một, tháng mười hai. Mưa cũng 
vậy, đó là mưa phùn lạnh lẽo; nó làm ta nghĩ tới 
nhà ta khi ở ngoài trời; đó là thứ mưa phùn của 
Tết người ta sẵn lòng bỏ qua sự nhớp nháp và giá 
buốt, vì nó kéo dài những canh bài trong gia đình 
mà đôi khi kết thúc rất hay bằng một bữa ăn nóng 
sốt trong đó người ăn phải tự mình nhúng thịt, cá, 
tôm, rau trong chiếc xoong lớn sôi sùng sục trên 
một chiếc lò đặt ở giữa bàn (ăn giúng(4)).

Một lí do nữa làm Tết không thể tổ chức vào 
ngày đầu năm dương lịch. Tết phải đáp ứng thời kì 
nghỉ ngơi sau khi cấy xong vụ chiêm trong những 
cánh ruộng ngập nước (ruộng chiêm). Những 
người ở thượng du vào dịp Tết sẽ bán hết phần lúa 
dư thừa của vụ gặt tháng mười và chẳng có việc gì 

làm. Vì thế Tết là dịp thuận lợi cho việc vui chơi, ăn 
uống những thứ kiếm được chút đỉnh trong năm. 
Chi tiêu cho Tết là thước đo sự thu hoạch của mùa 
màng. Nếu mùa màng thu hoạch tốt, người nông 
dân chi tiêu phần dư và việc buôn bán chạy như 
mọi thứ chạy. Nếu mùa màng kém, không có thóc 
gạo bán ra, những người buôn bán nghèo không 
bán được gì và trả nợ khó khăn.  

Vì thế không nên lên tiếng nhiều chống Tết. 
Tết làm thế giới hồi sinh khi lúa đã bén vào 

ruộng và bán được giá. Thật công bằng cho những 
người sản xuất ra thứ tài nguyên đó để sử dụng và 
làm cho những nghề khác sử dụng.

Lưu Đình Tuân dịch
Theo Indochine illustré hebdomadaire,

năm 1932
Số 177 ngày 20-1-1944

CHÚ THÍCH:

1. Nguyên văn calendrier grégorien. 
2. Từ nguyên văn thuy-tiên.
3. Từ nguyên văn mâu-don.
4. Nguyên văn “an giung”.
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Sau khi Hà Nội bị bom tháng 
Chạp năm 1943, mấy lớp 
trên trường trung học A. 

Sarraut phải chuyển lên Đà 
Lạt(1). Thật không còn dịp nào 
tốt hơn nữa để cho tôi được biết 
Đà Lạt, vì đã lâu tôi hằng ao ước. 
Nhưng rủi thay chuyến tàu cuối 
cùng dành riêng cho học sinh 
vào Đà Lạt lại trúng vào ngày 27 
Tết. Trong khi người ta sắp sửa 
về quê ăn tết thì chúng tôi lại sắp 
sửa từ giã gia đình đến tận một 
nơi xa thẳm. Tôi đã lưỡng lự nửa 
muốn ở nửa muốn đi. Nhưng sau 
cùng tiếng gọi của tuổi trẻ đã 
thắng trong lòng tôi.

Chiều 27 Tết, trên sân ga 
Hàng Cỏ, con tàu từ từ chuyển 
bánh. Trước khi tàu chạy, để 
khuyến khích kẻ ra đi, anh tôi(2)  
không quên đọc mấy câu thơ của 
cụ Nguyễn Công Trứ:

Đi không há lẽ lại về không,
Cái nợ cầm thư chửa trả xong.
Đã sinh tai mắt trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Một nỗi buồn man mác tràn 

lấn lòng tôi khi những bóng 
người thân yêu đã khuất sau 
những rặng nhà.

Chúng tôi đến Đà Lạt giữa 
chiều 30 Tết. Tàu tới ga vào 
khoảng 6 giờ chiều. Ngoài cửa 
ga, những hàng dài xe ngựa đã 
“túc trực” đợi khách. Bữa nay là 
chiều 30 Tết nên các chủ xe làm 
việc cũng có vẻ vội vàng, hấp tấp. 
Chỉ trong khoảnh khắc là đoàn 
xe đầy khách và hàng hóa đã lẹ 
làng biến sau những rặng tùng 
xanh mướt. Trước cửa ga chỉ còn 
đoàn học sinh, trong đó có mình 
tôi là ngoại trú. Khi họ rẽ theo 
đường khác về trường, chỉ còn 
mình tôi lủi thủi đi về phố Chợ là 
trung tâm điểm của Đà Lạt. Bao 
nhiêu đồ lặt vặt tôi đã gửi cả các 
bạn vì chưa có chỗ ở nhất định 
nên chỉ đi người không cho tiện. 
Còn gì băn khoăn hơn cái cảnh 
bơ vơ của một kẻ không nhà ở 
một nơi xa lạ giữa chiều 30 Tết.

Trời tối dần nhưng không 
lạnh lắm. Cái rét của Đà Lạt rất 
dễ chịu. Nó làm cho người ta ưa 

hoạt động chứ không như cái rét 
ngoài Bắc làm người ta co ro và 
không muốn rời chiếc chăn bông 
ấm áp.

Tôi hỏi thăm về phố Chợ, vì 
nhà người tôi quen ở gần ngay 
đó.

Qua cầu Ông Đạo rồi leo một 
cái dốc khá cao là đến chợ. Sở dĩ 
người ta gọi là cầu Ông Đạo vì 
nó ở ngay trước cửa dinh quan 
Đạo, một vị Nam quan. Chợ Đà 
Lạt không to lắm nhưng sạch 
sẽ và có trật tự. Vì vấn đề nhà 
trọ chưa giải quyết xong nên tôi 
cũng không để ý đến những hàng 
tết bày la liệt trên cả những hè 
đường quanh chợ. Trong lúc vội 
vàng, chỉ thoáng nhận được sự 
ồn ào và náo nhiệt khác thường 
của phiên chợ cuối năm đó.

Những ánh nắng vàng yếu ớt 
mới đây còn rung rinh rỡn đùa 
trên những chòm cây nội cỏ đã 
tắt dần để nhường chỗ cho bóng 
tối phủ dần cảnh vật. Thành phố 
đã lên đèn. Đã lâu sống trong sự 
tối tăm của chế độ đèn phòng 

Trịnh Như Nghê
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thủ(3), bữa nay được nhìn thành 
phố Đà Lạt sáng rực, vui mắt 
quá, nhất là khi nhìn lên những 
ngọn núi cao hay nhìn xuống 
những phố dưới đều thấy đèn 
sáng cả. Đà Lạt thật là một nơi 
thần tiên, chiến tranh hình như 
chưa đem lại đây một chút ảnh 
hưởng gì.

Từ chợ tới đường Nam Tê là 
nơi người bạn anh tôi giới thiệu 
đi chỉ vài chục thước. Thấy tôi gõ 
cửa, Hòa - tên người bạn đó - chạy 
ra có vẻ ngạc nhiên vì tôi và anh 
chưa được gặp nhau một lần nào. 
Nhưng sau khi đọc xong bức thư 
giới thiệu, Hòa niềm nở tiếp tôi và 
hỏi chuyện một cách rất là thân 
mật những tin tức về quê hương 
của chàng. Cùng ở với anh, có 
một người Huế cũng cùng chạc 
tuổi. Người Huế tôi đã gặp nhiều, 
nhưng ít ai vui tính như người 
tôi đã gặp hôm đầu ở Đà Lạt đó. 
Phẩm - tên chàng - ân cần hỏi 
chuyện về sự học của tôi và chỉ bảo 
tôi hết thẩy những điều cần biết về 
sự sinh hoạt ở Đà Lạt và tâm tính 
mấy người ở trong nhà. Đến một 
nơi xa lạ, gặp được những người 
quen như thế thật đáng quý. Trước 
khi gõ cửa, tôi tưởng tượng sẽ 
được nhìn thấy bộ mặt khó chịu 
của chủ nhân khi thấy một khách 
lạ đến xin ở nhờ giữa chiều 30 Tết. 
Nhưng tôi đã lầm.

Những kẻ tha hương bao giờ 

cũng sẵn lòng đón tiếp những 
người ở phương xa lại, vì họ đã 
sống qua những giờ phút băn 
khoăn của những kẻ không nhà 
giữa một nơi xa lạ.

Ngồi chuyện trò một lúc, Hòa 
mời tôi vào bàn ăn. May quá, 
tôi vừa đến kịp để dự bữa cơm 
chiều 30 Tết. Đã mấy hôm ngồi 
tàu chỉ ăn toàn đồ khô, chiều nay 
ngồi trước mâm thịnh soạn, tôi 
thấy trong lòng một cảm giác 
dễ chịu vô cùng. Tuy nhiên, bữa 
cơm chiều hôm đó chẳng đem 
lại cho tôi một thú vị gì; phần vì 
mệt mỏi sau mấy ngày tàu, phần 
vì sự sơ kiến bắt tôi phải giữ gìn 
ý tứ trong mọi cử chỉ. Hòa và 
Phẩm cố làm cho bữa tiệc được 
vui; nhưng thỉnh thoảng giữa 
những chuỗi cười lại xen vào 
những phút yên lặng nặng nề, thì 
ra những tứ tha hương bao giờ 
cũng đượm buồn lữ khách!

Đêm trừ tịch ở Đà Lạt sao mà 
buồn vậy! Không một tiếng trống 
tiếng chiêng. Thỉnh thoảng một 
vài tiếng pháo yếu ớt lạc lõng 
trong đêm khuya lại gợi trong 
lòng tôi bao nỗi u hoài, thắc 
mắc… Nhớ gia đình, nhớ bè bạn, 
tôi nhớ cả đến những mái nhà 
tranh trong khói lam chiều, đến 
một bụi tre thưa thớt ở một quê 
hương hẻo lánh tận miền Bắc. 
Có lẽ trong giờ này, những cảnh 
và những người thân mến đang 

nhộn nhịp trong khói hương khói 
pháo, trong những hồi chiêng hồi 
trống từ những làng mạc xa xôi 
giữa yên lặng của đêm trừ tịch.

Hôm sau, mồng 1 Tết, khi 
tôi trở dậy, Đà Lạt hãy còn triền 
miên trong những lớp sương mù 
trắng đục. Xa xa, những chòm 
núi cao nổi lên trong sương sớm 
trông tựa như những cù lao giữa 
một đại dương. Nhưng chỉ trong 
chốc lát, những ánh dương ấm 
áp buổi sớm mai đã làm tan dần 
màu sương đó và thành phố Đà 
Lạt dần dần rõ rệt.

Cái Tết Đà Lạt náo nhiệt nhất 
ở quanh phố chợ. Các phố xá 
buôn bán đều ở quanh đó cả, từ 
các ngả đường đưa về chợ, người 
đi tấp nập, sự ăn mặc của cư dân 
ở đây thực đã khác xa ngoài Bắc. 
Các bà già ăn mặc rất là lòe loẹt. 
Ở Bắc kỳ, những màu nhã nhặn 
được thịnh hành hơn hết trong 
hạng người đã luống tuổi này, 
nhưng ở đây cũng trong hạng 
người đó, ta có thể tìm thấy đủ các 
thứ màu rực rỡ, chói lọi. Những 
người trẻ tuổi cũng rất xuề xòa 
trong sự ăn mặc. Xen vào giữa 
đám người đó, ta thấy một vài 
thân hình trần trụi đen sì với mớ 
tóc rối beng. Đó là những người 
“mọi” thổ dân xứ Đông Dương 
còn sót lại trên vùng Lang Biang. 
Không ai ngờ rằng một tính tình 
hiền lành chất phác lại ẩn trong 

Toàn cảnh 
Đà Lạt năm 1955 

- Ảnh: Nguyễn 
Văn Châu
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những thân hình hung dữ đó.
Cái đặc điểm của tết Đà Lạt là 

có múa sư tử. Tôi hơi ngạc nhiên 
về tục đó khi qua chợ nhìn thấy 
chiếc đầu sư tử đang mải miết 
quay cuồng trước các cửa hiệu. 
Chiếc đuôi hồng đã bạc màu, 
biểu hiện sự lâu năm của nó, 
đang phập phồng trước gió. Cái 
trò chơi đó ở đây không dành cho 
các trẻ em trong dịp Trung thu 
vì Đà Lạt rất ít trẻ em, vậy nên 
những người nhớn đem phô bày 
trong dịp tết trò chơi đó để kiếm 
tiền và làm vui thành phố. Cả Đà 
Lạt chỉ có một đám nên không có 
những sự cạnh tranh xô xát, và 
những người múa cũng không 
có vẻ hoạt động lắm, vì họ không 
cần phải nhiều tài nghệ.

Chiều mồng một không còn 
múa sư tử nữa, vậy nên các cửa 

hàng phần nhiều đã biến thành 
sòng bạc đề mua vui cho qua 
mấy ngày tết. Nhưng những 
mánh khóe bóc lột ở đây không 
có. Ngoài cách tiêu khiển ấy ra, 
không còn thú vui gì nữa. Cái 
cảnh trai gái lên chùa lễ Phật, 
hay đi từ làng này sang làng 
khác để dự những đám hội làng 
không còn nữa, vì quanh Đà Lạt 
chỉ những núi cùng rừng. Đà 
Lạt là nơi tụ họp của khách bốn 
phương. Cư dân đối với nhau 
không có những dây liên lạc chặt 
chẽ, hơn nữa phần đông là người 
Âu cả, nên sự đi lễ tết cũng không 
có vẻ tấp nập, tưng bừng như 
những nơi khác.

Cái tết ở một nơi nghỉ mát thật 
là nhạt nhẽo và không một chút 
thú vị gì. Nó lại càng buồn hơn 
nữa khi những kẻ tha hương nhớ 

đến những cái tết tưng bừng xưa 
kia bên cạnh gia đình êm ấm và 
thân yêu. Nếu cái kỷ niệm của nó 
còn sống mãi trong ký ức tôi, là 
vì nó là cái tết đầu tiên tôi phải 
xa nhà, và cái tết Ất Dậu này bên 
cạnh gia đình êm ấm cũng vì vậy 
mà đượm thêm một màu vui vẻ.

Tri Tân tạp chí, số 179,
ngày 1-3-1945, tr.8-9.

CHÚ THÍCH:

1. Nguyên bản đều in là Dalat. 
Nay sửa lại (NHS chú).

2. Anh tôi: Chỉ người anh ruột là 
Nhật Nham Trịnh Như Tấu (1915-
1947) (NHS chú).

3. Chế độ đèn phòng thủ, tắt đèn 
tránh sự phát hiện của máy bay, đặt 
ra thời kỳ chiến tranh (NHS chú).

Ngày nguyên đán
ở kinh thành
Sông Hương núi Ngự cảnh riêng vui,
Nhà của thành xuân vẻ tốt tươi.
Xống xếnh áo xanh theo thói lụy,
Kề cà rượu trắng gặp nhau mời.
Còn ba ngày tết là vui nước,
Vì mấy đồng lương hóa lụy người.
Say dở ra về vô tích sự,
Gặp nhau nói chuyện khéo mua cười.

Ngô Đức Kế dịch

Kinh thành nguyên đán
Hương thủy Bình sơn thắng cảnh ti,
Xuân thành vạn hộ nhạ xuân hi.
Lam bào tùy tục hành tam khấu,
Bạch tửu phùng nhân bác nhất chi.
Cố quốc duy dư nguyên đán hảo,
Thử thân thiên bị sổ kim khi.
Quy lai mính đính hồn vô vị,
Thuyết dữ bàng nhân tận giải di.

Phan Châu Trinh
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Lái Thiêu thuộc địa phận tỉnh Bình Dương, cách TP. Hồ Chí 
Minh khoảng 20km. Ở đây, ngoài những vườn cây trái, còn 
nổi tiếng về nghề làm gốm. Gốm Lái Thiêu đã trở thành 

một thương hiệu như gốm Bát Tràng ở ngoài Bắc. Trong các 
họa tiết trang trí vốn rất phong phú, đa dạng của gốm Lái 

Thiêu, motif con gà chiếm một số lượng đáng kể
Gà trong dân gian là biểu tượng cho điềm lành (vì 

âm đọc là kê (gà) đồng âm với cát/kiết). Con gà cồ 
lớn biểu ý là đại cát. Tính chất chúc tụng của tranh 

gà Hàng Trống là vậy. Tất nhiên, đây là tranh 
vẽ gà trống, còn tranh gà đàn thì ý nằm trong 

hình họa chứ không phải chỉ dựa vào âm, nó 
biểu thị sự sung túc có tính chất phồn thực – 
chúc tụng việc một mẹ đẻ nhiều con cũng có 
nghĩa là Nhứt bổn vạn lợi, hiểu theo nghề 
buôn bán cũng được.

Nhưng hình vẽ gà trống và cây chuối 
trên gốm Lái Thiêu thì có ý nghĩa gì? 
Chuối được hiểu là “Mỹ nhân tiên”, đại 
thể cùng cách hiểu như “quân tử trúc”. 
Gà trống biểu thị cho đấng mày râu, 
anh hùng, gà trống và cây chuối biểu ý 
anh hùng – mỹ nhân. Cả hai thuộc bậc 
quý hiếm trong thiên hạ và mang dáng 
dấp câu chuyện Lục Vân Tiên, Kiều 
Nguyệt Nga của cụ Đồ Chiểu. Như thế 
lại đặt ra vấn đề: Nguyên cớ gì mà ở 
thời điểm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 
XX, các nghệ nhân gốm Lái Thiêu lại đề 
xuất (hay chọn lựa) cái đề tài mỹ nhân 
– anh hùng này? Đó có phải là biểu ý nói 
lên điều gì đó về cái phong thái của thời 
đại anh hùng cá nhân, hay đơn thuần 
hình ảnh con gà và cây chuối chỉ là một 
motif trang trí do ảnh hưởng từ hội họa 
phương Tây? Giả định này được các chi tiết 
phụ họa minh chứng như cái hàng rào (bờ 
giậu) ngăn cách gà và chuối.

Đề tài kê – cúc (gà và hoa cúc) truyền 
thống cũng được sử dụng nhiều, nhất là trên 

các thố có nắp và gối sành. Kê – cúc biểu thị cho 
kẻ sĩ tiết tháo – hiểu theo nghĩa biểu hình; 

và biểu ý chúc tụng – hiểu theo ý 
nghĩa biểu âm. Việc thịnh 

hành từ hình tượng gà trống 
(đại cát) đến gà và chuối nói 

chung là một biến đổi không chỉ 
ở lĩnh vực tạo hình mà còn là thị 

hiếu thẩm mỹ xét ở nội dung biểu 
đạt của hình họa.

Nhân dịp Tết Đinh Dậu, tạp chí 
Xưa&Nay xin giới thiệu một vài mẫu vật 

trong bộ sưu tập hợn 300 món “Con gà trống 
trên gốm Lái Thiêu đầu thế kỷ XX” của ông 
Nguyễn Anh Kiệt (182/37 Đề Thám, quận 1, 
TP.HCM) để độc giả cùng thưởng thức.
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Các di tích Chăm
trong lưu vực sông 

TRÀ KHÚC- QUẢNG NGÃI
Lê Hồng Khánh

Söng Traâ Khuác vaâ möåt hïå 
thöëng trao àöíi ven söng

Söng Traâ Khuác laâ con söng 
lúán nhêët tónh Quaãng Ngaäi, phaát 
nguyïn tûâ cao nguyïn Àak Tú 
rön (Kon Tum) húåp lûu tûâ 4 con 
söng nhoã (söng Tang, söng Xaâ 
Loâ, söng H’re, söng R’hin) nùçm 
trïn àõa baân khùæp 5 huyïån miïìn 
nuái phña têy Quaãng Ngaäi, chaãy 
qua caác huyïån Sún Haâ, Sún 
Tõnh, Tû Nghôa vaâ thaânh phöë 
Quaãng Ngaäi trûúác khi àöí ra biïín 
Àöng qua cûãa Àaåi Cöí Luäy. ÚÃ haå 
lûu, söng Traâ Khuác coân thöng 
vúái söng Vïå (möåt con söng lúán 
khaác úã phña nam söng Traâ Khuác) 
qua möåt doâng söng nhoã. 

Theo tñnh toaán cuãa caác nhaâ 
thuãy vùn, hïå thöëng söng Traâ 
Khuác coá töíng àöå daâi trïn 200km, 
lûu vûåc trïn 3.250km2, gêëp 1,5 
töíng lûu vûåc cuãa caác söng Traâ 
Böìng, söng Vïå, Traâ Cêu (cuâng 
trïn àõa baân tónh Quaãng Ngaäi). 
Vò vêåy, söng Traâ Khuác coá vai 
troâ rêët quan troång trong viïåc 
chuyïín taãi phêìn lúán lûúång nûúác 
mûa ra biïín cuäng nhû cung cêëp 
nûúác cho vuâng àöìng bùçng têåp 
trung àöng dên cû. Tûâ àõa àiïím 
Ngaä Ba Nûúác (thuöåc xaä Sún 
Nham, huyïån Sún Haâ - taã ngaån; 
xaä Nghôa Lêm, huyïån Tû Nghôa 
- hûäu ngaån), doâng söng öín àõnh 
doâng chaãy vaâ àûúåc àõnh danh laâ 
Traâ Khuác. Coá ngûoâi cho rùçng êm 
“Traâ” coá nguöìn göëc tûâ ngön ngûä 
Chùm (Traâ/Chaâ) coân “Khuác” laâ 
biïíu thõ nhûäng khuác quanh àöíi 
hûúáng liïn tuåc cuãa doâng söng tûâ 
nguöìn ra bïí (Traâ giang cûãu khuác 
höìi hoaân - thú Cao baá Quaát).

Söng Traâ Khuác khöng chó gùæn 

boá vúái àúâi söëng vaâ saãn xuêët nöng 
nghiïåp cuãa cû dên 2 bïn búâ söng 
maâ coân laâ àûúâng giao thöng söng 
nûúác giûäa vuâng cûãa biïín, àöìng 
bùçng vúái thûúång nguöìn, giûäa cû 
dên vuâng àöìng bùçng söng Vïå vúái 
cû dên vuâng àöìng bùçng söng Traâ 
Khuác vaâ röång hún laâ möëi giao 
lûu àûúâng biïín giûäa àêët liïìn vúái 
àaão Lyá Sún (caách búâ biïín khoaãng 
18 haãi lyá vïì phña àöng bùæc); xa 
hún nûäa laâ giûäa Quaãng Ngaäi vúái 
caác quêìn àaão Hoaâng Sa, Trûúâng 
Sa cuäng nhû vúái caác vuâng, miïìn 
trong nûúác vaâ Àöng Nam AÁ 
thöng qua cûãa Àaåi Cöí Luäy.

Coá thïí giaã àõnh rùçng, tûâ thúâi 
Chùm hoùåc tiïìn Chùm, söng Traâ 
Khuác àaä laâ truåc chñnh cuãa möåt 
“Maång lûúái trao àöíi ven söng” 
(riverine exchange network)(1) 
vaâ laâ truåc kïët nöëi caác khöng gian 
sinh thaái cuãa khu vûåc theo mö 
hònh cuãa B.Bronson. Theo àoá, 
vuâng cûãa söng vaâ tiïåm cêån laâ núi 
hònh thaânh cuãa caác caãng thõ vaâ 

NHÒN VAÂO THÛÅC TRAÅNG CAÁC DI TÑCH VÙN HOÁA CHÙM 
ÚÃ QUAÃNG NGAÄI, KHÖNG MÊËY KHOÁ KHÙN ÀÏÍ KHÙÈNG ÀÕNH 
LAÂ HÊÌU HÏËT CAÁC DI TÑCH NAÂY ÀAÄ BÕ XOÁA SÖÍ TRÏN MÙÅT 
ÀÊËT, TRONG ÀOÁ COÁ NHÛÄNG DI TÑCH RÊËT COÁ GIAÁ TRÕ NHÛ 
THAÁP CHAÁNH LÖÅ, THAÁP KHAÁNH VÊN, THAÁP NUÁI BUÁT. CAÁC 
DI TÑCH COÂN ÚÃ DAÅNG COÁ THÏÍ NHÊÅN BIÏËT NHÛ THAÂNH 
CÖÍ CHÊU SA, THAÂNH BAÂN CÚÂ DAÄ VAÂ ÀANG BÕ TAÂN PHAÁ 
NGHIÏM TROÅNG MÙÅC DUÂ ÀAÄ ÀÛÚÅC CÖNG NHÊÅN LAÂ DI 
TÑCH CÊËP QUÖËC GIA. 

TÌM TRONG DI SẢN
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trung têm buön baán, hay coá thïí 
àûúåc xem nhû laâ àiïím “kïët nöëi 
biïín vúái luåc àõa” maâ rêët dïî nhêån 
thêëy laâ trûúâng húåp caãng Thi 
Naåi úã vuâng cûãa söng Cön (Bònh 
Àõnh), hay Àaåi Chiïm haãi khêíu 
úã vuâng cûãa söng Thu Böìn (Quaãng 
Nam). Toåa laåc taåi vuâng cûãa söng, 
ven biïín, hay hiïíu röång hún laâ 
nùçm trong möåt “khöng gian cêån 
duyïn”, caác trung têm buön baán 
vaâ trao àöíi taåi àêy àoáng vai troâ 
quan troång trong viïåc thuác àêíy 
sûå chuyïín vêån cuãa caác maång lûúái 
giao thûúng nöåi àõa, àöìng thúâi 
kïët nöëi caác maång lûúái naây vúái 
caác maång lûúái giao thûúng haãi 
àaão vaâ quöëc tïë. Sûå hiïån diïån cuãa 
thaânh Cöí Luäy úã vuâng ven biïín 
coá thïí àûúåc hiïíu nhû laâ möåt cûá 
àiïím baão vïå, nhùçm àaãm baão cho 
caác hoaåt àöång trao àöíi buön baán 
taåi vuâng cûãa söng Traâ Khuác diïîn 
ra thöng suöët vaâ liïn tuåc. Cuäng 
coá thïí giaã thiïët rùçng sûå töìn taåi 
vaâ phaát triïín cuãa caác trung têm 
buön baán úã vuâng cûãa söng Traâ 
Khuác vaâ cûãa biïín Sa Kyâ, vïì phña 
bùæc, coá möëi liïn hïå mêåt thiïët vúái 
sûå phaát triïín cuãa caác cöång àöìng 
cû dên trïn àaão Lyá Sún, núi maâ 
caác kïët quaã khai quêåt khaão cöí 
hoåc, tû liïåu gia phaã hoåc, sûã hoåc 
vaâ caã vùn hoáa dên gian àuã àïí coá 
thïí khùèng àõnh vïì sûå töìn taåi cuãa 
nhûäng cöång àöìng cû dên Chùm 
cöí trïn hoân àaão naây, cuäng nhû 
möëi liïn hïå cuãa hoå vúái àêët liïìn. 
Phaãi chùng Lyá Sún laâ “tiïìn caãng” 
(thuêåt ngûä àûúåc sûã duång búãi giaáo 
sû Trêìn Quöëc Vûúång) cuãa Sa 
Kyâ vaâ Àaåi Cöí Luäy, nhû Cuâ Lao 
Chaâm trong möëi liïn hïå vúái Àaåi 
Chiïm haãi khêíu vaâ Höåi An sau 
naây?

Ngûúåc vïì phña têy, sêu hún 
vaâo phña luåc àõa, laâ caãnh quan 
àùåc trûng cuãa möåt “khöng gian 
àöìng bùçng” vúái sûå truâ phuá cuãa 
àöìng ruöång, sûå têåp trung cuãa caác 
cöång àöìng cû dên. Cuäng chñnh 
taåi núi àêy ngûúâi ta tòm thêëy 
sûå hiïån diïån cuãa caác trung têm 
chñnh trõ, caác cöng trònh àïìn 
thaáp vaâ caác trung têm thuã cöng 
nghiïåp. Vúái bïå àúä laâ sûå döìi daâo vïì 
mùåt nöng saãn, “khöng gian àöìng 

bùçng” àaãm baão cho sûå sinh töìn 
vaâ phaát triïín cuãa caác cöång àöìng 
cû dên vaâ cuäng laâ nïìn taãng dêîn 
àïën sûå xuêët hiïån cuãa caác cöng 
trònh kiïën truác, àïìn thaáp. Àêy 
coá thïí laâ lyá do giaãi thñch sûå xuêët 
hiïån cuãa caác àïìn thaáp, thaânh cöí 
doåc theo 2 búâ söng Traâ Khuác: 
Thaáp Chaánh Löå, thaânh Chêu Sa, 
thaáp Khaánh Vên, thaáp Goâ Phöë...

Sûå biïën mêët cuãa hêìu hïët 
caác àïìn, thaáp, thaânh cuãa 
ngûúâi Chùm trïn àêët Quaãng 
Ngaäi

Tûâ khi ngûúâi Viïåt àùåt chên 
lïn vuâng àêët Quaãng Ngaäi, chuáng 
ta hêìu nhû khöng tòm thêëy bêët 
cûá möåt ghi cheáp naâo cho pheáp 
xaác àõnh sûå töìn taåi roä hònh, roä 
daång vïì caác cöng trònh vùn hoáa 
vêåt thïí cuãa ngûúâi Chùm trïn 
mùåt àêët, trûâ thaânh cöí Chêu Sa, 
maâ ngay sau khi ngûúâi Chùm 
mêët quyïìn quaãn lyá, ngûúâi Viïåt 
àaä sûã duång laâm núi àoáng lyå súã 
cuãa böå maáy cai quaãn vuâng àêët 
múái. Dû àõa chñ (do Nguyïîn Traäi 
biïn soaån)- khi ghi cheáp vïì vuâng 
àêët “Nam giúái” coá nhùæc àïën möåt 
“toâa thaáp tiïn nûä” trong truyïìn 
thuyïët trïn àónh nuái Xûúng 
Röìng (Long Cöët Sún), nay thuöåc 
àõa phêån huyïån Àûác Phöí.

Sûå töìn taåi vúái mêåt àöå khaá 
cao caác àïìn thaáp Chùm úã Quaãng 
Nam vaâ Bònh Àõnh (phña bùæc vaâ 
phña nam Quaãng Ngaäi), trong 
böëi caãnh daãi àêët tûâ phña nam 
àeâo Haãi Vên àïën àeâo Cuâ Möng 
coá lõch sûã khaá gùæn boá, ñt nhêët 
laâ tûâ àêìu thïë kyã XV vïì sau, àaä 
khiïën cho viïåc ài tòm lyá do cuãa sûå 
luåi taân, hoùåc thûa thúát caác àïìn 
thaáp Chùm úã vuâng àêët vöën àûúåc 
goåi laâ Cöí Luäy àöång trúã nïn rêët 
khoá khùn. Cho duâ ghi cheáp cuãa 
caác nhaâ sûã hoåc, tûúáng lônh cuäng 
nhû caác truyïìn thuyïët trong dên 
gian cho thêëy cuöåc àöëi àêìu giûäa 
ngûúâi Chùm vaâ ngûúâi Viïåt trïn 
àêët Quaãng Ngaäi diïîn ra aác liïåt 
vaâ àêîm maáu hún nhiïìu so vúái 
Quaãng Nam vaâ Bònh Àõnh. Àiïìu 
naây (cuöåc can qua Chùm Viïåt) coá 
thïí laâ möåt trong nhûäng lyá do dêîn 
àïën sûå hû haåi, àöí naát cuãa caác 

àïìn thaáp Chùm, song rêët khoá coá 
thïí cho rùçng àoá laâ lyá do duy nhêët 
hoùåc lyá do chuã yïëu dêîn àïën thûåc 
traång lõch sûã nhû trïn.

Cuäng coá yá kiïën cho rùçng, 
vuâng àöìng bùçng lûu vûåc söng 
Traâ Khuác khöng maâu múä, truâ 
phuá nhû àöìng bùçng lûu vûåc söng 
Thu Böìn (Quaãng Nam) vaâ söng 
Cön (Bònh Àõnh) vaâ vò thïë “maång 
lûúái ven söng Traâ Khuác” khöng 
thïí caånh tranh vúái caác maång lûúái 
ven söng laáng giïìng úã phña bùæc 
vaâ phña nam. Khöng thïí baác boã 
möåt caách àún giaãn giaã thiïët naây, 
nhûng nhûäng gò chuáng ta coá thïí 
quan saát àûúåc vaâo thúâi gian vïì 
sau, khi ngûúâi Viïåt àaä àõnh cû 
lêu daâi trïn àêët Quaãng Ngaäi, 
cho thêëy vuâng àöìng bùçng duâ 
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khöng röång lúán úã àêy khöng chó 
àuã taåo ra nguöìn lûúng thûåc nuöi 
söëng cû dên taåi chöî, maâ coân laâm 
ra nhûäng saãn phêím àöåc àaáo tûâ 
caác giöëng cêy tröìng baãn àõa nhû 
àûúâng phöíi, àûúâng pheân (tûâ cêy 
mña), tú tùçm (tûâ cêy dêu), maåch 
nha (tûâ cêy luáa) àïí trúã thaânh 
saãn phêím haâng hoáa buön baán, 
trao àöíi vúái caác núi khaác. Trong 
khi chuáng ta chûa ghi nhêån sûå 
vûúåt tröåi naâo vïì kyä thuêåt canh 
taác cuãa cû dên Chùm vuâng àöìng 
bùçng söng Thu Böìn (phña bùæc) vaâ 
àöìng bùçng söng Cön (phña nam) 
so vúái cû dên söng Traâ Khuác, 
söng Vïå, Traâ Böìng, Traâ Cêu, thò 
vúái caác àiïìu kiïån tûå nhiïn khaá 
tûúng àöìng khoá coá thïí dêîn àïën 
sûå chïnh lïåch quaá lúán vïì trònh 
àöå saãn xuêët nöng nghiïåp giûäa 
caác vuâng naây vaâo thúâi kyâ töìn taåi 
cuãa vûúng quöëc Chùm.

Coá hai vêën àïì maâ lêu nay giúái 
nghiïn cûáu hêìu nhû khöng nhùæc 
àïën nhiïìu, àoá laâ:

Àõa hònh hiïím trúã vúái nhiïìu 
nuái cao dûång àûáng, thung 
luäng, rûâng giaâ úã miïìn nuái phña 
têy Quaãng Ngaäi, chia cùæt vuâng 
trung du- àöìng bùçng úã phña àöng 
vúái vuâng cao nguyïn röång lúán 
phña têy (Têy Nguyïn), khiïën 
viïåc giao lûu, giao thûúng giûäa 
2 vuâng trúã nïn rêët khoá khùn, 
vaâ àiïìu naây laâ coá sûå khaác biïåt 
úã tûâng mûác àöå so vúái vuâng phña 

têy Phuá Yïn, têy Bònh Àõnh, têy 
Quaãng Nam.

Sûå hiïån diïån cuãa töåc ngûúâi 
Hre trïn àõa baân nuái rûâng phña 
têy Quaãng Ngaäi. Àêy laâ möåt töåc 
ngûúâi coá nhûäng khaác biïåt khaá roä 
so vúái caác töåc ngûúâi Thûúång cû 
truá úã miïìn Têy caác tónh duyïn 
haãi Trung böå vaâ Têy Nguyïn. 
Chùèng haån nhû, trong khi caác 
töåc ngûúâi thiïíu söë úã Têy Nguyïn 
coá hoaåt àöång kinh tïë chñnh laâ haái 
lûúåm, laâm nûúng rêîy vaâ sùn bùæt, 
khai thaác nguöìn taâi nguyïn tûâ 
rûâng, thò ngûúâi Hre laåi laâ nhûäng 
bêåc thêìy trong viïåc canh taác luáa 
nûúác, caây bûâa 2 trêu, laâm àêåp 
böíi àïí àûa nûúác vaâo ruöång. Hoå 
cuäng laâ nhûäng ngûúâi söëng àõnh 
canh, àõnh cû khaác vúái löëi söëng 
du canh, du cû cuãa caác töåc ngûúâi 
thiïíu söë khaác, kïí caã ngûúâi Cor 
(Cuâa) vaâ ngûúâi Xï Àùng (Caâ 
Dong) laáng giïìng. 

Hai vêën àïì nïu trïn gúåi cho 
chuáng ta àiïìu gò? Phaãi chùng vaâo 
thúâi àiïím töìn taåi cuãa vûúng quöëc 
Chùm, ngûúâi Hre úã miïìn Thûúång 
àaä coá thïí töí chûác thaânh möåt 
laänh àõa tûå trõ, àuã huâng maånh 
àïí caånh tranh vúái möåt mandala 
úã vuâng thêëp, maâ cû dên vaâ caác 
giao àiïím thûúng maåi chêu tuêìn 
quanh vuâng haå lûu söng Traâ 
Khuác vaâ cûãa Àaåi Cöí Luäy. ÚÃ àêy, 
chuáng töi xin àûúåc lûu yá laâ caác 
dêëu vïët àïìn thaáp Chùm úã Quaãng 

Ngaäi maâ chuáng ta coân nhêån thêëy 
àûúåc trïn mùåt àêët hiïån nay, núi 
xa nhêët vïì phña têy laâ thaáp An 
Têåp (thön An Höåi Bùæc, xaä Nghôa 
Kyâ, huyïån Tû Nghôa), chó caách 
búâ biïín chûâng 20 km theo àûúâng 
chim bay. 

Möåt lûu yá khaác, nhùæc rùçng 
sûã Viïåt cho biïët rêët roä, tûâ 
khoaãng thïë kyã XVI àïën thïë kyã 
XIX, giûäa ngûúâi Viïåt (nhoám 
cû dên thay thïë ngûúâi Chùm úã 
vuâng trung du- àöìng bùçng) vaâ 
ngûúâi Hre (miïìn Thûúång) àaä 
liïn tuåc xaãy ra nhûäng cuöåc àöëi 
àêìu nghiïm troång, nhiïìu khi 
aãnh hûúãng àaáng kïí àïën xu thïë 
hònh thaânh möåt quöëc gia thöëng 
nhêët trong cuöåc haânh trònh 
Nam tiïën(2). Khöng thïí lêëy möåt 
thûåc traång lõch sûã xaãy ra vïì 
sau, thêåm chñ àaä lêu vïì sau, àïí 
giaãi thñch nhûäng gò xaãy ra trûúác 
àoá, thïë nhûng trong rêët nhiïìu 
trûúâng húåp möëi liïn hïå nhên 
quaã giûäa caác sûå kiïån lõch sûã 
trúã thaânh möåt chuöîi sûå kiïån coá 
thïí cho pheáp ngûúâi ta nhòn vaâo 
möåt thúâi àiïím nhêët àõnh, hay 
noái caách khaác laâ nhòn vaâo möåt 
mùæc xñch trong chuöîi sûå kiïån 
àoá, coá thïí hònh dung ñt nhiïìu vïì 
nhûäng gò àaä xaãy ra trong quaá 
khûá, hoùåc dûå caãm àöi àiïìu seä 
diïîn ra trong tûúng lai.
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Sûå xuêët hiïån röìi laåi biïën mêët 
cuãa hêìu hïët caác àïìn, thaáp, thaânh 
cuãa ngûúâi Chùm trïn àêët Quaãng 
Ngaäi, viïåc phaát hiïån nghôa àõa 
taâu àùæm cöí úã Bònh Chêu cuâng 
vúái hònh dung vïì möåt doâng 
söng cöí qua vïët tñch coân lûu laåi 
àoá àêy àaä gúåi cho giúái nghiïn 
cûáu vaâ nhûäng ngûúâi ham thñch 
phiïu lûu ngûúåc doâng thúâi gian 
coá àûúåc cú höåi haânh hûúng vïì núi 
kyá ûác xa xùm, thuúã doâng söng 
Traâ Khuác coân lùång leä tröi trong 
hoang vu lau laách: Bïn naây, gioá 
thêìm thò trïn àónh nuái Thiïn ÊËn 
trêìm mùåc nghô suy; coân bïn kia, 
ngoån Thiïn Buát gúãi vaâo nïìn trúâi 
xanh möåt doâng tiïn tri bñ êín àïí 
ngaân nùm sau nhên thïë coân trùçn 
troåc ûu tû.

Ûu tû àïën caã khi “ngoån buát 
trúâi” truát àïën chûä cuöëi cuâng vaâo 
bao la vuä truå, àïí nhêåp thên vaâo 
mêy trùæng ngaân nùm...

CHUÁ THÑCH:

1. Mö hònh “Maång lûúái trao 
àöíi ven söng/ riverine exchange 
network” laâ möåt thuêåt ngûä àûúåc sûã 
duång àêìu tiïn búãi giaáo sû B.Bronson 
àïí nghiïn cûáu vïì hïå thöëng kinh tïë 
vaâ trao àöíi giao thûúng cuãa caác cöång 
àöìng cû dên doåc theo caác doâng söng 
úã Àöng Nam AÁ cöí xûa. Mö hònh naây 

àaä àûúåc nhiïìu nhaâ nghiïn cûáu aáp 
duång àïí tòm hiïíu lõch sûã cuãa caác 
vûúng quöëc cöí ven biïín úã Àöng Nam 
AÁ – Srivijaya, Chùm vaâ thïë giúái 
Malay haãi àaão. Nhaâ nghiïn cûáu treã 
Àöî Trûúâng Giang laâ ngûúâi àïì xuêët 
hûúáng nghiïn cûáu naây àöëi vúái söng 
Traâ Khuác, trong nhûäng cuöåc trao 
àöíi trûåc tiïëp vaâ möåt baâi viïët gúãi 
riïng cho chuáng töi.

2. Sûå àöëi àêìu dai dùéng vaâ quyïët 
liïåt naây àaä dêîn àïën viïåc xêy àùæp Tônh 
Man Trûúâng luäy (Luäy Bònh Man) 
vaâ àùåt caác àöìn, baão vùæt ngang vuâng 
nuái phña têy Quaãng Ngaäi, khúãi àêìu 
tûâ thúâi Trêën Quêån cöng Buâi Taá Haán 

(TK XVI) vaâ hoaân thaânh búãi Taã quên 
Lï Vùn Duyïåt (TK XIX). Nhên àêy 
chuáng töi muöën nhêën maånh rùçng: 
Tônh Man Trûúâng luäy do ngûúâi Viïåt 
xêy dûång vaâ nhùçm muåc àñch ngùn 
chùån ngûúâi Hre, lêëy àaâ múã röång quyïìn 
cai quaãn vïì phña Têy. YÁ kiïën cuãa 
chuáng töi khöng cuâng chiïìu vúái luêån 
àiïím cho rùçng ngûúâi Viïåt vaâ ngûúâi 
Hre àaä “húåp taác xêy dûång” Trûúâng 
Luäy vaâ rùçng ngûúâi Viïåt àaä “hoåc kyä 
thuêåt xïëp àaá tûâ ngûúâi Hre”, cuãa TS 
Nguyïîn Tiïën Àöng (Viïån Khaão cöí 
hoåc Viïåt Nam) vaâ TS. Andrew Hardy 
(Nguyïn Trûúãng àaåi diïån EFEO taåi 
Haâ Nöåi). 

Xem thïm: Lï Höìng Khaánh, 
"Trûúâng Luäy nghi hoùåc kyá" (2 kyâ), taåp 
chñ Cêím Thaânh söë 64 vaâ 65.

TAÂI LIÏåU THAM KHAÃO:
Tiïëng Phaáp:
1. Maspeáro G, Le Royaume de 

Champa, Paris and Brussels: Oest, 
1928.

2. Parmentier, H. Inventaire 
descriptif des monumentscams de 
l’Annam EFEO 1909-1918, Paris.

3. Stern Ph, Lart du Champa 
(ancien Annam) et son eávolution, 
Toulouse, 1942.

Tiïëng Viïåt:
4. Cao Chû, Cöí Luäy trong luöìng 

vùn hoáa biïín Viïåt Nam, Nxb. Thanh 
Niïn, Haâ Nöåi, 2012.

5. Ngö Vùn Doanh, Thaáp cöí 

Chùmpa: Sûå thêåt vaâ Huyïìn thoaåi, 
Nxb. Vùn hoáa - Thöng tin, Haâ Nöåi, 
1994.

6. Quöëc sûã quaán triïìu Nguyïîn, 
Ðaåi Nam nhêët thöëng chñ, têåp haå, baãn 
dõch cuãa Tu Trai Nguyïîn Taåo, Saâi 
Goân, Nha Vùn hoáa, Böå Quöëc gia Giaáo 
duåc xuêët baãn, Saâi Goân, 1962.

7. Trêìn Troång Kim, Viïåt Nam sûã 
lûúåc, (in lêìn thûá VII) - Tên Viïåt - Saâi 
Goân, 1964.

8. Nhiïìu taác giaã (UBND tónh 
Quaãng Ngaäi chó àaåo), Àõa chñ Quaãng 
Ngaäi, Nxb. Tûâ àiïín Baách Khoa, Haâ 
Nöåi, 2008. 

9. Tû liïåu àiïìn daä lûu taåi tuã 
saách gia àònh cuãa Kyä sû Voä Nguyïn 
Phong, BS. Nguyïîn Duy Long vaâ 
taác giaã.
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Laåi noái vïì nhûäng chuyïën ài. 
"Nhûng chó nhûäng du khaách thûåc sûå múái laâ nhûäng 

ngûúâi ra ài / àïí ra ài". Cêu thú cuãa Baudelaire. AÁm 
aãnh. Àaä àoåc. Khoá quïn. Tiïëc cho nhiïìu ngûúâi àaä ài 
àïën chên trúâi goác biïín, luác vïì, khöng ghi laåi gò. Búãi 
cúá sûå laâm sao? Búãi khöng yá thûác rùçng, ài àïí maâ ài. 
Vêåy thöi. Ài khöng laâ haânh hûúng, khaám phaá, ngoaåi 
giao, buön baán, cöng taác, thaám hiïím… Ài àïí maâ ài. 
Chúi cuäng thïë. Chúi àïí maâ chúi. Yïu cuäng thïë. Yïu 
àïí maâ yïu. Ngoaâi ra, khöng möåt àöång cú gò khaác. 
Chúi vêåy, múái têån hûúãng töåt cuâng cuãa chúi. Ài vêåy, 
múái chòm àùæm vö haån cuãa ài. Yïu vêåy, múái chaåm 
àïën àiïåp àiïåp truâng truâng luác caãm giaác buãa vêy vöåi 
vaä len qua vaâ chêåm raäi ngêëm sêu, lùån sêu vaâo laân 
da thúá thõt...

Ài àïí maâ ài. Coá nhû thïë, may ra luác vïì, coá thïí 
viïët àûúåc àiïìu gò.

Boån vùn nghïå sô êìm ô thêåt, chuyïën ài cuãa hoå, dêîu 
chó giang höì vùåt, "nghe tiïëng cúm söi àaä nhúá nhaâ” 
(Phaåm Hûäu Quang), vêåy maâ, sau rêët nhiïìu thúâi gian 
sau, thiïn haå vêîn nhúá àïën. Búãi cúá sûå laâm sao? Búãi hoå 
viïët laåi nhûäng gò hoå àaä caãm tûâ chuyïën ài àoá. Nguyïîn 
Tuên viïët thêåt hay trong buát kyá Möåt chuyïën ài, luác 
sang Hong Kong àoáng phim Caánh àöìng ma, àoåc àaä 
lêu maâ vêîn coân nhúá möåt chi tiïët, vaâo thêåp niïn 1940 
taåi xûá súã àoá, khi vaâo toilet àaä phaãi àoáng tiïìn. Àoåc 
thêëy ngaåc nhiïn quaá, nhiïìu ngûúâi ngaåc nhiïn búãi 
luác êëy úã ta chûa coá lïå êëy. Chi tiïët ghi cheáp trong möåt 
chuyïën ài, quan troång lùæm.

Ngaây trûúác, hoåa sô Hoaâng Lêåp Ngön àoåc cho y 
cheáp vaâi baâi thú. Thúâi tiïìn chiïën, öng Ngön tûå thiïët 
kïë chiïëc xe ngûåa, àùåt tïn "Nhaâ lùn Mï Ly" àïí laâm 
chuyïën viïîn du vaâo Nam. Tûâ Haâ Nöåi, "Nhaâ lùn Mï 
Ly" chó vaâo àïën Huïë, röìi boã cuöåc vò tònh hònh chiïën 
sûå àang xaãy ra vaâo nùm 1944. Chuyïën ài naây nöíi 
tiïëng vò coá nhiïìu thú cuãa thi sô thúâi danh viïët tùång. 

Nïëu khöng coá caác vêìn thú naây, nay hêåu thïë àaä quïn 
chuyïën ài cuãa hoåa sô Hoaâng Lêåp Ngön. Nhûäng baâi 
thú naây, nay cöng böë cho ai quan têm. Möåt chuát tû 
liïåu vùn hoåc.

Nguyïîn Bñnh viïët:
Àêy chiïëc xe lùn cuãa böën trúâi
Trùng vaâng chan chûáa gioá mï túi
Höm nay xe laåi lïn àûúâng nhó?
Höìn nhúá mú vïì nheá baån úi.
Nhaâ thú Vuä Àònh Liïn:
Lûäng thûäng àûúâng quï voá ngûåa laânh
Say maâu coã luåc aánh trúâi xanh
Buát hoa maâu nhiïåm chúâ linh ûáng
Möîi neát àan thanh möåt neát tònh.
Nhaâ thú Àöî Huy Nhiïåm:
Anh thùæng song cûúng ngûåa
Ngaây höm nay ra ài
Ài trïn àûúâng ngaân dùåm
Söëng cuöåc àúâi mï ly
Bêy giúâ múái ài hoåc
Tuy muöån maâ sûúáng thay
Khaá to laâ cuöën saách
Cuãa söng nuái coã cêy
Loâng töi vûúng voá ngûåa
Theo anh muön dùåm daâi
Gioá giang höì àaä vêåy
Hoãi ai khöng u hoaâi?
Nhaâ thú Àöì Phöìn:
Cú àöì gûãi loãng àöi cûúng ngûåa,
Taåo hoáa thu troân möåt goác xe.
Möåt ngûúâi vö danh:
Möåt ngûåa ba ngûúâi dùm bûác hoåa,
Muön rûâng ngaân nuái chuát tònh mú.
Trûúác àêy, gêìn hai mûúi nùm trûúác nhaâ vùn 

Hoâa Vang, Nguyïîn Lûúng Ngoåc cuäng laâm chuyïën 
(Xem tiïëp trang 88)
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Duyên phận của
Hải Nam tạp trứ

Nguyễn Duy Long

Vua Minh Maång àöëi àaäi ûu hêåu. Thaáng 4 
nùm Bñnh Thên (1836), thay vò bùçng àûúâng 
biïín, öng àûúåc höå töëng theo àûúâng böå trúã laåi 

cöë hûúng. Haânh trònh tûâ Quaãng Ngaäi, núi truá chên 
àêìu tiïn trïn àêët Viïåt, qua Quaãng Bònh, Nghïå An, 
Ninh Bònh... röìi àïën cûãa Nam Quan, vaâo nöåi àõa 
Trung Hoa vaâ vïì Baânh Höì.

Caãnh ngöå ngoaâi yá muöën àïí laåi dêëu son Haãi Nam 
taåp trûá. Trong àúâi vùn Thaái Àònh Lan, nhû tïn goåi, 
àoá laâ ghi cheáp taãn maån úã biïín Nam, hai chûä "Haãi 
Nam" phiïëm chó nûúác Viïåt. Saách chia laâm 2 quyïín. 
Quyïín haå laâ thú xûúáng hoåa trïn àûúâng ài, chûa in 
ra vaâ khöng coân hy voång tòm thêëy. Quyïín thûúång 
göìm ba thiïn khùæc in lêìn àêìu nùm 1837, àaä coá baãn 
dõch Nga vùn, Phaáp vùn, Nhêåt vùn vaâ bêy giúâ laâ 
Viïåt ngûä(1). 

Thiïn thûá nhêët Thûúng minh kyã hiïím (Biïín 
khúi gùåp naån) rong ruöíi giûäa hai búâ sinh ly vaâ tûã 
biïåt. Ngay tûâ ban àêìu, taác giaã linh caãm vïì caãnh 
tûúång haäi huâng giûäa biïín khúi muâ mõt soáng gioá 
"Biïín mêy àuân lïn cuöìn cuöån huyïìn aão, biïën hoáa 
luác xanh luác vaâng, möåt höìi múái tan. Àïëm xuöëng 
trúâi àêìy sao, nhêëp nhaánh khöng ngúát".

Baánh laái gaäy, cöåt buöìm nghiïng, con thuyïìn 
quùçn quaåi trong gioá cuöìng soáng dûä. AÁc möång àeâ 
nùång tûâng ngaây: "(...) böën phña àïìu mïnh möng 
mõt muâ, soáng baåc dêng cao nhû nuái (...) Con thuyïìn 
döìn lïn dêåp xuöëng möåt ngaây cho àïën chiïìu töëi". 
Giûäa trúâi xanh biïín thùèm, luác cuâng khöën, khi thiïët 

tha. Tûâng phen sêëp ngûãa vúái caái chïët "ngaân cên 
treo súåi toác". Röìi caãnh thanh bònh, aánh saáng trong 
treão trong maân àïm töëi tùm: "(...) gioá nheå mûa tan, 
caác con soáng cuäng dõu dêìn röìi lùång hùèn (...) mùåt 
trùng àaä lùån lïn tûâ phûúng àöng giûäa maân mêy töëi 
àen àaä vuåt thêëy mêëy vïåt saáng trúâi lêëp loaáng (...)". 
Biïín lùång, trúâi trong. Muön vêåt höìi sinh. Cún gioá 
maâu nhiïåm àûa chiïëc laá ngoån coã vaâ thên phêån lau 
laách vaâo búâ. 

Thiïn thûá nhò Viïm hoang kyã trònh (Doåc àûúâng 
trïn àêët phûúng Nam) laâ cuãa nhûäng haânh trònh. 
Lûúåc kïí tûâng viïåc, ngaây êëy úã àêu, yïën tiïåc chöën 
naâo, xûúáng hoåa vúái ai, giao àaäi vúái Hoa kiïìu ra sao. 

Khöng quaãn ngai nhoåc nhùçn, Thaái Àònh Lan 
hùm húã tòm toâi... Thùm thuá phong caãnh, di tñch, 
thaânh quaách... vaâ quan saát löëi söëng, thöí saãn, àûúâng 
saá giao thöng... Kia nhû veã àeåp ngaây tïët, lïî höåi àïm 
nguyïn tiïu. Laåi nhû bûác kyá hoåa sinh àöång caãnh 
sùæc tûúi tùæn bïn àûúâng: "luáa maá tûúi töët, nhûäng 
chên ruöång maå múái gieo xanh mûúåt nhû nhung". 
Tiïëp àoá, khoái sûúng trïn àónh àeâo Haãi Vên "Lïn 
àûúåc quaá nûãa thêëy thïë nuái cao lûng trúâi, bêåc àaá 
chöìng nhau nhû vêíy caá, tröng nhû chiïëc thang 
mêy nghòn trûúång". Hay núi kinh thaânh Thuêån 
Hoáa. "(...) khöng khñ rêët naáo nhiïåt, haâng hoáa thûá 
gò cuäng coá, dên cû àöng àuác, nhaâ cûãa chónh tïì".

Vaâ coân gò nûäa? Hoå Thaái khöng boã qua nhûäng 
neát laå lêîm giûäa àúâi thûúâng. Nhû tuåc truyïìn vïì 
àöång Baãy Chõ Em úã nuái Tam Thai, Quaãng Nam. 

THAÁI ÀÒNH LAN (1801 - 1859) LAÂ TIÏËN SÔ KHAI KHOA 
(1844) VAÂ DUY NHÊËT CUÃA HUYÏÅN BAÂNH HÖÌ, ÀAÂI LOAN 
ÀÚÂI THANH. THAÁNG 10 NÙM ÊËT MUÂI (1835), THI HÛÚNG 
XONG, ÖNG ÀAÁP THUYÏÌN TÛÂ PHUÁC KIÏËN TRÚÃ VÏÌ THÒ 
GÙÅP BAÄO TÖË VAÂ DAÅT VAÂO CÛÃA TÊËN THAÁI CÊÌN (SA CÊÌN), 
PHUÃ TÛ NGHÔA, TÓNH QUAÃNG NGAÄI. 
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Nhû truyïìn thuyïët cöåt àöìng Maä Viïån vaâ mua baán 
úã Chúå Quy, Quyã Mön quan (aãi Chi Lùng), Laång 
Sún: "Xïë trûa thò àaám quyã ra khoãi cûãa quan trao 
àöíi haâng hoáa vúái nhau". Vaâ nhûäng gam maâu xaám 
laånh, suöëi xanh àùåc thùèm, mêy muâ bao truâm, nuái 
non sûâng sûâng vaâ thêm u núi biïn aãi. 

Thiïn thûá ba Viïåt Nam kyã lûúåc (Lûúåc ghi vïì 
Viïåt Nam) sú giaãn vïì diïn 
caách, lõch sûã vaâ àiïín 
chûúng nûúác Viïåt 
nhû quan chïë, khoa 
cûã, hònh phaáp... hay 
têåp tuåc nhû aáo muä, 
cûúái hoãi, cuáng tïë... 
cuâng chim thuá coã cêy, 
nuái söng khe ngoâi, 
mua baán chúå buáa... Chó 
thoaãng qua thöi, taác 
giaã kõp thúâi bùæt àûúåc 
tuåc nùçm vaå gêìn guäi vúái 
húi thúã cuöåc söëng: "Hai 
ngûúâi giûä rõt lêëy nhau, 
lùn ra àêët khöng àûáng 
dêåy goåi laâ nùçm vaå". Ài 
vïì trïn trang viïët trïn laâ 
"têåt xêëu" cuäng nhû "neát 
àeåp". Möåt bïn taái hiïån 
caách giïët chêëy rêån cuãa 
quan dên: "Chêëy rêån luön 
àêìy ngûúâi, bùæt àûúåc thò boã vaâo miïång maâ cùæn, cho 
laâ huát hïët sinh khñ cuãa nhaâ mònh". Möåt bïn dûång 
lïn hònh aãnh cuãa nhûäng thùæm höìng khoe sùæc, mùæt 
luáng liïëng, cûúâi chuám chñm "tiïën lui nheå nhaâng, 
uyïín chuyïín kiïìu diïîm (...) khoáe thu ba àûa liïëc, 
móm cûúâi xinh tûúi". Laå möåt àiïìu, chùèng biïët thúâi 
gian àêu maâ Thaái Àònh Lan àaâo xúái àûúåc lùæm chi 
tiïët àiïín hònh vaâ giaá trõ nhû vêåy. 

Ngaây xûa, thêìn thi Vûúng Böåt (650 – 676) 
"thuêån neão gioá àûa" rong buöìm túái Àùçng vûúng 
caác, àïì nhûäng cêu thú ngoåc ngaâ ài vaâo coäi trûúâng 
sinh thò hún ngaân nùm sau, Thaái Àònh Lan àêu 
mong chúâ ngoån gioá phuác hoåa maâ trûúác taác. Ruãi 
may xoay vêìn. Nhû chñnh taác giaã ngêåp ngûâng: 
"Chùèng biïët coá phaãi öng trúâi daây cöng àuác nùån 
hay khöng (...) nhên àoá maâ laâm ra thú vùn àïí lïn 
tiïëng núi haãi ngoaåi cuäng chûa biïët chûâng". Chñnh 
nghiïåt duyïn àaä khai múã thiïån duyïn cho Haãi 
Nam taåp trûá. 

Chó laâ vaâi maãng maâu trong bûác tranh àa sùæc 
nhûng têåp saách döìi daâo chûáng liïåu vùn hoáa cuäng 
nhû lõch sûã vïì xaä höåi Àaåi Viïåt nhûäng nùm ba 
mûúi thïë kyã XIX. Noá laâ caãm xuác, têm trang cuâng 
sûå viïåc, con ngûúâi cuãa nhûäng ngaây trïn àêët Viïåt. 
Cöë nhiïn, tûâ hiïån thûåc àïën trang giêëy coân laâ möåt 
khoaãng caách. Möåt söë sûå kiïån vaâ chi tiïët cêìn phaãi 
saâng loåc vaâ thêím àõnh kyä caâng. Dêîu lûä khaách tinh 
thaåo àïën àêu nhûng chó nïëm traãi hoa tûúi traái laå 

trïn àêët laå thò khöng thïí thêëu thõ àïën chên tú keä 
toác àaä àaânh, sai soát laâ àiïìu khöng traánh khoãi, àöi 
chöî thaái quaá àïën meáo moá. 

Vaâ cuäng nïn daânh vaâi lúâi cho quan niïåm khöng 
coân húåp vúái thïë giúái vùn minh trong kyá sûå Haãi Nam 
taåp trûá. Nïëu taác giaã ngoa ngön rùçng Hai Baâ Trûng 

nöíi lïn chöëng nhaâ Haán laâ "laâm phaãn" hay 
Viïåt Nam vöën laâ thuöåc quöëc Trung Hoa 
tûâ ngaân nùm nhûng sau àoá "nghõch tùåc" 
ly khai thò ngûúâi viïët baåt mùåc nhiïn neám 
ra caái nhòn khinh reã, caác töåc ngûúâi xung 
quanh àïìu laâ "man moåi". Giúâ àêy, chùèng 
phaãi chuáng ta vêîn nghe "thiïn triïìu" tûå 
maän laâ laänh mïånh trúâi múã röång vûúng 
quyïìn àoá sao.

Laâm thïë naâo xua tan naäo traång Hoa 
têm maâ caác triïìu àaåi nûúác laáng giïìng 
àaä gieo rùæc vaâo têm thûác dên chuáng? 
Con chaáu Laåc Höìng höm nay hùèn ai 
cuäng suy tû trûúác sûå thûåc khöng hònh 
thuâ roä rïåt êëy nhûng àêu dïî döìn sûác 
laâm àiïìu gò àoá cho ngaây mai. Nhûng... 
chùèng leä an nhiïn tûå taåi?

 CHUÁ THÑCH:

(1) Xem: Trêìn Ñch Nguyïn. Thaái Àònh Lan vaâ taác 
phêím Haãi Nam taåp trûá. Ngö Àûác Thoå dõch. Nxb Lao 
àöång, Trung têm Vùn hoáa Ngön ngûä Àöng têy. Haâ 
Nöåi. 2009. Trang tiïu àïì ghi Ngö Àûác Thoå dõch nhûng 
theo Lúâi caãm ún cuãa nhaâ nghiïn cûáu Trêìn Ñch Nguyïn, 
ngoaâi Ngö Àûác Thoå, coân coá dõch giaã Hoaâng Vùn Lêu 
(1941 – 2005) tham gia nûäa. Caác trñch dêîn trong baâi 
àïìu tûâ baãn dõch naây.
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BAÂI NAÂY CUÃA ARNOLD HILDA, MÖÅT NGÛÚÂI COÁ NHIÏÌU BAÂI VIÏËT VÏÌ  SAÂI GOÂN. 
NGOAÂI PHÊÌN TÛ LIÏÅU, TA COÁ THÏÍ THÊËY ÀÛÚÅC CAÃM XUÁC CUÃA MÖÅT NGÛÚÂI COÁ 
NHIÏÌU TRAÃI NGHIÏÅM SÖËNG TÛÂ CAÁC ÀÛÚÂNG PHÖË SAÂI GOÂN KHÖNG KÏÍ LÕCH 
SÛÃ, BAÂI VIÏËT COÂN NEÁT VÙN CHÛÚNG KHÖNG PHAÃI KHÖNG HÛÄU ÑCH.

CHUÁ YÁ: DÊËU SAO (*) TRÛÚÁC CHUÁ THÑCH ÚÃ CHÊN TRANG VAÂ SAU DÊËU NGOÙÅC 
ÀÚN TRONG BAÂI CHO BIÏËT ÀOÁ LAÂ NHÛÄNG CHUÁ THÑCH TRONG NGUYÏN TAÁC. 

Saâi Goân in dêëu êën lïn nhûäng ai laåi gêìn noá, 
lïn nhûäng ai bõ noá bùæt àûúåc vaâ giûä laåi, 
nhûäng dêëu êën duyïn daáng khöng thïí àõnh 

nghôa vaâ quyïën ruä kò laå, trong àoá coá sûå àoáng goáp 
to lúán cuãa böå trang sûác toaân cêy luác naâo cuäng 
xanh tûúi, nhû mö taã cuãa G. Durwell(1), möåt ngûúâi 
say mï thaânh phöë xinh àeåp cuãa chuáng ta.

Thûåc vêåy, Saâi Goân hiïån ra trûúác mùæt du khaách 
lêìn àêìu tiïn túái nhû möåt cöng viïn mïnh möng, 
rúåp boáng vaâ àêìy hoa, tùæm mònh trong muâi hûúng 
tuyïåt diïåu; röìi nhûäng êën tûúång roä neát dêìn; ta 
nhêån ra àûúâng neát cuãa phöë xaá, nhûäng cöng viïn 
vaâ caác quaãng trûúâng, vaâ tiïëp vaâo caãm nhêån mêìu 
xanh lan traân nöíi lïn trûúác tiïn laâ khaái niïåm vïì 
sûå trêåt tûå vaâ àeåp àeä, thêëm àêîm sûå thanh laäng 
chaãy doåc theo caác àaåi löå vö têån. 

Khi nghô túái con söë 135km àaåi löå vaâ phöë hiïån 
nay vúái khoaãng 22.500 cêy tröìng, ta khöng khoãi 
khöng nhúá laåi vaâ biïët ún nhûäng ngûúâi àaä taåo 
ra vaâ phaát triïín "rûâng" Saâi Goân cho chuáng ta: 
nhûäng ngûúâi àêìu tiïn trong söë àoá laâ caác àö àöëc; 
hoå ngay tûâ khi àùåt chên lïn àêy àaä cho tröìng cêy 
doåc theo caác bïën taâu vaâ caác phöë theo nhõp àöå quy 
hoaåch àö thõ; nhûäng cêy me phuã boáng maát cho 
biïët bao àaåi löå àaä àûúåc tröìng vaâo thúâi àoá; cuâng 
tuöíi vúái me laâ sao, teck, xoaâi. Nhûäng ngûúâi kïë 
nhiïåm àaä theo gûúng hoå, vaâ hai mûúi lùm nùm 
sau, Jules Boissieâres àaä coá thïí trêìm tröì mö taã 

"nhûäng àûúâng phöë röång àeåp, saåch seä, coá cêy cho 
boáng maát, àaáng mong àúåi vaâ quaá thoaã mong àúåi úã 
möåt thuöåc àõa nhiïåt àúái nhû thïë naây"(2).

Nhûng möåt khi cêy àaä tröìng thò laåi coá nhûäng 
ngûúâi muöën chùåt chuáng ài. Àaä coá möåt cuöåc "caäi 
löån vïì cêy", chia Saâi Goân thaânh hai chiïën tuyïën 
trong thúâi kò haånh phuác àoá: möåt bïn laâ phe thiïn 
vïì pheáp vïå sinh vaâ sûå tiïån nghi cho rùçng cêy quaá 
daây, laâm töëi tùm caác ngöi nhaâ, laâm êím thêëp vaâ 
laâm chöî truá cho sêu boå, rïî cêy phaá hoãng vóa heâ, 
laâm tùæc caác àûúâng öëng, laâm bêín àûúâng …; ngûúåc 
laåi, phe kia ca ngúåi sûå maát meã cuãa boáng cêy, 
phong caãnh dïî chõu cuãa nhûäng chöìi cêy vaâ sûå thú 
möång cuãa nhûäng phöë tröìng cêy.

Nùm 1903, röìi nùm 1912, caác nghõ viïn thaânh 
phöë cuöìng nhiïåt vúái sûå trong laânh cuãa thaânh phöë 
muöën àöën haå nhûäng cêy me cuãa caác àö àöëc. 

Àêy laâ nhûäng gò diïîn ra trong nhûäng cuöåc 
tranh luêån kò laå àoá, chùèng haån möåt öng noái: "Coá 
thïí noái rùçng úã möåt söë phöë suöët taám thaáng trong 
möåt nùm khöng bao giúâ khö; úã nhûäng phöë àoá 
ngûúâi ta caãm thêëy muâi rûâng, chûáng toã roä raâng laâ 
úã àoá ngûúâi ta phaãi nuöi caác öí nhiïîm khuêín". Möåt 
võ laåi coá gioång khaác: "Möåt höm töi gùåp trong nhaâ 
ngûúâi quen möåt öng phaãn àöëi quyïët liïåt vò caác cêy 
úã phöë Catinat bõ chùåt hïët. Öng naây coá thoái quen 
chó ra khoãi nhaâ nïëu coá muä; àûúng nhiïn laâ öng 
êëy noái cho öng êëy nhûng vúái möåt quan àiïím rêët 

SÀI GÒN
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àùåc biïåt". Àiïìu àoá noái lïn rùçng nùm 1912 viïåc àöåi 
muä ra àûúâng àûúåc xem nhû möåt sûå coi thûúâng xaä 
höåi, rùçng húi àêu phaãi àöåi muä khi àaä coá cêy, chó 
nhûäng ai àöåi muä múái khöng cêìn cêy. 

Cuöëi cuâng nhûäng ngûúâi yïu boáng cêy vaâ yïu 
thú ca cuäng thùæng vaâ ngaây nay vêën àïì dûúâng nhû 
àaä ngaä nguä vúái phêìn ûu aái nghiïng vïì cêy. Chó 
coá àiïìu me khöng àûúåc tröìng nhû trûúác nûäa vaâ 
ngûúâi ta bùæt àêìu thûã nhûäng loaâi cêy múái. 

"Nhûäng ai tröìng möåt cêy trong àúâi mònh laâ 
nhûäng ngûúâi laâm viïåc phuác cho nhên loaåi". Cêu 
noái àoá laâ cuãa Theuriet, möåt ngûúâi rêët yïu cêy. 
Nhûng tröìng möåt cêy laâ möåt viïåc àún giaãn hún 
nhiïìu so vúái viïåc coá möåt cêy trong thaânh phöë. 
Ngoaâi kinh nghiïåm, coân biïët bao vêën àïì xen vaâo, 
vaâ phaãi coá nhûäng quan saát raãi àïìu ra trong möåt 
söë nùm múái cho pheáp choån cêy naâo àuáng. Tûúng 
lai seä cho chuáng ta biïët loaâi cêy naâo thñch nghi 
nhêët, cêy naâo nhanh chõu àûúåc khñ hêåu nhêët maâ 
rïî laåi rùæn chùæc nhêët vaâ dïî uöën nùæn nhêët, laá àuã lúán 
nhûng khöng nhiïìu vaâ hoa àeåp, hoùåc coá hûúng 
thúm nhûng laåi khöng cho quaã chi chñt; cuöëi cuâng 
cêy naâo coá thïí phaát triïín vûâa laâm haâi loâng caác 
nhaâ quy hoaåch, taåo ra sûå dïî chõu cho caác nhaâ thú, 
vûâa khöng quïn tñnh thûåc duång cuãa nhûäng ngûúâi 
sûã duång cêy. Thûåc tïë ngûúâi ta àaä luáng tuáng trong 
sûå lûåa choån vaâ nïëu daåo qua caác phöë möåt caách huá 
hoåa vaâ chuá yá túái caác cêy ta seä ngaåc nhiïn thêëy 
chuáng rêët àa daång.    

Me laâ tiïìn böëi cuãa caác cêy trïn àûúâng phöë Saâi 
Goân, nhûng chñnh sao múái laâ cêy thûúâng thêëy 
trïn àûúâng phöë. Coá thïí vò noá laâ loaåi cêy hoaân 
chónh nhêët, vò thên àen àen cuãa noá nhû laâm àeåp 
thïm cho böå laá nheå nhaâng vaâ daây, cho boáng maát 
tuyïåt diïåu. 

Sûå àún àiïåu nhiïìu ngûúâi kïu ca úã caác àaåi löå 
toaân me nhû Catinat (Àöìng Khúãi), Norodom (Lï 
Duêín), La Grandieâre (Lyá Tûå Troång), Pellerin 
(Pasteur)... àûúåc àïìn buâ búãi nhûäng phöë phuã àêìy 
sao vúái nhûäng chöìi cêy tinh tïë; àoá laâ nhûäng voâm 
xanh(3) cöí àiïín rêët àûúåc ngûúâi Saâi Goân ûa thñch; 
tûâ xa caác cêy giöëng nhû möåt maân sûúng xanh 
xanh mïìm maåi; trïn àêìu chuáng ta run rêíy nhûäng 
chuâm follioles(4) nheå nhaâng, tuyâ theo muâa coá lêîn 
nhûäng böng hoa vaâng nhoã toaã ra hûúng thúm rêët 
tinh tïë, hay nhûäng quaã me chñn mêìu nêu maâ 
caãnh thu hoaåch khaá àeåp mùæt. 

Chuáng ta gùåp àuã moåi chuyïån khi ài dûúái haâng 
me röìi àöåt ngöåt nhêån àûúåc möåt trêån mûa me àïí 
nhûäng cö beá vöåi vaä duâng chöíi queát, thu vaâo mêëy 
caái thuáng; caác em thu queát do nhûäng ngûúâi laänh 
thêìu thuï. Ngêíng àêìu lïn, ta thêëy giûäa nhûäng 
caânh cêy chaåm túái trúâi laâ mêëy chuá beá àang rung 
nhûäng caânh cêy. Röìi möåt khaách böå haânh cuái 
xuöëng nhùåt möåt quaã me cùng phöìng vûâa ài vûâa 
nhêëm nhaáp chêët quaã mêìu gó sùæt võ chua chua, 
nhùçn neám ài caái haåt nêu sêîm, boáng nhû viïn 

àaá quyá. Caác chuá nhoã úã trïn caânh cêy cao thûúâng 
phaát hiïån ra nhûäng chuâm lan, chuâm cêím quây, 
hûúng cao nhaä duâng trang trñ cho nhûäng thuáng 
me àaä àêìy cuãa nhûäng cö beá ài thu nhùåt. 

Vaâ khi me khöng coân hoa cuäng khöng coân quaã, 
laá cuãa chuáng bùæt àêìu ruång, khi àoá nhûäng cêy me 
coân thú möång hún nûäa vúái nhûäng caânh trú truåi 
ngang doåc trïn nïìn trúâi xanh hay giûäa nïìn mêy 
trùæng. 

Trong söë nhûäng cêy tröìng trûúác àêy coá tïëch 
(Tectona grandis). Àuáng laâ cêy naây khöng nhiïìu 
nhûng ta coá thïí ngùæm nhòn möåt haânh lang uy nghi 
trûúác Dinh Norodom (Dinh Thöëng nhêët), àoaån tûâ 
phöë Taberd (Nguyïîn Du) túái phöë Chasseloup-
Laubat (Nguyïîn Thõ Minh Khai), coá hai haâng 
tïëch to lúán voã xaám nhaåt, laá rêët röång mêìu xanh 
nhaåt, chuâm göìm nhûäng hoa nhoã trùæng hûáa heån 
nhûäng chuâm quaã nhoã. Hònh nhû ngûúâi ta khöng 
coá yá àõnh duy trò maäi möåt loaâi cêy cho möåt àaåi löå. 

Ngûúåc laåi, coá möåt loaâi cêy cuä vêîn àûúåc caác 
nhaâ quy hoaåch ûa thñch laâ sao. Ngaây nay ta thêëy 
nhiïìu cêy sao vêîn coân non trong khi nhûäng cêy 
sao àêìu tiïn cao túái haâng chuåc meát. Nhûäng cêy 
sao àeåp nhêët laâ nhûäng cêy úã phöë Legrand-de-la-
Liraye (Àiïån Biïn Phuã), phöë Massiges (Maåc Àônh 
Chi), phöë Blancsubeá (Phaåm Ngoåc Thaåch). 

Trïn caác ngoån cêy maãnh mai naây thûúâng coá 
nhûäng loaâi cêy leo, dûúng xó, àùåc biïåt laâ loaâi dêy 
löng chim rêët khoeã vaâ àeåp baám vaâo; vúái voã mêìu 
töëi vaâ rïî ruã xuöëng, loaåi cêy dong doãng naây cho 
ta êën tûúång khö khan; ngoån cêy nhû mêët huát 
trïn bêìu trúâi vaâ chñnh úã trïn cao àoá, êín giûäa 
nhûäng àaám laá xanh sêîm, núã ra nhûäng böng hoa 
nhoã thúm. Nhûäng böng hoa nhoã naây khöng thêëy 
àûúåc; khi khöng hiïíu sao laåi coá muâi thúm ta liïìn 
tòm nhûng maäi vêîn khöng ra; chó khi nhòn xuöëng 
thaãm traâng hoa nhoã mêìu mêåt trïn mùåt àêët ta 
múái hiïíu.   

Sûå thêåt laâ coân coá nhiïìu cêy khaác nûäa ta khöng 
roä tïn cuäng coá hûúng thúm nhû cêy Swietenia 
(Daái ngûåa - X&N) laá xanh vaâng nhoã xñu toaã ra 
möåt muâi hûúng cao nhaä. 

Nhûäng cêy nhêåp vaâo Saâi Goân gêìn àêy khaá 
nhiïìu vaâ khaá àùåc biïåt úã àiïím quaã cuãa chuáng giöëng 
nhû quaã höìng xiïm. Nhòn tûâ xa chuáng giöëng nhû 
höìng xiïm vïì mêìu sùæc vaâ hònh daång nhûng quaã 
höìng xiïm caâng coá nhiïìu thõt vaâ caâng ngoåt bao 
nhiïu thò quaã Swietenia caâng laâm ta thêët voång 
bêëy nhiïu: thõt noá nhû göî hay àaåi loaåi nhû thïë, coá 
thïí taách ra thaânh tûâng muái coá nhûäng haåt coá caánh 
nêu àoã, rêët nheå, gioá àûa ài àêu cuäng àûúåc. Cêy 
Swietenia àûúåc tröìng úã hai bïn daãi chñnh giûäa 
cuãa àaåi löå Charner (Nguyïîn Huïå), möåt àoaån phöë 
Garcerie (Phaåm Ngoåc Thaåch), möåt àoaån phöë La 
Grandieâre (Lyá Tûå Troång),… 

Vaâo thaáng möåt, thaáng hai, laá cêy vaâng uáa vaâ 
thûúâng àöí sang mêìu àoã hoe buöìn cuãa muâa thu 
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tröng cuäng quyïën ruä. Tiïëp túái laâ lúáp laá xanh húi 
vaâng möåt chuát vúái nhûäng nuå hoa cuâng töng maâu 
nhû vêåy trong khi lúáp laá non coá mêìu xanh àêåm 
hún. 

Trong söë nhûäng cêy àeåp nhêët coá cêy dêìu. Xin 
lan man ra ngoaâi möåt chuát. Ta nïn tòm cho têët 
caã nhûäng cêy úã àêy nhûäng caái tïn "nhên vùn" 
möåt chuát vaâ ai cuäng hiïíu àûúåc, chùèng haån "tiïu 
huyïìn Nam Kò" hay "thöng nhiïåt àúái"; vò ta haäy 
hònh dung möåt baâ dïî thûúng coá chuát ngêy thú àöåt 
nhiïn kïu lïn vúái baån: "Öi, caái cêy àeåp naây laâ cêy 
gò thïë?" vaâ baån traã lúâi bùçng caách giaáng nhû buáa 
böí vaâo oác baâ ta nhûäng tïn nhû "Erythrophloeum 
guineense" hay "Encosperma filamentosum"… 
Khöng, khöng thïí nhû thïë àûúåc. Ngûúâi ta àaä töën 
cöng tòm nhûäng cêy úã àêy coá nhûäng tïn thöng 
thûúâng. 

Ai cuäng phaãi cöng nhêån rùçng dêìu laâ möåt cêy 
àeåp vúái thên cao dong doãng, mêìu saáng, thùèng vuát, 
laá daây vaâ haåt khaá àeåp giöëng nhû quaã cêìu löng. 
Chùæc chùæn caã Saâi Goân àïìu biïët cêy dêìu vò nhûäng 
ngaây gioá to haåt cuãa noá phuã àêìy caác vóa heâ, rêët 
àeåp vúái voã mêìu höìng vaâ hai caánh mêìu xanh. Dêìu 
coá thïí cao tûâ hai mûúi túái ba mûúi meát vaâ laâ möåt 
trong nhûäng loaâi cêy àùåc biïåt nhêët tröìng hai bïn 
àûúâng dêîn vaâo Cöng viïn Thaânh phöë (Cöng viïn 
Tao Àaân) theo àûúâng Miss-Cawell (Huyïìn Trên 

Cöng Chuáa). Ta coân thêëy nhiïìu cêy dêìu àeåp hún 
tuy thêëp hún úã Quaãng trûúâng Francis Garnier 
(Cöng trûúâng Lï Lúåi), vaâ caác phöë Charles-de-
Cappes (Hoaâng Diïåu) , V.-Olivier (Lï Vùn Linh), 
Docteur Angier (Nguyïîn Bónh Khiïm) …

Vaâ àêy laâ nhûäng cêy múái nhêët theo möët: 
Khaya seneágalensis, coá thïí dõch phoáng thaânh 
guå Phi chêu (Xaâ cûâ, Soå khó - X&N). Rêët xanh, 
rêët daây laá, coá thïí thêëy úã bïën Argonne (bïën Baåch 
Àùçng), phöë Richaud (Nguyïîn Àònh Chiïíu), àoaån 
tûâ phöë Albert-Premier (Àinh Tiïn Hoaâng) túái phöë 
Docteur Angier vaâ nhiïìu phöë khaác nûäa; gêìn nhû 
úã khùæp núi, chuáng vûâa múái thay thïë cho caác cêy 
giaâ, bõ chïët hoùåc bõ àöën haå. Tuy nhiïn khöng hiïíu 
sao cêy Khaya toã ra khöng coá gò àöåc àaáo khiïën 
ngûúâi ta nghô túái nhûäng cêy khöng tïn tuöíi trang 
trñ rêët kheáo cho mö hònh cuãa caác kiïën truác sû.

Nhûäng ngûúâi daåo qua phöë Catinat (Àöìng 
Khúãi) chùæc khöng thïí khöng chuá yá túái mêëy cêy 
xoaâi hiïån vêîn coân gêìn quaãng trûúâng Nhaâ thúâ, 
nhêët laâ vaâo luác quaã chñn vaâo thaáng tû, thaáng 
nùm, hoùåc bõ boån treã con lêëy ùn, hoùåc ruång xuöëng 
sau khi bõ chim ùn mêët möåt phêìn. Trong caã hai 
trûúâng húåp, caác quaã xoaâi thêëy rêët roä vaâ chuáng 
toãa ra hûúng thúm cuãa quaã chua khiïën ta phaãi 
chuá yá. Nhûäng cêy xoaâi lêu nùm, thên vùån vaâ baåc 
trùæng, bõ heáo moân búãi nhûäng dêy leo, bõ xêu xeá 
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búãi dûúng xó vaâ nhûäng loaåi cêy kñ sinh laå luâng 
nhêët maâ möåt söë cho ra nhûäng chuâm hoa àoã. 

Ta thêëy treo dûúái nhûäng caânh daâi vaâ cong 
queo laâ nhûäng quaã xoaâi xanh vaâ vaâng khöng to 
hún quaã trûáng, trong khi úã möåt söë vûúân ta coá thïí 
chiïm ngûúäng nhûäng quaã xoaâi to voã mêìu vaâng 
boáng laáng, toaã ra muâi nhûåa thöng nheâ nheå, võ 
laå rêët àùåc biïåt. Möåt söë cêy xoaâi khaác cuäng àaáng 
kñnh nïí vaâ rêët xûa nùçm trïn àaåi löå Luro (Tön Àûác 
Thùæng) xen lêîn vúái nhûäng loaâi cêy khaác.   

Caã möåt vûúân böì hoân (Sapindus mukorossi) àaä 
àûúåc tröìng úã hai bïn phöë Paul-Blanchy (Hai Baâ 
Trûng); laá xanh sêîm vaâ nho nhoã; ta thêëy nhûäng 
chuâm quaã nhoã goåi laâ quaã böì hoân ngûúâi Viïåt Nam 
duâng àïí giùåt quêìn aáo: sau khi nhuáng vaâo nûúác 
nhûäng quaã böì hoân suãi lïn möåt thûá boåt coá tñnh 
chêët nhû xaâ phoâng. Trong thúâi gian chiïën tranh, 
böì hoân àûúåc ûu aái úã Bùæc Kò vò thiïëu xaâ phoâng. 

ÚÃ phöë Monlaü (Huyânh Thuác Khaáng), möåt 
phöë nhoã nöëi vaâo phöë Mac-Mahon (Nam Kyâ Khúãi 
Nghôa) taåi quaãng trûúâng Cuniac (Cöng viïn 
Quaách Thõ Trang), coá möåt loaâi cêy dïî bõ nhêìm vúái 
nhûäng giöëng cêy thuöåc hoå Trinh nûä nhûng chuâm 
hoa maâu xanh vaâng, hûúng thúm nheå nhaâng. 
Tiïëp àïën laâ phöë Geáneáral-Lizeá (Àiïån Biïn Phuã) 
àoaån tûâ phöë Verdun(5) (Caách maång thaáng Taám) 
túái àõa giúái Saâi Goân-Chúå Lúán ta gùåp nhûäng cêy 

maán àóa coá tua lúán, cuäng hoå Trinh nûä, nhûng tua 
maâu höìng vaâ laá thêîm hún, àïí yá cuäng thêëy lñ thuá 
vò noá laâ möåt trong nhûäng cêy phöí biïën nhêët úã Saâi 
Goân, trong cöng viïn cuäng nhû tû viïn.

Coá rêët nhiïìu cêy maán àóa úã quanh cöåt cúâ tñn 
hiïåu (Cöåt cúâ Thuã Ngûä), ai hay lui túái àoá biïët rêët 
roä chuáng. Daáng dêëp cuãa cêy rêët quáy phaái vaâ khaá 
ùn yá vúái caãnh sùæc xung quanh. Nhûäng ngûúâi toâ 
moâ seä rêët hûáng thuá khi biïët rùçng cêy maán àóa cuåp 
hoa laåi khi nguã vaâo ban àïm.  

Nhûng caác phöë khöng tröìng möåt loaâi cêy; 
cêy Swietenia thûúâng xen keä vúái me, xaâ cûâ hoùåc 
hopea; trong khi úã möåt söë phöë ta thêëy noá lêîn vúái 
nhûäng giöëng hiïëm hún, chùèng haån phöë Luro (Tön 
Àûác Thùæng) vûâa coá xaâ cûâ múái tröìng, vûâa coá xoaâi 
lêu nùm vaâ möåt cêy àeåp rêët duyïn daáng laâ cêy 
Adina sessilifolia, laá xanh nhaåt hònh ö van, quaã 
troân nhû quaã tiïu huyïìn. Vïì phña àêìu phöë(6), 
quaäng trûúác caác nhaâ söë 15, 3 vaâ 1, ta gùåp möåt söë 
cêy baâng, caânh chôa ngang chöìng lïn nhau thaânh 
tûâng taán ngaây xûa rêët àûúåc chuöång nhûng ngaây 
nay laá to vaâ boáng nhû quang dêìu trúã nïn bêët tiïån 
vò ruång súám vaâ quaã ruång ngöín ngang mùåt àêët.

Trong söë caác loaâi cêy ñt tröìng phaãi kïí túái tïk 
coromandel maâ úã phöë Colombert (Alexandre de 
Rhodes) coá möåt söë cêy nhoã vaâ möåt söë cêy úã ngang 
raåp chiïëu boáng Eden… 
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Sao ta khöng daânh vaâi doâng riïng cho cêy 
Anterobolium cyclocarpum coân goåi laâ phûúång vô 
giaã maâ Saâi Goân coá möåt söë cêy rêët àeåp nhó? Thên 
chuáng àuáng laâ ñt cao nhûng àûúâng kñnh coá thïí to 
túái hai meát vaâ caác caânh xoeâ ra thaânh möåt caái taán 
xanh rêët lúán. Nhûäng cêy àeåp nhêët cuãa loaâi naây 
laâ möåt cêy trong Viïån Pasteur, möåt cêy úã quaãng 
trûúâng Doumer (Cöng trûúâng Vaån Xuên) trïn phöë 
Pellerin, mêëy cêy úã sên bùæn bia Richaud (Nguyïîn 
Àònh Chiïíu), vaâ nhêët laâ mêëy cêy úã trong cêu laåc 
böå bi sùæt Boule Gauloise (Nhaâ Vùn hoáa Thanh 
niïn). Àaáng tiïëc laâ nhûäng cêy àeåp nhêët àaä bõ àöën 
haå àïí thûåc hiïån caác cöng trònh xêy dûång (Súã Nöng 
nghiïåp, Böå Töíng Tham mûu…)*.   

Nhûäng cêy tûã vi (Lagerstroemia) trïn àûúâng 
Somme (Haâm Nghi), àoaån tûâ phöë Mac Mahon 
(Nam Kyâ Khúãi Nghôa) túái quaãng trûúâng Cuniac 
(Cöng trûúâng Quaách Thõ Trang) laâ nhûäng cêy àùåc 
biïåt trïn àûúâng phöë vò chuáng bõ che phuã àõnh kò 
búãi nhûäng hoa cêím quây khiïën cho möîi cêy giöëng 
nhû möåt boá hoa; nhûng chuáng khöng coá caái veã 
quáy phaái nhû vêîn thûúâng thêëy úã nhûäng cêy trïn 
caác àaåi löå, vaâ nïëu chuáng coá àeåp àïën mêëy vaâo kyâ 
núã hoa thò quaã cuãa chuáng laåi khöng coá möåt neát 
myä hoåc naâo giûäa nhûäng caânh trú truåi.

Trïn phöë Chasseloup-Laubat, àoaån tûâ phöë 
Massiges túái phöë Blanchy, ta gùåp möåt cêy khaá laå 
luâng, quaã troân, nêu hoùåc àen, thûúâng to hún quaã 
cam, tröng laâ thêëy ngay; laá nhoån mêìu xanh biïëc 
laâm ta nhúá túái laá cêy khuynh diïåp úã Phaáp. Àoá laâ 
cêy Hydnocarpus anthelmintica maâ chó riïng tïn 
goåi àaä cho biïët coá caái gò àoá vïì dûúåc liïåu(7); thûåc tïë, 
tûâ haåt trong quaã cuãa noá ngûúâi ta coá thïí chiïët ra 
möåt loaåi dêìu àïí àiïìu trõ bïånh huãi: àoá chñnh laâ cêy 
Krabau cuãa Cao Mïn.

Hai bïn phöë Lareágneâre laâ cêy thiïët möåc 
(Mesua ferrea) laá daây dùån mêìu xanh hònh muäi 
giaáo, hoa coá muâi thúm, khi kïët traái cho ta nhûäng 
quaã nhoån bïn trong coá nhên  khöng ai daám ùn. 

Cuöëi cuâng laâ möåt vaâi loaâi cêy coân hiïëm hún 
nûäa khöng hiïíu sao laåi àûúåc tröìng, chùæc laâ àïí thûã 
nghiïåm; àoá laâ:   

Sïën caát Nam kyâ (Shorea cochinchinenis - Sïën 
muä hoùåc Caâ chñt - X&N), cêy rêët àeåp, ngoån thùèng 
tùæp, laá hònh ö-van, haåt àiïím lêëm têëm, coá thïí 
thêëy trïn phöë Chasseloup-Laubat àoaån tûâ phöë 
Massiges túái phöë Miche (Phuâng Khùæc Khoan), 
trûúác caác nhaâ söë 32, 36 vaâ 40.  

Guå, cuäng Nam kyâ (Sindora cochinchinenis) 
luön, laá troân duyïn daáng, möîi khi vaâng uáa laâm 
gúåi nhúá túái nhûäng cêy úã Phaáp, cao tûâ 30m túái 50m 
vaâ cho göî töët goåi laâ göî goä rêët nöíi tiïëng, cuäng coá thïí 
thêëy trïn phöë Chasseloup-Laubat àoaån tûâ phöë 
Blancsubeá (Phaåm Ngoåc Thaåch) túái phöë Pellerin, 
trûúác caác nhaâ söë 39, 43…

Hiïëm hún nûäa laâ sung maâ möåt mêîu loaåi naây 
coá thïí tòm thêëy trïn bïën Argonne (bïën Baåch 

Àùçng) trûúác nhaâ söë 5. Cêy bõ nhiïìu buåi bêåm baám 
vaâ coá nhiïìu caânh cuåt, nhûng ngay nhû thïë cuäng 
àaáng ngùæm vò böå rïî lúán ruã xuöëng giöëng nhû rïî àa 
vaâ caác quaã nhoã baám thaânh chuâm vaâo möåt caânh 
nhû thùèng àûáng.

Coá möåt cêy giaáng hûúng Cao Mïn (Pterocarpus 
cambodianus) úã phöë Docteur Angier àoaån tûâ phöë 
Mossard (àoaån àêìu cuãa Nguyïîn Du) túái àaåi löå 
Norodom; cêy khöng àeåp lùæm mùåc duâ coá tïn rêët 
àeåp laâ giaáng hûúng; quaã cuãa noá duyïn daáng: haåt 
troân àûúåc bao búãi möåt caái caánh xanh maãnh mai. 

Cêy àeåp khöng chó nhúâ daáng maâ coân nhúâ sûå 
ñch lúåi, sûå quyïën ruä; àêëy laâ chûa kïí túái sûå thú 
möång nùçm trong hoa, haåt vaâ laá ruång xuöëng; naây 
àêy nhûäng haåt àeåp rêët àa daång bay theo gioá hoùåc 
nöíi bêåt lïn trong buåi: nhûäng caánh höìng hoùåc 
xanh, haåt nhùén boáng, àen nêu hoùåc àoã tûúi; röìi 
nhûäng chiïëc laá phuã àêëy caác àûúâng phöë: vaâng tûúi 
lêîn lùçn xanh, nhuöëm vaâng kim, nhaáp hoùåc boáng 
vaâ thûúâng coá hûúng; hoa violeát, caánh trùæng, traâng 
khöng thêëy àûúåc… 

Caác dêy leo cuäng quyïën ruä biïët bao; chuáng 
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baám rêët àeåp vaâo nhûäng thên cêy trùæng, xanh 
hoùåc hung hung àoã; nhûäng cêy dûúng xó cuöån 
thaânh töí úã nhûäng chaåc cêy hoùåc bao lêëy nhûäng 
chaåc cêy nhû nhûäng chiïëc aáo nõt thïu àùng ten; 
nhûäng cêy leo, àöi khi coá caã phong lan; vaâ àêy àoá 
nhûäng cêy dûúng xó laå luâng söëng kñ sinh laâm cho 
caânh cêy giöëng nhû chiïëc aáo nõt viïìn àùng ten 
cuãa phuå nûä chó àïí loá ra mêëy chiïëc laá nhû möåt böå 
maâo. Àöëi vúái ngûúâi Viïåt Nam cuãa nûúác An Nam(8)  
xûa, chuáng laâ chiïëc "höåp coá höìn"; hoå tin rùçng cêy 
laâ chöî coá thêìn úã nïn khöng bao giúâ daám àöën chùåt 
cêy coá chiïëc höåp nhû thïë.

Cuöëi cuâng sao laåi khöng noái vïì caãnh sùæc caác 
phöë ngúåp trong lúáp lúáp cêy xanh, hay dûúái nhûäng 
boáng laá, nhûäng löëi ài khö khan hai bïn coá nhûäng 
haâng cêy thùèng êm trêìm ta ài dûúái caãm thêëy nhû 
rêët nhoã beá dûúái caái voâm trang troång cuãa tûå nhiïn; 
caác phöë quyïën ruä dûúái caái nöi cuãa nhûäng chöìi 
laá muâa naãy löåc, nhûäng cung rûâng, nhûäng voâm 
laá phêåp phöìng, run rêíy tiïëng chim hoát; nhûäng 
maãng xanh höîn àöån, caânh vaâ dêy leo cuãa vûúân 
bïån lêîn vúái nhau, chöî naây möåt cêy coå saáng ngúâi 
dûúái mùåt trúâi, chöî kia laâ möåt cêy hoa giêëy tñm, 
caânh phûúång vô àoã nhû son tö möi….    

Röìi coá tiïëng gioá qua caác caânh cêy, thò thaâo 
trïn àoá baãn nhaåc khöng thêëy àûúåc, hoùåc quêët 
cho caác caânh cêy cong xuöëng trong aánh saáng lúâ 
múâ nhûäng buöíi giöng töë, gêìm rñt qua laá tûåa nhû 
nhûäng àúåt soáng trïn baäi caát lúã … Tiïëng mûa, nhû 
kim chêm ïm aái, mûa raâo xöëi xaã, taåt maånh, raâo 

raâo, buöìn buöìn … Nhûäng boáng rêm nhû troâ chúi 
cuãa mùåt trúâi, röìi nhûäng àûúâng phöë êm trêìm loá ra 
dûúái aánh trùng.

Têët caã nhûäng thûá àoá goáp phêìn taåo ra veã say 
àùæm cho àûúâng phöë Saâi Goân, cho chuyïën ài daåo 
qua möåt cöng viïn tuyïåt diïåu, cûá möîi bûúác laåi 
laâm baån ngaåc nhiïn, cho baån thêëy möåt caãnh àeåp 
löå ra hay möåt goác quyïën ruä...

Lûu Àònh Tuên dõch

CHUÁ THÑCH:

1. * G. Durwell, Ma cheâre Cochinchine. 
2. Xem Jules Boissieâre, Indochine avec les 

Français, Nxb L. Michaud, Paris, 1893. 
3. Taán cêy hai bïn phöë chaåm vaâo nhau, taåo thaânh 

möåt caái voâm phña trïn àûúâng phöë.
4. * Àûúåc chiïëu saáng tûâ phña sau, chuâm cêy naây 

giöëng nhû möåt daãi àùng ten xanh rêët tinh tïë. Nhûäng 
ngûúâi hay lui túái khaách saån Böìng Lai Caãnh coá thïí 
ngùæm noá thoaã thñch khi leo cêìu thang lïn khaách saån.

5. Do sûå thay àöíi tïn phöë nïn phöë Verdun. 
6. Tûác àêìu giaáp vúái söng Saâi Goân. Chuá yá rùçng caác 

nhaâ àûúåc àaánh söë bùæt àêìu tûâ phña búâ söng.
7. Chuá yá rùçng Althemintique coá nghôa laâ coá tñnh 

diïåt giun saán. 
8. Taåm dõch tûâ nguyïn vùn Viïtnamiens d'Annam. 

ÚÃ àêy coá möåt möåt àiïím thuá: sau khi Phaáp trao traã nïìn 
àöåc lêåp giaã hiïåu cho chñnh quyïìn Baão Àaåi thò trïn vùn 

baãn cuäng nhû caác 
phûúng tiïån truyïìn 
thöng cuãa hoå xuêët 
hiïån tûâ Viïåt Nam 
nhûng caác hoåc giaã 
Phaáp rêët luáng tuáng 
khi loaåi boã tûâ "An 
Nam" khoãi caác 
cöng trònh nghiïn 
cûáu vò tûâ naây àaä 
ùn sêu vaâo caác 
thû tõch maâ hoå àaä 
töën rêët nhiïìu giêëy 
mûåc trong gêìn 100 
nùm.  

Cây mán đỉa ở 
bến tàu. Ảnh: 
Consigny. Nguồn: 
Tuần san Sud-Est.  
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Hà Long

Lãng du qua
CÁC RỪNG TRÀ TUYẾT

huyền thoại

LOAÅI TRAÂ ÚÃ ÀÊY CHÑNH 
LAÂ TRAÂ RÛÂNG…, NGAÂY NAY 
NOÁ COÁ TÏN MÚÁI: TRAÂ SHAN 

TUYÏËT HAY TRAÂ CÖÍ THUÅ. SÚÃ 
DÔ NOÁ COÁ TÏN SHAN TUYÏËT 

BÚÃI NGÛÚÂI TA TÒM THÊËY NOÁ 
TRÏN NHÛÄNG VUÂNG NUÁI 

CAO, ÀOÅT TRAÂ NGÊÅM SÛÚNG 
TAÅO NÏN LÚÁP TUYÏËT TRÙÆNG 

PHAU. LOAÅI TRAÂ CÖÍ THUÅ 
NAÂY HIÏÅN VÊÎN COÂN TRUÁ DAÂY 

ÀÙÅC ÚÃ KHU VÛÅC TÊY BÙÆC 
VIÏÅT NAM, TRONG CAÁC CAÁNH 
RÛÂNG ÚÃ THAÁI NGUYÏN, PHUÁ 

THOÅ… VAÂ KÏÌ CÊÅN GÊÌN HAÂ 
NÖÅI NGAY TRONG RÛÂNG 

QUÖËC GIA TAM ÀAÃO. VUÂNG 
TRAÂ TUYÏËT CÖÍ THUÅ TÛÅ 

NHIÏN RÖÅNG KHÙÆP MIÏÌN 
TÊY BÙÆC VIÏÅT NAM PHÊN 

BÖË TRÏN ÀÖÅ CAO TÛÂ 800M 
ÀÏËN 2800M (TRÏN MÛÅC NÛÚÁC 

BIÏÍN), QUANH NÙM SÛÚNG 
MUÂ BAO PHUÃ. NÙÇM RAÃI RAÁC 

TÛÂ DAÄY HOAÂNG LIÏN SÚN 
XUÖËNG VUÂNG TRUNG DU LAN 

TÚÁI BÙÆC TRUNG BÖÅ. TRAÂ SHAN 
TUYÏËT RÛÂNG THIÏN NHIÏN 
THÛÅC SÛÅ LAÂ BAÁU VÊÅT QUÖËC 

GIA CUÃA VIÏÅT NAM CÊÌN ÀÛÚÅC 
BAÃO TÖÌN KHÊÍN CÊËP. 

Têy Bùæc huyïìn bñ thûåc 
sûå laâ vuâng traâ nguyïn 
saãn hi hûäu taåo ra 

nhûäng loaåi traâ riïng coá àêìy 
tiïìm nùng cuãa Viïåt Nam. 
Chuáng coá thïí mang laåi haâng 
tyã àö la/nùm nïëu biïët phaát 
huy hïët giaá trõ quyá baáu cuãa 
traâ cöí thuå. Tûâ cûãa ngoä SaPa 
Laâo Cai dêîn lïn vuâng rûâng 
nuái Hoaâng Liïn Sún kyâ vô, 
ngûúâi ta àaä phaát hiïån rûâng 
traâ thiïn nhiïn coân khoaãng 
1.100.000 cêy traâ Tuyïët cöí 
thuå hoang daä àaä töìn taåi tûâ 
haâng ngaân nùm túái ngaây nay. 

Suåc saåo trong rûâng nuái 
Laâo Cai ta bùæt gùåp vuâng traâ 

Tuyïët cöí thuå 20ha úã Amung. 
Traâ Tuyïët cöí thuå bùæt àêìu cho 
thu hoaåch tûâ thaáng 2 êm lõch 
cho àïën thaáng 7 vaâ thúâi àiïím 
thu haái röå laâ dõp àêìu nùm. 
Luác naây traâ xuên cho chêët 
lûúång ngon nhêët, bao nhiïu 
tinh trúâi hûúng àêët êëp uã suöët 
muâa àöng laånh giaá nay àua 
nhau tröí ra nhûäng buáp traâ. 
Öng Àùång Höìng Sinh, Chuã 
tõch xaä A Muá Sung cho biïët: 
Traâ Tuyïët cöí thuå úã thön Ngaãi 
Chöì coá haâng trùm nùm tuöíi, 
khñ hêåu núi àêy rêët phuâ húåp 
àïí cêy traâ Tuyïët Shan phaát 
triïín, hiïån coá nhûäng cêy traâ 
Tuyïët cöí thuå àûúâng kñnh 
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hún 50cm. Vuâng cheâ cöí Mûúng 
Hum cuäng rêët lêu àúâi, cuöëi thïë 
kyã XIX, khi ngûúâi Phaáp tiïëp 
quaãn núi àêy vaâ ngay lêåp tûác 
àaä töí chûác khai thaác vuâng traâ 
cöí. Vuâng Bùæc Haâ, Laâo Cai xûa 
baåt ngaân traâ Tuyïët cöí thuå, tuy 
nhiïn nghïì traâ cûá eâo uöåt dêìn vaâ 
kïí nhû biïën daång tûâ sau thêåp 
niïn 90 cuãa thïë kyã trûúác. Trong 
chuyïën du khaão Bùæc Haâ, tònh 
cúâ möåt khoám rûâng traâ Tuyïët cöí 
thuå coân soát laåi àaä àûúåc caác giaáo 
viïn trûúâng THPT Baãn Phöë chó 
dêîn. Rûâng traâ nùçm ngay sau 
lûng trûúâng, ûúác tñnh chó coân 
vaâi trùm göëc nùçm àòu hiu cö 
quaånh trong laäng quïn. Cêy lúán 
nhêët cuäng coá vaâi trùm nùm tuöíi, 
thên to gêìn hai ngûúâi öm cao 
têìm 15m. Rûâng traâ nay khöng 
coân àûúåc khai thaác thûúng maåi, 
chó coân laâ àöì uöëng cuãa dên àõa 
phûúng vaâ caác thêìy cö trûúâng 
Baãn Phöë. 

Chuáng töi bùæt àêìu con àûúâng 
gian nan xuyïn rûâng vûúåt nuái 
lïn àónh Taâ Xuâa àïí thûúãng thûác 
hûúng võ traâ tuyïët Taâ Xuâa maâ 
tiïëng thúm àaä vang xa. Nhûäng 
cêy traâ tuyïët cöí thuå Taâ Xuâa nùçm 
sêu trong àaåi ngaân caách huyïån 
Bùæc Yïn, tónh Sún La khoaãng 
14km àûúâng rûâng nuái cheo leo. 
Chuáng moåc hoang daä trïn àónh 
nuái úã àöå cao 1800m so vúái mûåc 
nûúác biïín. Taâ Xuâa hiïån coá trïn 
250 - 300 cêy traâ Tuyïët cöí thuå. 
Cêy traâ Shan úã àêy laâ cuãa caãi 
truyïìn àúâi cuãa cha öng. Cheâ 
Shan cöí thuå laâ quaâ höìi mön cuãa 
caác cö gaái Taâ Xuâa vïì nhaâ chöìng, 
laâ gia saãn chia cho con trai khi 
ài lêëy vúå, ra úã riïng. Rûâng laäo 
traâ naây giuáp ngûúâi HMöng úã Taâ 
Xuâa baám giûä àêët thoaát khoãi cuöåc 
söëng di canh di cû nhû nhûäng 
nhoám ngûúâi HMöng núi khaác. 
Àïí àïën àûúåc rûâng Shan tuyïët 
Taâ Xuâa, phaãi treâo àeâo, löåi suöëi, 
bùng rûâng suöët hai ngaây àûúâng. 
Hiïån cêy laäo traâ cao tuöíi nhêët 
àûúåc cho laâ úã baãn Trung Trinh. 
Buáp traâ ngêåm no sûúng àïm, 
phuã toaân tuyïët trùæng, hûúng 
thúm nöìng naân, võ àûúåm ngoåt 
thanh bïìn, àûúåc khai thaác duy 

nhêët búãi ngûúâi HMöng baãn àõa. 
Àaä laâ traâ Shan tuyïët Taâ Xuâa duâ 
àïí thûúãng thûác suöët ngaây vêîn 
coân àûúåm hûúng möåc maåc. Traâ 
Taâ Xuâa àûúåc baâ con dên töåc 
HMöng thu haái, sao trûåc tiïëp 
laäng àaäng muâi hûúng cöëm non, 
cho võ rêët khaác laå. Nhêëp nguåm 
traâ Taâ Xuâa, caái àùæng chaát böîng 
êåp túái röìi dêìn chuyïín sang võ 
ngoåt thanh lan toãa thêëm sêu 
vaâo trong cöí hoång laâm tan biïën 
ài sûå moãi mïåt... Nûúác traâ coá maâu 
höí phaách, saáng trong rêët àûúåc 
nûúác. Chó möåt êëm traâ nhoã, sau 
böën, nùm lêìn thïm nûúác, maâu 
àoã sêîm vêîn coân àoá vaâ hûúng võ 
traâ vêîn giûä nguyïn. Traâ Taâ Xuâa 
keán nûúác lùæm, húåp nhêët laâ nûúác 
suöëi baãn àõa. Loaåi traâ xuên Taâ 
Xuâa hoang daä ûúác tñnh chó cho 
saãn lûúång khoaãng vaâi trùm ki 
lö möîi nùm vò vêåy danh traâ àùåc 
biïåt naây rêët quyá hiïëm, gêìn nhû  
chó baán taåi chöî chûá khöng coá 
thûúng phêím trïn thõ trûúâng. 

Höì Thêìu caái tïn xaä àûúåc 
phiïn êm tûâ tiïëng Dao nghôa 
laâ: "Àêìu nguöìn nûúác". Höì Thêìu 
nùçm úã àêìu con söng Chaãy, 
huyïån Hoaâng Su Phò tónh Haâ 
Giang. Söng Chaãy bùæt nguöìn 
tûâ rûâng giaâ nguyïn sinh vuâng 
nuái Chiïu Lêìu Thñ, röìi chaãy 
qua àõa phêån huyïån Hoaâng Su 
Phò, huyïån Xñn Mêìn, vïì Laâo 
Cai, Yïn Baái àêíy quay caác tuöëc 
bin nhaâ maáy thuãy àiïån Thaác 
Baâ. 8 baãn ngûúâi Dao úã xaä Höì 
Thêìu chó veãn veån hún 360 noác 
nhaâ nùçm traãi daâi ven vaåt nuái 
cao Chiïu Lêìu Thñ. Ngûúâi Dao 
núi àêy baão töìn àûúåc möåt vuâng 
traâ cöí thuå nguyïn sinh trïn nuái. 
Ngûúâi Dao coi cêy traâ laâ baáu 
vêåt maâ thiïn nhiïn ban tùång, 
cuäng laâ taâi saãn vö giaá àûúåc caác 
gia àònh truyïìn tûâ àúâi naây qua 
àúâi khaác. Cêy traâ Shan Tuyïët 
laâ möåt biïíu tûúång vùn hoáa tinh  
thêìn, àöìng thúâi cuäng laâ nguöìn  
sinh kïë chuã yïëu cuãa hoå. Uöëng 
traâ haâng ngaây laâ möåt nghi thûác 
khöng thïí thiïëu àöëi vúái ngûúâi 
Dao úã Höì Thêìu. Vuâng traâ Shan 
Tuyïët cöí thuå quyá hiïëm naây nùçm 
trïn àónh ngoån Chiïu Lêìu Thñ 

cao 2380m, trong tiïëng Dao coá 
nghôa laâ "9 bêåc", chiïëm võ trñ 
cao thûá nhò úã Viïåt Nam. Khöng 
biïët tûâ bao giúâ, ngûúâi Dao úã Höì 
Thêìu àaä biïët chùm soác cêy traâ 
Shan tuyïët àïí àïën höm nay vaåt 
rûâng traâ cöí thuå nguát têìm mùæt. 
Nhûäng cêy traâ têìm möåt ngûúâi 
öm àïëm khöng xuïí, phuã àêìy 
ven sûúân nuái Chiïu Lêìu Thñ núi 
hoå àang sinh söëng. Bònh quên, 
möîi höå ngûúâi Dao úã Höì Thêìu 
laâm chuã trïn 1ha cêy traâ Shan 
tuyïët nguyïn saãn. Nhûäng cêy cöî 
thuå traâ núi àêy àïìu laâ cuãa gia 
baão cha truyïìn con nöëi tûâ nhiïìu 
thïë hïå. Àónh Chiïu Lêìu Thi coân 
dêëu tñch cuãa ngûúâi Viïåt cöí vúái 
baäi àaá cöí haâng nghòn nùm tuöíi: 
Baäi àaá cöí Nêëm Dêìn vúái 7 phiïën 
àaá lúán vaâ 2 cûå thaåch (taãng àaá 
cûåc lúán) trïn àoá coá khùæc hún 80 
hònh veä vaâ khoaãng 80 löî vuäm… 
Baäi àaá cöí naây laâ möåt baãn thöng 
àiïåp tö àêåm thïm chêët võ huyïìn 
thoaåi haâng thiïn niïn kyã êëp uã 
trong hûúng võ traâ Shan Tuyïët 
Höì Thêìu.

Vuâng nuái cao Paâ Coâ, thuöåc 
huyïån Mai Chêu, tónh Hoâa Bònh 
nùçm trïn àöå cao hún 1.500m so 
vúái mûåc nûúác biïín. Vïì sûå coá mùåt 
cuãa cêy traâ Shan Tuyïët cöí thuå 
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haâng ngaân nùm tuöíi trïn ngoån 
nuái Paâ Haáng cao vúâi vúåi cho 
thêëy nguöìn göëc xa xûa cuãa traâ 
Shan Tuyïët hoang daä núi àêy. 
Chuyïån kïí rùçng: "…Nùm àoá coá 
loaâi chim Phûúång Hoaâng moã 
vaâng to lúán bay túái truá nguå thò úã 
àêy cuäng bùæt àêìu xuêët hiïån cêy 
traâ. Ngûúâi HMöng baão rùçng: 
Àêy laâ loaâi chim di cû, chuáng 
rêët thñch ùn quaã cuãa loaâi cêy 
moåc tñt úã trïn nhûäng ngoån nuái 
cao vaâ laånh vuâng Têy Bùæc xa 
xöi. Khi bay àïën ngoån Paâ Haáng 
chuáng nhaã ra möåt loaåi haåt rêët 
laå. Haåt cêy àoá, ngêåm sûúng 
àïm, huát khñ nuái maâ vûún 
thaânh giöëng cêy cöí thuå. Dên 
àem laá cêy nhêëm thûã, thêëy tinh 
thêìn saãng khoaái phi thûúâng, 
tûâ àoá maâ truyïìn nhau lêëy vïì 
voâ uöëng". Caã möåt vuâng nuái Paâ 
Haáng röång lúán vöën chó coá cêy 
taåp àaä dêìn trúã thaânh möåt rûâng 
traâ. Tûå thên tïn baãn Traâ Àaáy, 
tiïëng H'Möng coá nghôa laâ baãn 
Traâ cuäng àaä àêìy thuyïët phuåc 
vïì vuâng traâ huyïìn thoaåi naây. 
Vúái àöìng baâo ngûúâi H'Möng úã 
Paâ Coâ, cêy traâ Shan Tuyïët cuãa 
vuâng nuái Paâ Haáng àaä coá mùåt 
trong cuöåc söëng ngay tûâ khi hoå 
àùåt chiïëc chaão gang àêìu tiïn lïn 
trïn bïëp lûãa höìng. Ngaây trûúác, 
ngûúâi H'Möng goåi àêy laâ cêy traâ 
giaâ hay laâ traâ rûâng. Khi àûúåc 
sao khö trïn chiïëc chaão gang 
àùåt trïn bïëp lûãa àïën àöå noáng 
giaâ, nhûäng buáp traâ saáng lïn 
nhûäng súåi löng mõn nhû tuyïët, 
ngûúâi giaâ baão àêëy laâ "tï àú" 
(bùng tuyïët) hay coân noái theo 
caách dên gian thò àoá laâ "saáng 
tï” (traâ tuyïët). Trûúác àêy vaâ 
ngay caã bêy giúâ cuäng vêåy, ngûúâi 
H'Möng luön coi cêy traâ nhû laâ 
möåt loaåi cêy thuöëc quyá trong 
nhaâ. Búãi sau möåt ngaây ài laâm 
nûúng rêîy mïåt moãi trúã vïì chó 
cêìn pha, thû thaái ngöìi thûúãng 
thûác möåt êëm traâ laâ bao nhiïu 
mïåt nhoåc cuäng seä tiïu tan hïët. 
Chaã vêåy maâ khi ài lïn nûúng, 
rêîy hay luác ài xa, ngûúâi H'Möng 
luön mang theo bïn mònh möåt 
öëng traâ àaä uã sùén. Cuäng chó khi 
coá khaách quyá ngûúâi Möng múái 

mang loaåi traâ "saáng tï” àïí trïn 
gaác bïëp xuöëng pha nûúác. Giúâ 
àêy caác nhaâ bùæt àêìu àua nhau 
laâm cheâ nhû Suâng A Sña úã Traâ 
Àaáy súã hûäu 30 cêy traâ cöí thuå, 
nhaâ Suâng A Phai úã Xaâ Lñnh coá 
94 cêy cöí thuå cho thu nhêåp àïìu 
àïìu. Bònh quên möåt cêy traâ cöí 
thuå thu àûúåc cúä 20kg buáp möîi 
thaáng.

Khi lïn "Àïå nhêët kyâ quan 
traâ Viïåt" vaâo àêìu thêåp niïn 60 
cuãa thïë kyã XX, nhaâ baác hoåc K.M 
Djemmukhatze bõ choaáng ngúåp 
trûúác möåt "Baão taâng Traâ löå 
thiïn" àöåc nhêët vö nhõ trïn thïë 
giúái vaâ phaãi àaä sûãng söët thöët lïn: 
"Töi àaä ài qua 120 nûúác coá traâ 
trïn thïë giúái, nhûng chûa thêëy 
úã àêu coá cêy traâ lêu nùm nhû úã 
Suöëi Giaâng, phaãi chùng àêy laâ 
núi phaát tñch cuãa cêy traâ? Traâ úã 
àêy àöåc àaáo, trong baát nûúác traâ 
xanh coá àuã 18 võ àêìu àùèng cuãa 
traâ trïn thïë giúái" (trñch lúâi ghi 
söí lûu buát cuãa xaä Suöëi Giaâng)… 
Vuâng "Àïå nhêët kyâ quan traâ thïë 
giúái" hiïån baão lûu khaá nguyïn 
veån rûâng traâ cöí thuå àêåm àùåc 
trïn 40.000 cêy laäo traâ hoang 
daä úã àöå cao 1.100-1.400m so vúái 
mùåt nûúác biïín chiïëm töíng diïån 
tñch khoaãng 293ha. Hiïån Suöëi 
Giaâng vêîn coân 6 cêy "traâ Töí" 

chu vi àïìu trïn cúä hai ngûúâi öm. 
Cêy traâ coá taán khöíng löì. Trûúác 
àêy, coân cêy traâ cöí thuå khaác caã 
nghòn tuöíi, chu vi hún 2,5m, 
hai ngûúâi öm khöng xuïí. Chñnh 
phoá thuã tûúáng Phaåm Huâng, böå 
trûúãng Böå Nöåi thûúng Nguyïîn 
Thanh Bònh àaä cuâng nhau 
nùæm tay öm thên cêy traâ ào 
thûã nhên dõp öng vïì thùm Suöëi 

Giaâng ngaây 9-9-1962. Tiïëc thay! 
cêy traâ àoá nay àaä chïët vò giaâ, vò 
sêu àuåc thên. 

Miïìn traâ cöí Suöëi Giaâng caâng 
trúã nïn huyïìn hoùåc hún khi baão 
töìn àûúåc trong mònh têåp tuåc coá 
möåt khöng hai cuãa ngûúâi xûa: 
"Lïî cuáng Cêy traâ Shan Tuyïët 
Töí". Têåp tuåc truyïìn àúâi naây 
khöng chó hiïëm coá úã Viïåt Nam 
maâ úã ngay caã caác quöëc gia coá 
nïìn vùn hoáa traâ gaåo cöåi khaác. 
Khöng hïì ngêîu nhiïn, khi noá 
vêën vûúng, töìn taåi úã vuâng àêët 
àang àûúåc àïì nghõ cöng nhêån laâ 
núi phaát tñch cêy traâ cuãa nhên 
loaåi. Lïî tuåc êëy chñnh laâ súåi chó 
höìng xuyïn suöët kïët nöëi xûa vúái 
nay, quaá khûá vaâ hiïån taåi, minh 
chûáng cho möåt nïìn vùn minh 
traâ Viïåt cöí xûa. Lïî cuáng traâ Töí 
diïîn ra haâng nùm sau Tïët êm 
lõch, ngaây vaâo muâa traâ àêìu tiïn 
cuãa nùm múái. Baân thúâ àûúåc 
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choån dûång ngay taåi göëc cêy traâ 
Töí trïn 300 tuöíi (àûúåc cho laâ 1 
trong 6 cêy traâ Töí trïn thïë giúái). 
Thêìy cuáng phaãi laâ ngûúâi àûúåc 
cöång àöìng cû dên lûa choån kyä 
lûúäng: coá àûác àöå, cao tuöíi àûúåc 
têët caã moåi ngûúâi tñm nhiïåm. 
Àiïìu quan troång nhêët àöëi vúái 
thêìy cuáng àûúåc lûåa choån phaãi 
biïët tiïëng Quan hoãa cöí (thûá 
tiïëng gêìn nhû àaä thêët truyïìn) 
vaâ nùçm loâng baâi vùn tïë do cuãa 
caác thêìy cuáng xûa truyïìn miïång 
laåi! Nùm nay thêìy cuáng Giaâng 
A Lûâ, ngûúâi thön Giaâng B àûúåc 
choån haânh lïî. Sau khi nhêån con 
gaâ tröëng daáng veã oai duäng tûâ 
tay hai trai laâng, öng Lûâ lêím 
bêím cêìu khêën: "…Cêìu thêìn 
linh traâ Töí cho buáp traâ to nhû 
baân tay con treã… cho chuáng 
con haái maäi khöng bao giúâ 
hïët buáp, cêìu cho ruöång nûúng 
àûúåc muâa…ai ai cuäng coá cuöåc 
söëng sung tuác". "…Suâa deâ… 
suâa deâ…! Öng khêën cêìu mong 
thuöëc traâ chûäa hïët moåi bïånh têåt 
cho dên baãn" (trong cöí tûå Quan 
hoãa, suâa coá nghôa laâ thuöëc, deâ 
nghôa laâ traâ). Lïî cuáng kïët thuác 

bùçng nghi thûác ban rûúåu cuáng 
cho moåi ngûúâi cuâng ùn mûâng 
möåt vuå traâ böåi thu vaâ thêìy cuáng 
dêîn dên ài ra haái traâ múã àêìu 
cho vuå traâ nùm múái.

Coá möåt thúâi traâ cöí thuå tûâng 
hiïån diïån ngay taåi Haâ Nöåi, thêåt 

khoá tin! Song àiïìu àoá àaä coá thïí 
xaác thûåc khi chuáng töi àûúåc 
"Àñch muåc súã thõ" cuå laäo traâ cöí 
thuå nùçm ngay trong rûâng quöëc 
gia Tam Àaão cêån kïì thuã àö. 
Nhoám khaão cûáu àûúåc àñch thên 
öng Khaãi, bñ thû thõ trêën Tam 
Àaão tiïëp vaâ cûã möåt "kiïím lêm 
nghiïåp dû" dêîn àûúâng. Öng cho 
biïët: "Tûâ höìi nhoã töi vêín thûúâng 
theo caác cuå vaâo rûâng traâ naây 
khai thaác, tuy nhiïn àûúânglùæt 
leáo rêët khoá ài, dïî laåc, chïnh 
vïnh, nguy hiïím lùæm. Ài àûúâng 
phaãi hïët sûác cêín thêån". Löåi 
rûâng chûâng 3km, coá luác phaãi àu 
ngûúâi qua vaách àaá… cuöëi cuâng 
chuáng töi cuäng túái àûúåc cêy laäo 
traâ cöí thuå, hêåu duïå coân soát laåi 
cuãa rûâng traâ haâng nghòn nùm 
tuöíi núi àêy. Vùæt veão trïn möåt 
sûúân àaá, laäo traâ cöí thuå vûún cao 
khoaãng 20m toãa taán laá ûúác àöå 
30m2. Anh Trung "kiïím lêm 
nghiïåp dû", thöí àõa rûâng Tam 
Àaão cho biïët: "Haâng nùm vaâo 
thaáng 3 Êm lõch, dên àõa phûúng 
vêîn vaâo khai thaác traâ xuên úã 
àêy. Chó riïng cêy laäo traâ naây 
cho khoaãng 50kg buáp vaâ phaãi 

haái 2 ngaây múái xong. Vò cêy cao, 
phaãi leo vaâ àu dêy múái haái àûúåc 
hïët nïn cöng viïåc thu haái vêët vaã 
lùæm". Anh leo lïn haái cho chuáng 
töi möåt caânh traâ múái thêëy ngúä 
ngaâng: buáp non to bùçng ngoán 
tay uát, laá hún baân tay àaân öng. 

Voâ nhai thûã, gùåp ngay võ àùåc 
trûng cuãa traâ cöí thuå, man maát 
hûúng rûâng nuái võ thanh nhêìn 
nhêån hêìu nhû khöng coá àöå chaát 
àùæng vöën coá úã loaåi traâ buåi!

Chuáng töi lïn Lai Chêu 
gùåp öng Sang Ong, chuã nhên 
cuãa 6.500 àaân ong, àûúåc dên 
gian phong tùång tûúác vûúng: 
"Vua Ong" xûá Lai Chêu. Theo 
chên Sang Ong, ta àûúåc biïët vïì 
möåt "laäo traâ hoa vaâng" khaác. 
Öng kïí : "Cuå kyå traâ naây söëng 
úã baäi khai thaác vaâng Chinh 
Saáng sêu trong vuâng nuái rûâng 
hiïím trúã caách thõ xaä Lai Chêu 
khoaãng 50km. Thên cêy coá 
àûúâng kñnh hún 3 ngûúâi öm, 
taán laá traãi röång möåt vuâng caãi 
trùm m2, hoa vaâng to bùçng caái 
baát ùn cúm (khoaãng 10cm). Àoåt 
cêy cuå traâ loaåi naây daâi to nhû 
ngoán tay uát, pha ra cho nûúác 
gêìn nhû trùæng trong, hûúng 
thúm laäng àaäng nheå maát, chúåt 
àïën chúåt ài trong miïång rêët 
thuá võ. Höìi dên khai thaác vaâng 
coân rêìm röå, ngûúâi ta tûâng xeã 
göî traâ laâm nhaâ truá nguå hay 
teác àûúåc nûúác àaäi vaâng… chó 
möåt cêy to àuã laâm caã nïëp nhaâ. 
Ngûúâi àang say rûúåu bñ tó chó 
uöëng 2 cheán  traâ naây àaãm baão 
daä rûúåu, tónh nhû saáo ngay". ÚÃ 
àêy coân khaá nhiïìu cêy traâ Shan 
cöí thuå, muöën haái traâ ngûúâi dên 
phaãi ài tûâ höm trûúác, nguã möåt 
àïm trong rûâng sêu. Saáng tinh 
mú höm sau dêåy haái traâ, sang 
giúâ chiïìu laâ vïì, túái nhaâ vûâa luác 
nûãa àïm lêåp tûác chïë biïën ngay 
múái coá àûúåc traâ ngon.

Öng Trêìn Ngoåc Lêm,"Ngûúâi 
rûâng" thúâi @ coá thêm niïn 12 
nùm söëng trong hang àaá trïn 
nuái, phoá mùåc maång söëng cho 
nhûäng cêy thuöëc quyá úã àaåi 
ngaân, àûúåc anh em kiïím lêm 
rûâng quöëc gia mïånh danh laâ Ma 
xoá trïn àónh Phùng Xi Pùng cho 
biïët: "Rûâng traâ hoang daä baåt 
ngaân thêëp thoaáng trong mêy 
trïn àöå cao 2.000 àïën 2.800m 
sêu trong Hoaâng Liïn Sún, 
muöën tiïëp cêån phaãi ài 2 ngaây 
àûúâng rûâng. Nhûäng cuå "laäo traâ 
Cöí thuå" núi àêy dûúâng nhû àaä 
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àùæc àaåo thaânh "tiïn traâ”, thên 
àeo baám búãi caác loaâi àõa y, rïu, 
to túái ba ngûúâi öm, taán phuã 

röång haâng trùm m2, vûún cao 
hún 20m khöng nhòn roä ngoån 
trong muâ sûúng, ûúác chûâng vaâi 

ngaân nùm tuöíi". Ngûúâi Rûâng àaä 
coá thúâi gian laái xe thuï xuyïn 
AÁ, tûâ Trung Quöëc qua Têy 
Taång, ÊËn Àöå, Trung Àöng sang 
têån chêu Êu àaä tûâng túái Assam 
vuâng Thaánh àõa traâ, chûáng 
kiïën khaách möå àiïåu traâ tûâ khùæp 
núi haânh hûúng vïì àêy phuåc laåy 
dûúái nhûäng göëc traâ to caã ngûúâi 
öm àûúåc coi laâ nhûäng cêy traâ 
töí cuãa caác hêåu duïå traâ trïn thïë 
giúái àïí toã loâng ngûúäng möå. Tuy 
nhiïn, khi phaát hiïån rûâng traâ 
hoang daä trïn àaåi ngaân Hoaâng 
Liïn Sún, öng Lêm khöng chuát 
do dûå khùèng àõnh rùçng: "Laäo 
traâ Hoaâng Liïn Sún xûáng àaáng 
tön lïn haâng Cuå Thuãy töí cuãa 
nhûäng cêy traâ Assam ÊËn Àöå 
maâ thïë giúái àang baái möå".

Thïë àêëy, quaã laâ "Buåt chuâa 
nhaâ khöng thiïng", búãi vêåy söë 
phêån nhûäng cêy traâ tuyïët cöí thuå 
vêîn chòm lùæng trong laäng quïn 
cuãa doâng thúâi gian bêët têån.

ài böå tûâ Nam chñ Bùæc, chó ài àïën Huïë. Röìi boã cuöåc. 
Nay khöng ai nhúá, búãi chuyïën ài êëy khöng àïí laåi taác 
phêím coá thïí giuáp cöng chuáng nhúá laåi viïåc laâm cuãa 
hoå. Trïn àúâi nhiïìu ngûúâi ài du lõch. Röìi cuöëi cuâng 
cuäng chùèng viïët àûúåc gò. Kïí ra cuäng tiïëc. Chuyïën 
ài cuãa nhoám baån thú Vuä Hoaâng Chûúng, Nguyïîn 
Bñnh, Tö Hoaâi chó tûâ Haâ Nöåi xuöëng Bùæc Giang thùm 
àöìng nghiïåp Baâng Baá Lên, coá laâ gò so vúái chuyïën ài 
cuãa nhiïìu ngûúâi? Vêåy maâ hêåu thïë vêîn nhúá. Nhúá búãi 
coá thú. Thú laåi hay, coá chïët khöng chûá?

Tö Hoaâi, Nguyïîn Bñnh, Vuä Hoaâng Chûúng,
Coâi theát vaâo ga Phuã Laång Thûúng.
Súã taåi baâng quan chêìu xuöëng xoám,
Thi nhên baá ngoå chuyïën lïn àûúâng.
Gioâng trong gioâng àuåc thïm ngao ngaán,
Chuâm chñn chuâm xanh uöíng vêën vûúng.
Nùçm muöîi qua àïm chúâ saáng dêåy:
Coâi xe Phong hoãa xeá maân sûúng!
Möåt thi sô Viïåt Nam àaä "ra ài" nhû lúâi kïu goåi 

tûâ cêu thú cuãa Baudelaire chó coá thïí Taãn Àaâ. Möåt 
öng thêìn ngöng, möåt trñch tiïn, möåt "dên chúi" thûá 
thiïåt, coân lêu luä hêåu thïë múái coá thïí xaách deáp chaåy 
theo kõp:

Chúi cho biïët mùåt sún haâ
Cho sún haâ biïët ai laâ mùåt chúi
Ghï gúám chûa? Y cuái àêìu baái phuåc tiïn sinh. 

Taãn Àaâ tiïn sinh àaä "laâm sang" cho Phuá Yïn búãi 

cêu thú taâi tònh: "Àa tònh con mùæt Phuá Yïn". Àûâng 
phên tñch àuáng, sai theo lyá trñ. Thú khöng cêìn lyá 
trñ chen vaâo ngang xûúng. Raách viïåc. Nïëu thïë, 
laâm sao coá thïí caãm àûúåc cêu thú trûâu tûúång àêìy 
sùæc maâu höåi hoåa cuãa Xuên Thu Nhaä Têåp Nguyïîn 
Xuên Sanh: "Àaáy àôa muâa ài nhõp haãi haâ”? Cêu 
thú "Àa tònh con mùæt Phuá Yïn" thïë naâo? Cûá caãm 
nhêån seä thêëy trong cún say bêët têån "trúâi say mùåt 
cuäng àoã gay ai cûúâi?" cuãa Taãn Àaâ àaä coá caái nhòn 
phoáng khoaáng, ngêîu hûáng maâ cuäng... chñnh xaác 
àïën tûâng milimet. Thò cûá cho laâ thïë, búãi ngûúâi dên 
Phuá Yïn chêëp nhêån. Vêåy laâ àuã.

Nhaâ vùn Thuåy Àiïín Jan Myrdal, sinh nùm 
1927 tûâng thûåc hiïån chuyïën ài laå luâng laâ giêîm 
laåi vïët chên cuãa nhaâ du haânh thúâi Trung cöí 
Marco Polo àaä ài qua, nùm 1977 trïn giûúâng 
bïånh, öng viïët: "Du haânh khöng chó laâ ài xem 
nhûäng caái múái, maâ coân laâ tûâ biïåt. Khöng chó coá 
múã cûãa maâ coân laâ kheáp cûãa laåi sau ta: khöng bao 
giúâ trúã laåi nûäa. Tuy nhiïn núi ta giaä tûâ àïí khöng 
bao giúâ trúã laåi nûäa vêîn hiïån ra möîi khi ta nhùæm 
mùæt. Ban àïm khöng coá thaânh phöë naâo thêëy roä 
bùçng thaânh phöë maâ ta àaä tûâ giaä àïí khöng bao 
giúâ trúã laåi" (baãn dõch cuãa taåp chñ UNESCO söë 
thaáng 4-1987).

Àoåc coá xao xuyïën khöng? Coá aâ? Taåi sao khöng 
viïët ài?

Đi để mà đi (Tiïëp theo trang 72)
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Tết Cơm mới
của người Cơ Tu

Nguyễn Phước Bảo Đàn

“MÖÅT BAÃO TAÂNG SÖËNG 
DÊN TÖÅC HOÅC, NÚI BAÃO LÛU 
NHIÏÌU DÊËU ÊËN VÙN HOÁA 
NGUYÏN THUÃY...”, ÀÊËY LAÂ 
NHÊÅN ÀÕNH THÛÚÂNG GÙÅP 
KHI NHÒN VÏÌ VUÂNG CÛ TRUÁ 
CUÃA NGÛÚÂI CÚ TU VAÂ KHU 
VÛÅC BÙÆC TRUNG BÖÅ VIÏÅT 
NAM NOÁI CHUNG.

SINH TUÅ GIÛÄA ÀAÅI NGAÂN 
TRÛÚÂNG SÚN, CÚ TU LAÂ 
MÖÅT TRONG NHÛÄNG TÖÅC 
NGÛÚÂI THIÏÍU SÖË COÂN 
BAÃO LÛU NHIÏÌU YÏËU TÖË 
NGUYÏN THUÃY TRONG 
MOÅI MÙÅT ÀÚÂI SÖËNG VÙN 
HOÁA. COÁ THÏÍ NHÒN THÊËY 
NHIÏÌU BIÏÍU HIÏÅN TRONG 
MOÅI MÙÅT ÀÚÂI SÖËNG, TÛÂ SAÃN 
XUÊËT, TÖÍ CHÛÁC XAÄ HÖÅI, TÑN 
NGÛÚÄNG… CHO ÀÏËN CUNG 
CAÁCH ÛÁNG XÛÃ VÚÁI TÛÅ NHIÏN 
CUÃA CÖÅNG ÀÖÌNG.

Khi ngûúâi Katu ùn mûâng 
luáa múái

“... Vaâo dõp lïî muâa gùåt / Chuáng 
ta seä giïët möåt con trêu / Têët caã 
caác thêìn àïìu àïën àïí chung vui / 
ÚÃ chung quanh nhaâ Gûúl / Búãi 
vò nùm nay luáa àeåp / Vaâ nhûäng 
böng luáa nùång trôu / Vaâ nghiïn 
àêìu chuáng xuöëng àêët / Möîi ngûúâi 
àaân baâ àöí àêìy luáa trùm guâi / Luáa 
cho sûác maånh vaâ loâng can àaãm...”. 
Àêy laâ möåt phêìn baâi haát Cú Tu 
chuáng ta thûúâng nghe thêëy khi 
àïën caác baãn laâng cuãa cöång àöìng 
ngûúâi luön “söëng àêìu ngoån nûúác”. 

Sau möåt quy trònh phaát 

- àöët - cöët - tróa àêìy lao nhoåc, 
cêy luáa trïn rêîy cuâng vúái “nhên 
tònh - nhên ngaäi” cuãa noá (cêy 
mön thuåc, bêìu, bñ…) àaä àïën 
kyâ thu hoaåch, ngûúâi Cú Tu bùæt 
àêìu bûúác vaâo ngaây höåi ra nûúng 
àïí mang luáa vïì kho. Nhiïìu tñn 
lïî àaä àûúåc thûåc hiïån möåt caách 
nghiïm cêín, khi maâ viïåc trûúãng 
thaânh cuãa cêy tröìng, hay sûå 
hûáa heån vïì möåt vuå muâa böåi thu 
luön àûúåc àùåt dûúái sûå ûu aái cuãa 
thêìn linh tûâ trong têm thûác.

Duâ coá sûå khaác nhau trong 
phûúng ngûä giûäa caác nhoám Cú Tu 
cao, trung vaâ thêëp, nhûng Cha avô 
tïmeï - lïî ùn mûâng luáa múái luön 
laâ möëc thúâi gian àaánh dêëu sûå kïët 
thuác cuãa möåt vuå muâa, múã ra möåt 
khoaãng thúâi gian nöng nhaân, thuå 
hûúãng thaânh quaã, ài thùm hoãi vaâ 
vui chúi cuãa cöång àöìng trûúác khi 
bûúác vaâo muâa rêîy múái. Cha avô 
tïmeï thûúâng diïîn ra tûâ thaáng 
Cú xee tú cool àïën thaáng Cú xee 
mûi zït mûi trong nöng lõch Cú 
Tu (thaáng 8 - 11 Êm lõch haâng 
nùm). Àêy cuäng chñnh laâ khoaãng 
thúâi gian nhûäng cún mûa àaä thûa 
dêìn, nùæng àaä vïì traân ngêåp caác 
baãn laâng, vaâ êm hûúãng muâa xuên 
àaä thoang thoaãng khùæp nuái rûâng. 
Taåm gaác laåi nhûäng cöng viïåc 
thûúâng nhêåt, caác võ giaâ laâng seä 
quan saát tiïët trúâi, lùæng nghe tiïëng 
àaåi ngaân… bùçng kinh nghiïåm vaâ 
vöën tri thûác baãn àõa àûúåc böìi têåp 
qua nhiïìu thïë hïå, choån ngaây laânh 
múã höåi ùn trêu. Baãn laâng Cú Tu 
sinh àöång hún moåi ngaây búãi khöng 
khñ naáo nûác trong loâng möîi thaânh 
viïn. Gûúl àûúåc sûãa sang. Nhaåc 
cuå, vuä khñ, chum choeá… àûúåc 
lau chuâi. Thanh niïn töí chûác sùn 

bùæn, bùæt caá chuêín bõ thûåc phêím. 
Nhûäng ngûúâi phuå nûä chuêín bõ aáo 
vaáy, giaä gaåo, laâm caác loaåi baánh vaâ 
cúm nïëp. Caác giaâ laâng seä tuyïín 
choån Trêu cho ngaây höåi, laâm Taâ 
vaåk (möåt loaåi rûúåu chiïët xuêët tûâ 
cêy Taâ vaåk), trang trñ, chaåm khùæc, 
sún veä hoa vùn trïn cöåt ùn trêu 
- biïíu tûúång, niïìm tin vaâ cuäng laâ 
sûác söëng cuãa baãn laâng trong muâa 
rêîy tiïëp theo.  

Vaâo àïm trûúác ngaây lïî, caã 
laâng têåp trung úã maái nhaâ chung, 
quêy quêìn bïn bïëp lûãa, trao àöíi 
vúái nhau kinh nghiïåm trong vuå 
muâa àaä qua, nghe giaâ laâng kïí 
chuyïån - nhûäng cêu chuyïån vïì 
caác Yang trong truyïìn thuyïët, vïì 
sûå tñch caác doâng hoå, nhûäng têåp 
tuåc cêëm kyå, vïì nhûäng chiïën cöng 



XUÂN 2017, SỐ 479 THÁNG 1 NĂM 201790

cuãa nhûäng àûáa con ûu tuá cuãa baãn 
laâng, vïì nhûäng lïî höåi… vaâ haát 
cuâng nhau nhûäng àiïåu dên ca.

Ngaây múã höåi, khi moåi viïåc àaä 
chuêín bõ kyä caâng, caác Yang àaä 
vïì trïn cöåt ùn trêu, dên laâng àaä 
tuå têåp trûúác Gûúl, lïî mûâng luáa 
múái bùæt àêìu vúái nhûäng lúâi khêën 
cêìu cuãa võ giaâ laâng àaáng kñnh. 
Vúái möåt trêåt tûå rêët roä raâng trong 
quan niïåm, giaâ laâng múâi caác Yang 
vïì dûå lïî, ùn thûác ùn, uöëng rûúåu 
cuãa dên laâng…, àïí dên laâng taå ún 
vïì möåt vuå muâa tûúi töët vúái thoác 
luáa àêìy kho.

Xung quanh cöåt trêu, hoâa 
cuâng tiïëng chiïng tröëng laâ àiïåu 
Ting tung cuãa caác chaâng trai duäng 

maänh, àiïåu Padil Yayaä cuãa caác cö 
gaái Cú Tu àiïåu àaâ. Khi con vêåt 
hiïën sinh guåc ngaä dûúái muäi maác 
lao cuãa giaâ laâng vúái àêìu hûúáng 
vïì cöåt trêu trong möåt caái chïët töët, 
maáu, nhõp àiïåu cöìng chiïng, tiïëng 
huá goåi cuãa trai laâng vang voång 
nuái rûâng… têët caã àaä laâm thaânh 
àónh àiïím, taåo nïn dêîn chêët nöëi 
kïët, möåt con àûúâng cho con ngûúâi 
giao tiïëp vúái thêìn linh, laâm nïn 
chêët men hoâa quyïån nöëi kïët cöång 
àöìng.

Sau cuöåc giao tiïëp vúái Yang, 
khi chiïëc àêìu vaâ àuöi cuãa vêåt 
hiïën sinh àaä àûúåc àùåt trïn cöåt 
trêu, caã laâng quêy quêìn bïn cheá 
rûúåu cêìn, bïn öëng rûúåu Taâ vaåk, 
bïn nhûäng mêm thõt, bïn nhûäng 
mêm cúm múái… cuâng nhau nhaãy 

muáa quanh àöëng lûãa, têån hûúãng 
thaânh quaã lao àöång cuãa mònh 
trong suöët möåt muâa rêîy.

Mûâng luáa múái àïí caám ún thêìn 
linh, tri ên thêìn luáa (Yang Haroo) 
vaâ linh höìn cuãa öng baâ töí tiïn àaä 
theo saát dên laâng trong suöët möåt 
muâa vuå. 

Mûâng luáa múái àïí dên laâng 
àûúåc ùn cúm múái maâ khöng laâm 
phiïìn loâng Baâ meå luáa (Akùn 
Haroo) trong quan niïåm cuãa cöång 
àöìng.

Sau lïî mûâng luáa múái, möîi gia 
àònh thaânh viïn trong baãn laâng töí 
chûác lïî cuáng cúm múái Bhuöih avô 
tïmeï. Nghi lïî naây àûúåc baâ chuã 
nhaâ - ngûúâi nùæm giûä kho thoác, 

ngûúâi thay mùåt Baâ 
meå luáa thûåc hiïån. 
Vúái lïî vêåt laâ lúån hoùåc 
gaâ, xöi nïëp, cúm, thõt 
chuöåt…, sau khi 
khêën goåi thêìn linh 
vaâ linh höìn töí tiïn, 
baâ ta seä lêëy nhûäng 
haåt cúm daán lïn caác 
cöåt nhaâ, maái nhaâ, 
vò keâo vaâ löî röën cuãa 
bêìy con chaáu. Haânh 
àöång naây thïí hiïån 
sûå mong muöën vïì 
vuå muâa böåi thu, thoác 
luáa àêìy nhaâ, àêìy 
lïn túái maái, cúm ùn 
àêìy buång, traân caã ra 
ngoaâi röën.

Neát vùn hoaá àùåc thuâ cuãa 
cöång àöìng töåc ngûúâi 

Mang yá nghôa àoáng laåi vaâ 
múã ra möåt muâa vuå, lïî ùn mûâng 
luáa múái cuãa ngûúâi Cú Tu haâm 
nghôa sûå caám ún thêìn linh, àùåt 
biïåt laâ Baâ meå luáa - hònh tûúång baâ 
meå cuãa caã cöång àöìng àûúåc nhiïìu 
thïë hïå töåc ngûúâi tön thúâ vaâ caách 
àiïåu trong hònh tûúång cêy cöåt caái 
nhaâ Gûúl, cêy cöåt hiïën sinh hiïån 
hûäu trong möîi baãn laâng, vaâ àiïåu 
muáa Padil Yayaä daânh riïng cho 
ngûúâi phuå nûä Cú Tu.

Trong nhûäng têåp tuåc xa xûa, 
vaâo muâa thu hoaåch, ngûúâi Cú Tu 
thûúâng buöåc súåi dêy àoã keáo tûâ rêîy 
vïì kho àïí höìn luáa khöng bõ lêìm 
àûúâng laåc löëi, bïn caånh àoá, haåt 

luáa thûúâng àûúåc tuöët bùçng tay 
chûá khöng duâng àïën nhûäng cöng 
cuå kim loaåi keão súå laâm àau höìn 
luáa… Nhûäng haânh àöång laâm aãnh 
hûúãng àïën höìn luáa luön mang laåi 
möåt hïå luyå àaáng súå cho caã cöång 
àöìng vïì viïîn caãnh nhûäng thaáng 
ngaây àoái ngheâo, baãn laâng thiïëu 
sûác söëng khi höìn luáa boã ài.

Cuäng chñnh vò thïë, àöëi vúái haåt 
luáa, nhiïìu àiïìu kiïng kyå trong 
luêåt tuåc múã ra nhû möåt raâo caãn 
ngùn chùån nhûäng àiïìu xêm haåi. 
Bûúác vaâo muâa thu hoaåch, nhiïìu 
dêëu cêëm (claã) àûúåc dûång nïn àïí 
ngùn cêëm ngûúâi laå lïn rêîy hoùåc 
vaâo laâng. Nghi lïî bhuöih xoát (tuöët 
luáa) àûúåc öng chuã gia àònh thûåc 
hiïån taåi rêîy vúái lïî vêåt laâ con lúån 
ba gang àïí xin pheáp thêìn luáa cho 
mang luáa vïì nhaâ. Ngay sau àoá, baâ 
chuã gia àònh seä laâm möåt söë nghi 
lïî mang tñnh bùæt buöåc vúái Baâ chuã 
luáa bùçng caách choån böën cêy luáa 
töët vaâ tuöët thêåt lêu möåt caách cöë 
tònh nhû caách àïí mong cho luáa 
thêåt nhiïìu, “nhiïìu àïën nöîi tuöët 
maäi maâ khöng hïët”. Möåt rêîy luáa 
nûúng thûúâng àûúåc tuöët laâm ba 
lêìn, lêìn thûá nhêët seä do baâ chuã 
gia àònh cuâng con gaái (hoùåc con 
dêu) thûåc hiïån, hoå seä ài theo haâng 
ngang tûâ dûúái lïn vaâ tuyïåt àöëi 
khöng àûúåc noái chuyïån khi tuöët 
luáa. Luáa cuãa lêìn tuöët naây seä àûúåc 
duâng trong lïî cuáng luáa múái. Vúái 
caách thûác tûúng tûå, nhûng luáa 
tuöët lêìn thûá hai seä àûúåc cêët giûä 
laâm luáa giöëng. Söë luáa naây seä àûúåc 
baão quaãn thêåt kyä trong guâi, ngùn 
caách noá vúái têët caã nhûäng àiïìu dú 
bêín. Lêìn tuöët cuöëi cuâng seä do caã 
laâng goáp sûác cuâng mang luáa vïì 
kho. Riïng khoaãng luáa trïn àónh 
rêîy seä àûúåc daânh cho khaách àïën 
nhaâ vaâ nhûäng ngaây lïî höåi. 

Coá thïí noái rùçng, mûâng luáa 
múái chñnh laâ nghi lïî höåi tuå 
nhiïìu àùåc trûng vùn hoaá cuãa 
ngûúâi Cú Tu, hoaâ mònh vaâo 
ngaây höåi chñnh laâ hoaâ mònh vaâo 
vùn hoaá Cú Tu, bûúác vaâo baãn 
laâng trong khöng khñ ngaây höåi 
lïî, chuáng ta seä coá àûúåc cú höåi 
chiïm nghiïåm vaâ traãi nghiïåm 
möåt giai àoaån phaát triïín àaä qua 
cuãa xaä höåi loaâi ngûúâi.


