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LAÙ THÖ MUØA ÑOÂNG 2012 
 

au maáy tuaàn soâi noåi, hoài hoäp cuûa daân Hoa Kyø vaø theá giôùi vôùi cuoäc baàu cöû toåáng thoáng, 
OÂng Barack Obama ñaõ taùi ñaéc cöû ngaøy 6 thaùng 11, 2012.  Phaûi nhaän raèng ña soá daân Hoa 

Kyø vaãn tieáp tuïc muoán coù moät toång thoáng treû trung, môùi meû, gaàn guïi daân chuùng hôn.  Ña soá 
khoâng öa thích caùc öùng cöû vieân giaø nua, baûo thuû nöõa.    ÔÛ nöôùc naøo cuõng vaäy, daân ngheøo vaãn 
nhieàu hôn daân giaàu neân öùng cöû vieân naøo löu taâm tôùi giôùi trung löu trôû xuoáng giôùi ngheøo vaãn 
coù hy voïng hôn.  Vaäy laø Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm seõ sinh hoaït döôùi phaùp quyeàn cuûa 
Toång thoáng Obama 4 naêm nöõa.  Luùc ñoù Coû Thôm seõ ñöôïc 22 tuoåi vaø bieát ñaâu seõ coù moät Chuû 
nhieäm khaùc, vaø Nguyeãn Thò Ngoïc Dung seõ ñöôïc veà vöôøn. 

Tuoåi xa ngöôøi, tuoåi xa ñôøi, Nöõ só Truøng Quang cuõng phaûi theo ñònh luaät thieân nhieân.   Baø 
ñaõ veà trôøi ngaøy 6 thaùng 9, 2012 taïi San Jose, höôûng thöôïng thoï 101 tuoåi.  Coäng ñoàng ngöôøi 
Vieät haûi ngoaïi ñaõ maát ñi moät nhaân vaät khaû kính trong sinh hoaït xaõ hoäi vaø vaên hoïc ngheä thuaät.   
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Xin xem tieåu söû vaø thô cuûa Nöõ só trang 3 vaø 41.  Nöõ só Truøng Quang ñaõ töøng coäng taùc vôùi  
Taïp Chí Coû Thôm.  Baø ñaõ môøi Ngoïc Dung vaø Phan Khaâm hoïa hai baøi thô Ñöôøng luaät ‘Coõi 
Ta”  vaø “Buùt Ngoû Lôøi”. Sau ñoù “Doøng Thô Man Maùc” cuûa Ngoïc Dung hoïa “Buùt Ngoû Lôøi” ñaõ 
coù trong taäp thô xöôùng hoïa cuøng teân cuûa baø. Ngoâ  Taèng Giao cuõng coù baøi thô “Buùt Thaûo Ñoâi 
Lôøi” hoïa thô Nöõ só Truøng Quang, (trang41). 

Chæ vaøi ngaøy sau, Tam Caù Nguyeät San phaûi vónh bieät anh Ñaëng Vaên Hieàn.   Anh laø ñoäc 
giaû öu aùi cuûa Coû Thôm töø nhieàu naêm nay.   Anh ñoùng aán phí mua baùo cho caû baø chò ruoät ôû 
Texas.   Khi ñaõ bieát söï soáng khoâng keùo daøi bao laâu, anh vaãn göûi tieàn mua baùo theâm moät naêm 
cho anh vaø cho caû baø chò.  Laàn naøo Coû Thôm hoïp maët nhaân dòp phaùt haønh baùo anh cuõng tham 
döï vaø xung phong baøo ñu ñuû ñeå chuùng toâi laøm moùn thòt boø khoâ.   Anh heïn kyø ra baùo muøa thu 
seõ hoïp ôû nhaø anh.  Nhöng anh ñaõ trôû beänh naëng vaø truùt hôi thôû cuoái cuøng ngaøy 11 thaùng 9, 
2012.  Ngaøy ñöa ñaùm anh Ñaëng Vaên Hieàn, baùo Coû Thôm muøa thu ñaõ ñöôïc ñem tôùi ñaët treân 
baøn thôø cuûa anh vôùi baøi thô phuùng ñieáu, (trang 200). Hoâm ñoù, nhieàu vaên thi só, hoäi vieân vaø 
ñoäc giaû Coû Thôm ñeán nhaø quaøn thaêm vieáng anh Hieàn.  Sau tang leã, baùo Coû Thôm 60 ñöôïc 
phaùt haønh ngay trong nghóa trang ñeå töôûng nieäm moät ñoäc giaû khaû aùi vöøa ra ñi.  Xin caûm taï söï  
uûng hoä cuûa anh vaø vónh bieät anh vôùi caû taám loøng thöông tieác!  

Chæ ba tuaàn sau, Nhaø thô Nguyeãn Chí Thieän, ngaøy 2 thaùng 10, 2012, ñaõ töø bieät coõi traàn. 
Xin xem baøi vieát, trang 199, cuûa Nhaø vaên Tröông Anh Thuïy.  Vaø, xin nghieâng mình chaøo 
vónh bieät ngöôøi chieán só baát khuaát, kieân cöôøng choáng coäng baèng thô vaên, baèng 27 naêm tuø ñaày 
trong hoûa nguïc Coäng saûn.   

Cuõng trong muøa thu qua, moät teân tuoåi trong giôùi thi vaên Tao Ñaøn tröôùc naêm 1975, nhaø 
thô, nhaø baùo quaân ñoäi, Toâ Kieàu Ngaân ñaõ qua ñôøi taïi Saøi Goøn. Khoâng bieát gioïng ngaâm thô 
truyeàn caûm vaø tieáng saùo tao ñaøn reùo raét naøo thay theá ñöôïc chaêng?   Nhaø thô Toâ Kieàu Ngaân laø 
moät trong nhöõng chöùng nhaân trong ñoaïn hoài kyù “Saøi Goøn Naéng Nhôù Möa Thöông” cuûa 
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung. Vaøi laàn anh ñaõ hoä toáng nhaân vaät Nguyeãn ñeán thaêm Ngoïc Dung ôû caùi 
thuôû ban ñaàu löu luyeán aáy. 

Moät nhaân vaät khaùc trong ñoaïn hoài kyù “Haø Noäi Thuôû Toâi Môùi Lôùn” - “Phöôïng Vaãn Nôû 
Beân Trôøi Haø Noäi” laø anh Ñoaøn Xuaân Ngoïc, töï “Ngoïc Toeùt” ñaõ qua ñôøi taïi San Jose.  Thöïc ra, 
thuôû nhoû coâ beù Ngoïc Dung chæ nghe anh chò trong nhaø keå chuyeän veà “Ngoïc Toeùt” vaø taùc giaû 
vieát laïi sau naøy chöù khoâng gaëp anh bao giôø cho ñeán khi ra maét saùch taïi San Jose.   Anh Ñoaøn 
Xuaân Ngoïc noåi tieáng vôùi söï ngang taøng, haøo huøng thôøi thieáu nieân Phoá Chaû Caù Haø Noäi, trong 
Quaân Ñoäi VNCH vaø caû trong lao tuø coäng saûn.  

Baây giôø xin oân laïi hai sinh hoaït vaên hoïc ñaùng keå taïi vuøng Hoa Thònh Ñoán trong ba thaùng 
vöøa qua:  “Chieàu Nhaïc Töôûng Nhôù Nhaät Baèng, Vaên Phuïng vaø Nguyeãn Tuùc”. Quan khaùch ñaày 
chaät Jewish Community Center.  Nghe laïi nhöõng lôøi giôùi thieäu, nhöõng baûn nhaïc cuûa ba vò 
nhaïc só naøy toâi khoâng khoûi ngaäm nguøi.  Hoâm ñoù toâi ñaõ khoâng phaûi nhoû nöôùc maét nhaân taïo ñeå 
ñoâi maét coù tuoåi khoâng bò khoâ. 
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Trong buoåi Hoäi Ngoä Nhaø Thô Cung Traàm Töôûng vaø ra maét taäp thô “Moät Haønh Trình 
Thô” cuûa oâng raát ñoâng ñaûo vì ôû nhaø haøng vôùi aên tröa côm Taàu giaù coù $20.  Hôn 300 ngöôøi 
tham döï maëc daàu Baõo Sandy ñang ñe doïa ngoaøi trôøi.  Nhaát ñònh laø ngöôøi Coû Thôm chuùng toâi 
phaûi coù maët roài.  Xin chuùc möøng Nhaø Thô Cung Traàm Töôûng. 

Côn baõo Sandy döõ daèn ñaõ ñeán vôùi mieàn ñoâng duyeân haûi Hoa Kyø vaø laøm thieät haïi gaàn 70 
chuïc tyû Myõ Kim.  Tieåu bang New Jersy bò naëng neà nhaát.  Nhaø saäp, xe coä thuyeàn beø noåi leành 
beành trong thaønh phoá.   Caû thaùng sau nhieàu nôi vaãn chöa coù ñieän vaø nöôùc luït chöa ruùt ñi heát.   
Bao gia ñình maát heát nhaø cöûa, cuûa caûi.  Nöôùc giaàu bò baõo taøn phaù thì thieät haïi caøng nhieàu.   
Nöôùc ngheøo nhö Vieät Nam, nhö mieàn Trung queâ höông mình baõo luït haèng naêm, daân ngheøo 
quaù roài, coøn gì ñaâu maø thieät haïi hôn nöõa.  Thaät ngao ngaùn quaù trôøi!   

Soá baùo muøa ñoâng moãi naêm vaãn vaøo thôøi gian Giaùng Sinh, Teát Döông Lòch, Teát Nguyeân 
Ñaùn.  Bìa tröôùc Coû Thôm laø aûnh “Ngaøy Vui Môùi” cuûa Nhieáp aûnh gia Nguyeãn Sôn, Germany, 
maøu saéc, aùnh saùng huyeàn dieäu nhö moät böùc tranh tónh vaät cuûa hoïa só noåi danh Ñoã Quang Em.  
Bìa sau laø aûnh “The Virginia State Capitol” vaø “Richmond Old City Hall” trong muøa ñoâng 
cuûa Phan Anh Duõng, Phoù Chuû Nhieäm ngoaïi vuï vaø chuû bieân Website Coû Thôm. 

Noäi dung Coû Thôm vaãn doài daøo, xuaát saéc vôùi nhieàu baøi bieân khaûo, truyeän ngaén, thô, 
nhaïc.  Ñaëc bieät trong soá baùo naøy coù ba taùc giaû môùi coäng taùc vôùi Coû Thôm laø Nguyeân Baïch 
trang 132;  Nguyeãn Hoàng Nhung trang 156, do Nhaø vaên Phong Thu giôùi thieäu;  Nhieáp aûnh 
gia, Baùc só Töø Chaâu Lan trang 78, do Bieân khaûo gia Nguyeãn Vaên Thaønh giôùi thieäu.  Xin chaøo 
möøng ba taùc giaû vaø caûm ôn sự giới thiệu của anh Nguyeãn Vaên Thaønh vaø Phong Thu. 

Xin caûm ôn Nhaø thô Hoà Coâng Taâm ñaõ taëng taäp thô “Moät Thôøi Löu Vong” soá 7 vaø Nhaø thô  
Song Nhò ñaõ göûi taëng taäp Kyû Yeáu ñoà soä “Coäi Nguoàn 20 naêm Vaên Hoïc”, Nhaø thô Döông Hueä Anh 
ñaõ taëng taäp “Chaân Dung & Giaù Trò  Truyeän Kieàu.  Xin chuùc möøng vaø caûm ôn quyù thi höõu.  

Thöa quyù vò, sau moät naêm boû toå chöùc sinh nhaät Coû Thôm taïi nhaø haøng, nhöng ñöôïc nhieàu 
quyù vò nhaéc nhôû khuyeán khích, chuùng toâi seõ trôû laïi truyeàn thoáng ñoù vaøo ngaøy 5 thaùng 5, 2013,  
ñeå kyû nieäm 18 naêm sinh hoaït vaên hoïc ngheä thuaäât cuûa Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm.  Xin 
quyù vò xem thieäp môøi trang 206 vaø tham döï ñoâng ñaûo ñeå ngöôøi Coû Thôm coù dòp gaëp gôõ vaø 
caûm taï söï uûng hoä cuûa quyù vò ñoäc giaû vaø coäng ñoàng.  Quyù vaên thi ngheä só nôi xa, neáu tieän dòp 
du lòch USA, xin gheù qua buoåi hoïp maët haèng naêm naøy ñeå chuùng ta coù dòp haøn huyeân, chung 

oät chuùt vaên ngheä möøng ngaøy xuaân.   vui m
au heát, chuùng toâi xin caûm ôn quyù taùc giaû ñaõ ñoùng goùp baøi vôû, quyù thaân chuû cho quaûng caùo, xin 
caûm ôn quyù ñoäc giaû vaãn beàn bæ uûng hoä Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm suoát 18 naêm qua.   Kính 

chuùc quyù vò moät muøa ñoâng aám cuùng, moät Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi vui veû, haïnh phuùc, Teát Quyù Tî 
an khang thònh vöôïng.  Heïn taùi ngoä quyù vò vôùi soá baùo muøa Xuaân thaùng 3-2013. 

S 
 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 



 

CÂU ĐỐI 

TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM 
-------------------------------------- 

 

Trần Bích San 
 

ân tộc Việt Nam từ thượng cổ đã tổ 
chức thành xã hội và sinh sống ở vùng 
đất Bắc Kỳ và miền cực bắc Trung Kỳ 

ngày nay. Trong lúc nước ta còn ở trình độ 
bán khai thì bị Trung Hoa đô hộ hơn một 
nghìn năm (từ 207 TTL đến 939 STL). Với 
chủ trương đồng hoá của người Tàu tất 
nhiên chúng ta không thể tránh khỏi bị ảnh 
hưởng sâu xa về chính trị, xã hội, tôn giáo, 
luân lý, phong tục, và nhất là phương diện 
văn học.  
 Sau khi Ngô Quyền đánh tan quân nhà 
Nam Hán trên sông Bạch Đằng, lấy lại 
được nền độc lập vào năm 939, nước ta vẫn 
bị lệ thuộc Trung Hoa về phương diện tư 
tưởng và văn hóa. Chữ Tàu (còn gọi là chữ 
Hán hay chữ Nho) được dùng làm văn tự 
của quốc gia trong việc học hành, thi cử, 
luật lệ, giấy tờ. Kinh, Truyện (Tứ Thư, Ngũ 
Kinh), sử sách (Bắc Sử, Cổ Văn) của Tàu 
được dùng làm sách giáo khoa.    
 Sĩ phu theo đạo Nho, học chữ Hán, thi 
cử, viết văn bằng chữ Nho, trước tác thơ 
văn cũng theo các thể văn và lề luật của văn 
chương Tàu. Cuối thế kỷ thứ 13, Hàn  
 Thuyên sáng tác thi ca bằng chữ Nôm 
(chữ Việt được biến chế từ chữ Nho) tạo 
được phong trào viết văn bằng chữ Việt. 
Nhờ vậy, từ đó về sau mới có thêm nhiều 
tác phẩm bằng chữ Nôm, nhưng đa số các 

thể thơ văn đều phỏng theo của Tàu, chỉ có 
một số ít là của riêng nước ta. Thi ca tuy 
làm bằng chữ Nôm nhưng làm theo phép 
tắc thơ Tàu, niêm luật phỏng theo thơ Tàu, 
thi pháp của ta tức là thi pháp Tàu. Cho tới 
khi có Chữ Quốc Ngữ, nền văn học lịch 
triều đã bị văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng 
nặng nề không những về đường tư tưởng 
mà còn về các thể văn nữa.   
 
CÁC THỂ VĂN  

    Các thể văn mượn của của Tàu gồm 3 loại:  
1. Vận văn: (vận = vần) loại văn có 

vần gồm thơ Đường Luật, thơ Cổ Phong, 
Cổ Phú, Đường Phú và Văn Tế. 

 Vận văn có vần ở câu cuối, hầu hết thi 
phú chữ nôm đều theo Đường cách. Bài 
phú sớm nhất của ta hiện còn là về đời 
Mạc. Văn tế theo thể Đường phú chỉ thấy 
xuất hiện vào thời nhà Tây Sơn.   

2. Biền văn: (biền = 2 con ngựa đi sóng 
nhau) loại văn không có vần nhưng có đối 
gồm các thể Câu Đối, Tứ Lục (Chiếu, Hịch, 
Cáo), Văn Sách, Kinh Nghĩa (lối hát cổ) 

 Biền văn là loại văn có đối trong câu. 
Các loại biền văn có rất ít trong văn chữ 
Nôm. Hai thể văn sách và kinh nghĩa chỉ còn 
mấy bài của Lê Quí Đôn nhưng tựa như ông 
làm để đùa cợt với lối văn khoa cử. Thể tứ 
lục có vào thời nhà Tây Sơn được dùng 
trong chiếu, cáo, hịch.  

D 
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3.  Tản văn: (Tản = không bị kiềm 
thúc, tự do) không có vần cũng không cần 
phải đối, tức là văn xuôi.  

Các thể văn của riêng nước ta đều thuộc 
về văn vần gồm có: lục bát, song thất và các 
biến thể của 2 loại này là hát nói, sẩm, lý, 
hề, điên, về tuồng có nói lối. 
 
ĐỐI TRONG THƠ VĂN 
 
   Định Nghĩa:  
   Đối là 2 chữ, câu, hoặc đoạn văn đi sóng 
đôi với nhau cân xứng cả về ý lẫn lời. 
   Luật Đối:  
   Phép đối, một đặc tính của văn Tàu, đóng 
vai trò rất quan trong trong nền văn học lịch 
triều nước ta. Ngoài các chữ đối nhau còn 
có các câu hoặc đoạn văn đối nhau. Không 
những trong vận văn và biền văn bị bắt 
buộc phải dùng phép đối, mà ngay cả tản 
văn tuy không bắt buộc, nhưng đôi khi 
cũng phải dùng đến cho câu văn được cân 
đối, xuôi tai, êm ái, du dương. 

1. Đối Ý: hai ý tưởng cân xứng nhau, 
chẳng hạn như trong bài “Chiều Hôm Nhớ 
Nhà” của Bà Huyện Thanh Quan, câu 3 & 4 
là hai cảnh cân xứng trong buổi chiều tà, 
một bên là hình ảnh vài cánh chim bay về 
tổ đối lại với một bên là người lữ khách tha 
hương bâng khuâng nhớ nhà: 

Ngàn mai lác đác chim về tổ 
Dặm liễu bâng khuâng khách nhớ nhà  
2. Đối Chữ: gồm có đối về thanh của 

chữ và đối về loại của chữ: 
- Đối về thanh: vần bằng đối với vần 

trắc, và ngược lại, vần trắc đối với vần 
bằng. Trong thể thơ các chữ trong câu đều 
phải đối về thanh, nhưng trong thể phú, chỉ 
cần đối một vài chữ theo lệ đã định về 
thanh mà thôi. 

- Đối về loại: hai chữ phải cùng một 
loại, có 2 loại: một là thực tự (chữ nặng) 
như trời đất, cây cỏ, nhà cửa, ao vườn...hai 
là hư tự (chữ nhẹ) như các chữ thì, là, mà, 
vậy, ru...Thực tự phải đối với thực tự, hư tự 
phải đối với hư tự. Nói cách khác, 2 chữ đối 
nhau phải cùng một tự loại: danh từ đối với 
danh từ, tĩnh từ đối với tĩnh từ, trạng từ đối 
với trạng từ, động từ đối với động từ... Nếu 
có chữ Nho thì chữ đối cũng phải là chữ 
Nho. Thí dụ: câu 5 & 6 trong bài “Đi Thi” 
của Trần Tế Xương: 

Lộc nước cũng nhờ thêm giải ngạch 
Phúc nhà may được sạch trường qui 
  (giải ngạch đối với trường qui) 
Nếu 2 câu mà đối được cả về ý lẫn chữ 

thì được gọi là đối chỉnh hay đối cân.  
 
VẾ CÂU ĐỐI 

   Vế câu đối là một trong các thể văn của 
Tàu.  Câu đối chữ Nho là Doanh Thiếp 
hay Doanh Liên (Doanh = cột, Thiếp = 
mảnh giấy có viết chữ, Liên = đối nhau) 
là hai câu văn đi sóng đôi với nhau cân 
xứng cả về ý, chữ, và luật bằng trắc. 
 Vế câu đối gồm có 2 câu đi song song, 
mỗi câu là 1 vế. Nếu câu đối do một người 
làm thì câu trước gọi là vế trên, câu sau gọi 
là vế dưới. Nếu do hai người làm thì câu 
của người làm trước gọi là vế ra, câu của 
người làm sau đáp lại gọi là vế đối. Chữ 
Nho hay chữ Nôm khi viết từng chữ thì các 
nét đi từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, 
nguyên câu thì viết và đọc từ trên xuống 
dưới và từ phải sang trái. Do đó, khi treo 
câu đối thì vế trên (hay vế ra) treo bên tay 
phải, vế dưới (hay vế đối) treo bên tay trái 
(phải hay trái của người đứng nhìn vào 2 
câu đối) (1). 
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I. CÁC THỂ VÀ LUẬT CỦA VẾ CÂU ĐỐI 

Vế câu đối không hạn chế số chữ, dài ngắn 
thế nào cũng được, gồm 3 thể chính sau: 

1.a. Thể Tiểu Đối: câu đối có 4 chữ 
hoặc ít hơn: 
Đông Tây! Đông Tây! 
Vắng khách! vắng khách (2) 
1.b. Luật Tiểu Đối:  
Bằng đối với trắc và ngược lại: bắt buộc 
vần của chữ cuối vế trên phải ngược lại 
với vần của chữ cuối vế dưới. Nếu các 
chữ của 2 vế cùng đối nhau về bằng trắc 
thì tốt nhất. 
2.a. Thể Câu Đối Thơ: câu đối làm 
theo thể thơ ngũ ngôn (5 chữ) hoặc thất 
ngôn (7 chữ). 
- Thể ngũ ngôn: 
  Áo đỏ lấm phân trâu 
  Dù xanh che dái ngựa  
  (Xiển Bột) 
- Thể thất ngôn: 
  Một chiếc cùm lim chân có đế  
  Ba vòng xích sắt bước thì vương 
 (Cao Bá Quát)) 
2.b. Luật Câu Đối Thơ: phải theo đúng 
luật bằng trắc của 2 câu thực (3 &4), 
hoặc 2 câu luận (5 & 6) trong lối thơ ngũ 
ngôn và thất ngôn.  
Lưu ý: nếu thấy câu đối thơ nào không 
theo luật thơ ngũ ngôn và thất ngôn thì 
những câu ấy làm theo luật bằng trắc của 
thể câu đối phú. Thí dụ như câu dưới đây 
tuy là thất ngôn nhưng không theo luật 
thất ngôn mà làm theo thể câu đối phú: 
Nước trong leo lẻo cá đớp cá 
Trời nắng chang chang người trói người 
3.a. Thể Câu Đối Phú: làm theo lối đặt 
câu của thể phú, có 3 loại: 

A. Song Quan: (Song quan = hai cửa) là 
câu đối có từ 6 đến 9 chữ:  
Đồ chuyên trà ấm đất sứt vòi 

Cuộc uống rượu be sành chắp cổ 
(Nguyễn Công Trứ, Hàn Nho Phong Vị Phú) 

 Miệng nhà quan có gang có thép 
Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm 
   (Trạng Quỳnh) 
  Trói chân kỳ ký tra vào rọ 
  Rút ruột tang bồng trả nợ cơm (3) 
  (Nguyễn Công Trứ) 

B. Cách Cú: (Cách = ngăn ra, Cú = 
    câu) mỗi vế câu đối chia làm 2 đoạn: 
a. Đoạn trước ngắn, đoạn sau dài:  
Đất chẳng phải chồng, / đem gởi thịt 
xương sao lợi? 
Trời mà chết vợ, / thử xem gan ruột mần răng? 
(Thày đồ xứ Nghệ khóc vợ) 
Đá xanh xây cống, / hòn dưới nống hòn trên 
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Ngói đỏ lợp nghè, / lớp sau đè lớp trước 
Ba cụ ngồi một cỗ, / cụ đủ điều cụ chẳng 
sợ ai 
(Vế ra của Linh Mục Trần Lục) 
Một đạo há hai đường, / đạo trộm cắp 
đạo còn nói láo (4) 
(Vế đối của Tam Nguyên Trần Bích San) 

 
b. Đoạn trước dài, đoạn sau ngắn: 
Cạm Bẫy Người tạo hóa khéo căng chi! / 
qua Giông Tố tưởng nên Số Đỏ 
Số Độc Đắc văn chương vừa trúng thế, / 
nỡ Dứt Tình Không Một TiếngVang (5) 
(Đồ Phồn khóc Vũ Trọng Phụng mất 
năm 1939) 

Bình gấm phất phơ, / oanh chọc én 
Trướng hoa nghiêng ngửa, / phượng đè loan 
 (Tú Xuất, mừng đôi trai gái mới thành hôn) 

C. Gối Hạc (hay Hạc Tất): mỗi vế câu 
đối có từ 3 đoạn trở lên, đoạn giữa (gọi là 
đậu câu) thường ngắn xen vào 2 đoạn kia 
như đầu gối giữa 2 ống chân con hạc.   

- Câu đối có 3 đọan:  
Ai công hầu, / ai khanh tướng, / trong 
trần ai ai dễ biết ai? 
(Vế ra của Đặng Trần Thường) 

Thế Chiến Quốc, / thế Xuân Thu, / gặp 
thời thế thế thời phải thế! (6) 
  (Vế đối của Ngô Thì Nhiệm) 

- Câu đối có 4 đoạn:  
Người nước Nam, / hỏi tiếng Tây chẳng 
biết tiếng Tây, / hỏi tiếng Tàu chẳng biết 
tiếng Tàu, / cho nên phải “minh tiên 
vương chi đạo dĩ đạo” 
Nhà hướng Bắc, / người chưa rét thì 
mình đã rét, / người chưa bức thì mình đã 
bức, / mới gọi là “ tiên thiên hạ nhi ưu 
chi ưu” (7) 
(Nguyễn Khuyến)  

- Câu đối có 5 đoạn:  
Đồ vương tranh bá, / thôi nói chi lịch đổi 
số trời, / hỏi trước sau hơn bốn ngàn 
năm, / nước biếc non xanh, / bờ cõi ai 
xây bờ cõi ấy?  

Vấn tổ tìm tông, / nay vẫn còn lăng xưa 
miếu cũ, / kể nhiều ít hai mươi lăm triệu, 
/ con đàn cháu đống, / cỗi cành đâu 
chẳng cỗi cành đây! 
(Ở đền thờ 18 Vua Hùng/đền Thượng)  
3.b. Luật Câu Đối Phú:  
- Chữ cuối 2 vế phải theo luật bằng, trắc. 
Chữ cuối vế trên là vần bằng thì chữ cuối 
vế dưới phải là vần trắc, hoặc ngược lại. 
- Chữ cuối của một vế và chữ cuối của tất 
cả các đậu câu (tất cả các đoạn phía trước 
đoạn cuối cùng, kể cả đoạn đầu) phải 
theo luật bằng trắc: Nếu chữ cuối của vế 
vần bằng thì chữ cuối của tất cả đậu câu 
phải là vần trắc, và ngược lại.  

II. CÁC LOẠI CÂU ĐỐI 

Được phân loại theo ý nghĩa, câu đối 
gồm các loại sau đây: 
1. Câu Đối Các Dịp Vui, Buồn: làm trong 
những dịp vui như chúc thọ, thi đỗ, đám 
cưới, nhà mới, thăng quan tiến chức, v.v. 
hoặc trong dịp tang ma, khóc người thân: 
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- Mừng bạn đỗ đại khoa:  
  Nhất cử đăng Hoàng Giáp 
  Toàn gia vô bạch đinh (8)   

- Phúng viếng người chết: 
  Bác đã về rồi, đời đáng chán! 
  Tôi còn ở lại, rượu cùng ai? 
   (Tản Đà) 

- Khóc vợ: 
Nhà chỉn rất nghèo thay, nhờ được bà 
hay lam hay làm, thắt lưng bó que, sắn 
váy quai cồng, tất tưởi chân nam chân 
chiêu, vì tớ đỡ đần trong mọi việc 

Bà đi đâu vội mấy, để cho lão vất va vất 
vưởng, búi tóc củ hành, buông quần lá 
tọa, gật gù tay đũa tay chén, cùng ai kể lể 
chuyện trăm năm   
   (Nguyễn Khuyến) 

2. Câu Đối Thờ: tán tụng công đức tổ 
tiên, tiền nhân, thần thánh để treo trước 
bàn thờ ông bà, đình chùa, miếu mạo: 
- Câu đối thờ ông bà: 
 Kiếm một cơi trầu thưa với cụ 
 Xin đôi câu đối để thờ ông (9) 
  (Nguyễn Khuyến) 

- Treo ở đền Hùng Vương Phú Thọ:  
 Có tổ có tôn, có tôn có tổ, tổ tổ tôn        
tôn, tôn tổ cũ 
 Còn non còn nước, còn nước còn non,  
non non nước nước, nước non nhà 

3. Câu Đối Tự Thuật/Tự Thán: dán 
hoặc treo ở chỗ ngồi chơi, nơi trà đàm, 
thư phòng: 
- Cáo quan về quê sống: 
Quan chẳng quan thì dân, chiếu trung đình 
ngất ngưởng ngồi trên, nào lình nào cả, 
nào bàn ba, xôi làm sao, thịt làm sao, đóng 
góp làm sao, thủ lợn nhìn lâu trơ cả mắt  
- Già chẳng già thì trẻ, đàn tiểu tử nhấp  
nhô đứng trước, này phú, này thơ, này 

đoạn một, bằng là thế, trắc là thế, lề lối 
là thế, mắt gà đeo mãi mỏi bên tai 
   (Nguyễn Khuyến) 

- Tự vịnh khi chưa thành đạt: 
Chị em ơi! ba mươi sáu tuổi rồi, khắp 
đông tây nam bắc bốn phương trời, đâu 
cũng lừng danh công tử xác   

Trời đất nhẻ! gắng một phen này nữa, 
xếp cung kiếm cầm thư vào một gánh, 
làm cho nổi tiếng trượng phu kềnh 
 (Nguyễn Công Trứ) 

- Cảnh buồn dạy học tỉnh lẻ: 
  Nhà lá ba gian, một thày, một cô, một   
chó cái 
 Học trò dăm đứa, nửa người, nửa 
ngợm, nửa đười ươi 
  (Cao Bá Quát) 
4. Câu Đối Tức Cảnh: nhân cảnh trước 
mắt mà làm ngay câu đối: 
- Trượt té xoạc chân: 
  Giơ tay với thử trời cao thấp 
 Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài 
  (Hồ Xuân Hương)  

- Cảnh thanh nhàn trăng thanh, gió mát: 
  Gió tựa tường ngang, lưng gió phẳng 
  Trăng nhòm cửa sổ, mắt trăng vuông 

5. Câu Đối Đề Tặng:  

- Tiệm tóc: 
  Cười phấn cợt son, tô điểm tóc tai 
  người tứ xứ 
  Mài dao đánh kéo, mở mang mày mặt 
  khách năm châu 

- Hàng thợ nhuộm:  
  Đã chót nhúng tay, xấu đều hơn tốt lỏi 
  Quí hồ thuận mắt, thắm lắm lại phai  nhiều 

6. Câu Đối Trào Phúng: 

- Cợt một ông Chánh Tổng bị cách mới  
  được phục chức và có nhà mới: 
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 Nhất cận thị, nhị cận giang, thử địa khả 
   phong giai tị ốc 
 Sống ở làng, sang ở nước, mừng ông 
   nay lại vểnh râu tôm (10) 
   (Nguyễn Khuyến) 

- Bỡn một ông tên là Long bị chột một 
mắt mới đậu Phó Bảng khoa thi Võ: 
 Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai 
    mắt lại 
   Rồng mây gặp hội, anh hùng chỉ có một  
   ngươi thôi 
  (Nguyễn Khuyến) 

- Đùa nhà sư già rụng hết răng bị móm và 
  chú tiểu nói ngọng: 
  Phất phát phóng phong phan, pháp phái  
  phi phù phù phụng Phật 
 Căn căn canh cổ kệ, cao ca kỷ cứu cứu 
  cùng kinh (11) 
  (Nguyễn Khuyến) 

7. Câu Đối Chiết Tự: (Chiết = bẻ gãy, 
phân ra, tách ra, Tự = chữ) nghĩa là lấy ra 
từng nét hoặc từng phần rồi thêm vào 
một hay nhiếu nét khác của một chữ Hán 
và đặt thành câu đối: 
Chữ Đại là cả, bỏ một nét ngang, chữ 
Nhân là người, chớ thấy người sang bắt 
quàng làm họ 
Chữ Bì là da, thêm ba chấm thủy, chữ Ba 
là sóng, chớ thấy sóng cả mà ngã tay 
chèo (12) 

8. Câu Đối Tập Cú: lấy những câu có sẵn 
trong sách hoặc tục ngữ ca dao để làm 
câu đối: 
Tính ông hay, hay tửu hay tăm, hay nước 
chè đặc, hay nằm ngủ trưa, tuổi ngoại 
sáu mươi còn mạnh khoẻ 
Nhà ông có, có bàu có bạn, có ván cơm 
xôi, có nồi cơm nếp, bày ra một tiệc thấy 
linh đình 

9. Câu Đối Tết: dán nhà, đền, chùa vào 
dịp tết Nguyên Đán 

Tối ba mươi, khép cánh càn khôn, ních 
chặt lại kẻo ma vương đem quỉ tới 
Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa, mở 
toang ra cho thiếu nữ rước xuân vào 
(Hồ Xuân Hương)  

Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng 
đạp thằng Bần ra cửa 
Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay 
bồng ông Phúc vào nhà 
 (Nguyễn Công Trứ)  

Ngoài các loại câu đối trên còn có vài 
loại linh tinh khác như câu đối dùng dán 
nơi công đường, câu đối nói lái...Có câu 
đối vế ra thật khó, chưa có ai đối được 
cho chỉnh như 2 vế ra dưới đây: 
Da trắng vỗ bì bạch (13) 
  (Đoàn Thị Điểm) 
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Cha con thày thuốc về quê, gánh một 
gánh hồi hương phụ tử (14) 

  
* 

Câu đối đơn giản so với các loại thơ văn 
khác. Vỏn vẹn chỉ có 2 câu, nhưng chữ 
nghĩa trong câu đối cô đọng, đãi lọc như lối 
chọn từ trong thơ. Câu đối hay có văn 
phong tự nhiên, phóng khoáng thoát ra 
ngoài khuôn sáo, câu văn mạch lạc, rõ ràng, 
chữ dùng chính xác, gợi hình tạo được âm 
hưởng, đọc lên nghe giòn giã, sang sảng. 

Ngày xưa khi Hán học còn thịnh hành, câu 
đối rất phổ quát trong dân gian. Câu đối 
được treo trong nhà, hai bên bàn thờ ông 
bà, nơi công đường, đình chùa, miếu mạo. 
Câu đối được dùng trong việc quan hôn 
tang tế. Người ta thường sử dụng câu đối 
trong các dịp vui buồn: chúc thọ, thăng 
quan tiến chức, mừng thi đỗ, buồn hỏng thi, 
viếng người chết, khóc bạn hữu, vợ con... 
Người nào được một nhà khoa bảng tặng 
cho đôi câu đối là một vinh hạnh. Dịp Tết 
nhiều người đi nhờ hoặc thuê một ông đồ 
chữ tốt viết giúp cho câu đối để treo trước 
cổng hay trong nhà.  Ngoài ra, trong việc 
bang giao với Trung Hoa, giai thoại đối đáp 
giữa ta và xứ Tàu cho thấy câu đối đã giúp 
phần nào trong việc bảo vệ quốc thể.   

Trần Bích San 

 
CHÚ THÍCH 

(01) Sau này, từ khi có Chữ Quốc Ngữ, 
để cho dễ đọc câu đối chữ Việt được treo 
ngược lại với lối treo câu đối chữ Nho, vế 
trên (hay vế ra) ở bên trái, vế dưới (hay 

vế đối) ở bên phải của người đứng nhìn 
đọc câu đối. 
(02) Hoàng Tích Chu, chủ bút báo Đông 
Tây ở Hà Nội hay lui tới phố Khâm Thiên 
vì quen thân với bà Đốc Sao là chủ nhà hát 
cô đầu mặc dù ông không biết đánh trống ả 
đào và bà chủ cũng chưa hề gõ phách bao 
giờ. Có một câu đối diễu cợt hai người khi 
thấy họ Hoàng giơ cao roi chầu đánh mấy 
tiếng trống dạo “Tom! Tom!, Tom! Tom!” 
mà âm thanh từa tựa như: 
Đông Tây! Đông Tây! 

Trong khi bà Đốc gõ dịp phách đáp lại 
kêu “lát chát, lát chát” âm thanh nghe na 
ná như: 
Vắng khách! Vắng khách! 

Câu đối đùa bỡn dí dỏm ở chỗ chữ 
“đông” là đông đúc, “đông Tây” còn có 
nghĩa là “nhiều người Pháp”, vế dưới chữ 
“vắng” đối với “đông”, “khách” còn có 
nghĩa là người Tàu, “vắng khách” là “ít 
Tàu” đối với “nhiều Tây”. Thêm nữa, 
Đông Tây là tên tờ báo của Hoàng Tích 
Chu, còn vắng khách chỉ sự ế ẩm nhà cô 
đầu của bà Đốc Sao. 
(03) Kỳ ký: tên 2 loại ngựa quí; Tang 
bồng: gỗ dâu và cỏ bồng, ngày xưa cung 
làm bằng gỗ dâu, tên bằng cỏ bồng, 
thường đi đôi với chữ hồ thỉ, chỉ chí trai 
vẫy vùng ngang dọc. 
(04) Trần Bích San sinh năm 1838 theo 
học Hoàng Giáp Tam Đăng Phạm Văn 
Nghị cùng với Nguyễn Khuyến, đỗ Tam 
Nguyên dưới thời vua Tự Đức. Năm 
1875 ông làm Tuần Phủ Hà Nội, Linh 
Mục Trần Lục (tên thật là Trần Hữu 
Triêm) mới được phong làm Khâm Sai 
Tuyên Phủ Sứ từ Phát Diệm lên thăm. 
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Trong lúc trò truyện, muốn thử tài vị Tam 
Nguyên, Linh Mục Lục đưa ra một vế 
câu đối nói thác đi là đã nghe được muốn 
đối nhưng khó quá, nhân dịp gặp nhà đại 
khoa nhờ đối giùm. Vế ra như sau: 
 Ba cụ ngồi một cỗ, cụ đủ điều cụ chẳng  
 sợ ai 
 Vế ra rất khó vì có tới 3 chữ “Cụ” với 3 
nghĩa khác khau. “Cụ” là cụ đạo, tiếng 
gọi các Linh Mục ở miền Bắc, “Cụ” cũng 
có nghĩa là sẵn sàng, “Cụ” còn có nghĩa 
là sợ hãi. Ý và lời tỏ ra vừa ngạo mạn, 
vừa đắc ý của người đang gặp thời. Trần 
Bích San từ chối vì e rằng vế đối khiếm 
nhã. Linh Mục Lục cho rằng Trần Bích 
San không đối nổi nên càng nài ép, nại cớ 
đây là chuyện văn chương văn hành công 
khí, không có gì phải e ngại. Trần Bích 
San lúc đó mới bèn ứng khẩu đối lại: 
 Một đạo há hai đường, đạo trộm cắp 
đạo còn nói láo 
 Dùng chữ “Đạo” đối với chữ “Cụ” là 
tuyệt hay. Chữ “Đạo” cũng có 3 nghĩa: 
“Đạo” là cố đạo tiếng dùng gọi các Linh 
Mục, “Đạo” cũng có nghĩa là con đường, 
“Đạo” còn có nghĩa là trộm cắp. Ý và lời 
mỉa mai kẻ tu hành không giữ được đạo 
hạnh, xu thời theo thực dân Pháp không 
biết xấu hổ với đất nước mà còn lên mặt 
đắc chí.  
(05)  Cạm Bẫy Người, Giông Tố, Số Đỏ, 
Trúng Số Độc Đắc, Dứt Tình, Không Một 
Tiếng Vang là tên các tác phẩm của Vũ 
Trọng Phụng  
(06)  Ngô Thì Nhiệm, con Ngô thì Sĩ, đỗ 
tiến sĩ khoa Ất Mùi (1775) đời vua Lê 
Hiển Tông nhà Hậu Lê, là một danh sĩ 
Bắc Hà. Khi được Ngô Văn Sở ngầm báo 
Vũ Văn Nhậm có ý làm phản, Nguyễn 

Huệ đem quân ra Bắc lần thứ 2 (1788) 
bắt Nhậm và giết đi. Bắc Bình Vương ở 
lại đặt các quan lục bộ và trấn thủ, để Lê 
Duy Cẩn làm giám quốc, chủ trì các việc 
tế lễ, dùng Ngô Thì Nhiệm làm Lại Bộ 
Tả Thị Lang. Đổi đặt quan quân, chỉnh 
đốn mọi việc xong, Nguyễn Huệ về Nam, 
để Ngô Văn Sở ở lại giữ Bắc Hà. Khi 
quân Tàu sang xâm chiếm nước ta vua 
Quang Trung đem quân ra Bắc đại phá 
quân Thanh vào ngày Tết Nguyên Đán 
năm Kỷ Sửu (1789), rồi sai Ngô Thì 
Nhiệm viết thư xin giảng hoà. Sau đó mọi 
việc giao thiệp với nhà Thanh trao cho 
ông và Phan Huy Ích đảm trách. Năm 
1792 ông được cử làm Chánh Sứ sang 
Tàu. Khi Nguyễn Ánh lấy được Thăng 
Long, ông bị bắt và giao cho Đặng Trần 
Thường trị tội (ông và Thường vốn là bạn 
học thuở nhỏ và cả 2 đều nổi tiếng hay 
chữ, Thường theo phò Chúa Nguyễn). 
Thường cho giải ông và Phan Huy Ích ra 
trước Văn Miếu, trước khi sai lính đánh 
đòn, ông và Thường đã đối đáp với nhau 
bằng câu đối trên. Ông bị đòn đau nên 
khi được đưa về quê thì mất.   
(07) “Minh tiên vương chi đạo dĩ đạo” 
nghĩa là làm sáng tỏ cái đức của vua đời 
trước mà noi theo. “Tiên thiên hạ nhi ưu 
chi ưu” nghĩa là lo trước những điều lo 
của mọi người.  
(08) Hoàng Giáp: Tiến Sĩ đệ nhị giáp. 
Bạch đinh: chân trắng. Thi một lần đỗ 
ngay Tiến Sĩ, cả nhà ai cũng có bằng cấp, 
chức vị, phẩm hàm. 
(09) Sắp tới ngày Tết người hàng xóm 
sai con đem một cơi trầu sang xin Tam 
nguyên yên Đổ một đôi câu đối về thờ 
ông bà. Lúc đó Nguyễn Khuyến đang 
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đứng bên bờ dậu đã nghe biết, cười bảo 
người con: 
-  Thôi, ta chẳng phải làm nữa, bố anh đã 
làm rồi! 
 Người con ngơ ngác không hiểu, Nguyễn 
Khuyến thong thả đọc cho đôi câu đối giống 
như lời người bố đã dặn con: 
   Kiếm một cơi trầu thưa với cụ 
  Xin đôi câu đối để thờ ông 
(10) “Nhất cận thị, nhị cận giang”: thứ 
nhất gần chợ, thứ nhì gần sông. Tị ốc: do 
câu “Đường ngu chi thời, khả tị ốc nhi 
phong” nghĩa là về đời Đường Ngu nước 
có nhiều người hiền nên nhiều nhà ở liền 
vách nhau đều được khen thưởng. Vế trên 
toàn chữ Hán, vế dưới toàn chữ Nôm, đây 
là câu đối độc đáo nhất trong kho tàng câu 
đối của nuớc ta. 
(11) Câu đối này Nguyễn Khuyến làm để 
diễu cợt chú tiểu nói ngọng và nhà sư già ở 
chùa Đọi thuộc tỉnh Hà Nam thiếu đạo đức, 
tin vào bùa phép bậy bạ. Hai câu chữ Nho 
dịch nôm có nghĩa là: 
Phất phơ cờ phướn bay trước gió, đạo 
pháp làm phép đốt bùa, bùa thờ Phật 
Oang oang hòa giọng đọc kệ cổ, cất cao 
tiếng nghiền ngẫm kinh, nghiền ngẫm 
đến cùng 
 Câu đối rất hợp với cảnh chùa nhưng khi 
đọc lên thì vế trên rõ ra là giọng nói phều 
phào của vị sư già bị móm rụng hết răng, 
vế dưới đúng là tiếng nói ngọng líu ngọng 
lo của chú tiểu phát âm sai một số âm. 
(12) Chữ Hán “Đại” (lớn, cả) nếu lấy đi 
nét ngang ở trên thì thành chữ “Nhân” 
(người). Chữ “Bì” (da) thêm 3 chấm thủy 
bên trái thành chữ “Ba” (sóng). 

(13) “Da trắng” cũng là “Bì bạch”. Bì 
bạch vừa là danh từ vừa là động từ, đọc 
lên có âm thanh như tiếng vỗ vào da. 
(14) “Hồi hương” = về quê; “Phụ tử” = 
cha con, nhưng cả 2 chữ còn là tên hai vị 
thuốc Bắc nữa. 
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LÖÔÏC SÖÛ CHEÁ ÑOÄ KHOA CÖÛ VIEÄT NAM 
THÔØI HAÙN HOÏC 

________________ 
 

ÑAØO ÑÖÙC CHÖÔNG 
 

heo các tài liệu sử, từ thời Đông Hán 
(25-220), nước ta đã có nhiều người sang 

Tàu du học, đỗ đến Mậu tài hoặc Hiếu liêm. 
Tuy có trình độ thông thái nhưng vua Hán 
không tin dùng vào việc lớn, chỉ cho làm lại 
thuộc trong xứ. Họ đã nhiều lần kêu nài 
nhưng mãi đến đời Hán Linh Đế (168-189) 
mới có Lý Tiến giữ chức Thứ sử Giao Chỉ, 
Lý Cầm làm Tư lệ Hiệu uý (tương đương tể 
tướng) và Trương Trọng làm Thái thú Kim 
Thành. Khi Sĩ Nhiếp (187-226) làm Thái thú 
Giao Châu (Giao Chỉ cũ) có mở mang việc 
học chữ Hán và trọng đãi trí thức bản xứ, nền 
giáo dục nước ta bắt đầu phát triển.    

Sau đời Sĩ Nhiếp, việc học ở nước ta cũng 
được các vua chúa Trung Hoa từ Ngô, Nguỵ, 
Tấn, Tống, Tề, Lương, Tuỳ, Đường tiếp tục 
duy trì nhưng chỉ nhằm đào tạo lớp thư lại giúp 
việc cho guồng máy cai trị của họ.    

Từ năm 939, Ngô Quyền mở ra trang 
sử mới về nền tự chủ lâu dài. Các triều Ngô 
(939-965), Đinh (968-980), Tiền Lê (980-
1009) còn phải lo cấp thiết về binh bị và 
ngoại giao hơn là chính trị, chưa thể lưu 
tâm đến việc học hành và thi cử.    

Tuy vậy, việc học chữ Hán vẫn phát 
triển, nhưng theo chiều hướng tự chủ, đọc 
theo âm Việt. Nơi chùa chiền có những nhà 
sư học vấn uyên thâm, thông kinh điển, giỏi 
việc nước, rành văn thơ. Đó là Thiền sư Đỗ  

 
Pháp Thuận (914-990), Ngô Chân Lưu 
(959-1011), Vạn Hạnh (?-1018) đáng bậc 
quân sư, đóng góp nhiều cho việc kiến 
quốc. Sư Vạn Hạnh còn có công dạy dỗ, 
gầy dựng và mưu lập Lý Công Uẩn lên ngôi 
(1010-1028), khai sáng triều đại Nhà Lý, 
gây thịnh trị lâu dài cho đất nước.  

Một khi nền tự chủ đã vững mạnh, 
guồng máy hành chánh cần nhiều quan văn 
có khả năng cáng đáng việc nước, nhu cầu 
học hành tất phải được rộng mở và thi cử là 
điều cần thiết để tuyển chọn hiền tài.   Nước 
ta, mạch khoa cử thời Hán học thường gắn 
bó với dòng lịch sử qua các triều đại. 

 
NHÀ LÝ KHAI SINH NỀN KHOA CỬ 

Tháng 8 năm Canh Tuất (1070) niên 
hiệu Thần Vũ thứ 2, Lý Thánh Tông (1054-
1072) lập Văn Miếu ở phía nam thành 
Thăng Long cho các hoàng tử vào học, sai 
đắp tượng Chu Công, Khổng Tử, Tứ phối 
(Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử) và 
Thất Thập Nhị Hiền (72 học trò giỏi của 
Khổng Tử) để thờ. Đây là lần lập Văn Miếu 
và đúc tượng đầu tiên của nước ta. 

 
H 1: Bái Đường Văn Miếu. 

Ảnh từ Bách Khoa Toàn Thư Mở . 

T 
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Để cổ suý Nho giáo và việc học hành 
khắp nước, vua cho lập Văn chỉ ở các địa 
phương, hằng năm xuân thu nhị kỳ cúng tế 
long trọng, chọn ngày thượng đình tế ở Văn 
Miếu, ngày trung đình tế ở Văn chỉ hàng 
tỉnh, ngày hạ đình tế ở Văn chỉ hàng xã [1].  

Sang đời Lý Nhân Tông (1072-1128), 
niên hiệu Thái Ninh 4, tháng 2 năm Ất Mão 
(1075) mở khoa thi tuyển Minh Kinh Bác 
Học Cập Nho Học Tam Trường. Đây là 
khoa thi Hán học đầu tiên của nước ta. Lê 
Văn Thịnh người làng Đông Cứu tỉnh Bắc 
Ninh đỗ thủ khoa, là người có tài, làm quan 
đến chức Thái sư.   

Năm Bính Thìn (1076), Nhân Tông cho 
lập Quốc Tử Giám ở khu cuối của Văn 
Miếu, chọn quan viên văn chức có trình độ 
hoặc những ai nổi tiếng hay chữ cho vào 
học. Lệ mở trường Quốc Tử Giám tại kinh 
đô có từ đấy.    

Tháng 8 năm Bính Dần (1086) niên 
hiệu Quảng Hựu 2, Nhân Tông mở khoa thi 
Thiên Hạ Văn Học [2]. Mạc Hiển Tích 
người làng Lũng Động tỉnh Hải Dương đỗ 
thủ khoa, sung vào Hàn lâm viện Học sĩ và 
làm quan đến Thượng thư.   

Dưới triều Lý Anh Tông (1138-1175) 
niên hiệu Đại Định 13, tháng 10 năm Nhâm 
Thân (1152), vua đích thân hỏi thi, như thi 
Đình, gọi là thi Điện, không rõ tên khoa và 
số người thi đỗ.   

Tháng 8 năm Ất Dậu (1165) niên hiệu 
Chính Long Bảo Ứng 3, Anh Tông mở khoa 
thi Thái học sinh, có kỳ thi về cách trị dân [3].   

Lý Cao Tông (1176-1210) niên hiệu 
Trinh Phù 10, năm Ất Tị (1185) mở khoa Sĩ 
nhân [4] cho thí sinh từ 15 tuổi trở lên, lấy 
đỗ những người thông kinh Thư, Thi cho 
vào hầu ngự điện, tức nơi giảng sách của 
vua. Khoa này chọn 20 người [5] nhưng chỉ 

rõ tên 3 người, trong đó Đỗ Thế Diên ở 
làng Cổ Liêu huyện Đường Hào, nay là 
thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Mỹ 
Vân, tỉnh Hải Dương, đỗ đầu.   

Năm Quý Sửu (1193), Thiên Tư Gia 
Thuỵ 8, Cao Tông mở thi chọn người tài vào 
hầu vua học, không rõ tên khoa và số đậu.    

Năm Ất Mão (1195), Thiên Tư Gia 
Thuỵ 10, mở khoa Tam giáo (thi về Nho, 
Lão, Phật), chọn người thông kinh điển cho 
đỗ xuất thân.    

Còn một khoa nữa trong thời Lý Huệ 
Tông (1211-1224) chép tên 5 người đỗ ở 
phần Biệt Lục [6], vì tài liệu ghi năm thi 
(Mậu Thìn, 1208) không phù hợp giữa niên 
hiệu và triều đại, cần tra cứu thêm.  

Nhà Lý trị vì 215 năm (1010-1225), 
ghi được 7 khoa Nho học và 1 khoa Tam 
giáo, các khoa rất thưa và không đều, trung 
bình 11 năm và một lần cách 66 năm, có lẽ 
vì thiếu tài liệu nên sử sách đã bỏ sót, số 
đậu chỉ ghi được 38 nhưng biết rõ tên chỉ 
còn 11 người. 

  
NHÀ TRẦN ĐƯA THI CỬ VÀO  

NỀN NẾP 
Dưới triều Trần Thái Tông (1225-

1258), năm Đinh Hợi (1227) niên hiệu Kiến 
Trung 3, mở khoa thi Tam giáo, chọn người 
tinh thông cả Nho, Lão, Phật.    

Khoa Nhâm Thìn (1232) niên hiệu 
Kiến Trung 8, tháng 2 mở khoa thi Nho học 
đầu tiên của triều Trần, đặt lệ Tam giáp tức 
chia người trúng tuyển làm ba hạng và gọi 
tên khoa thi là Thái học sinh. Lấy đậu hàng 
Đệ nhất giáp có Trương Hanh thứ nhất, 
Lưu Diễm thứ hai; hàng Đệ Nhị giáp có ặng 
Diễn thứ nhất, Trịnh Phẫu thứ hai; hàng Đệ 
tam giáp có Trần Chu Phổ.    
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Tháng 8 năm Bính Thân (1236) niên 
hiệu Thiên Ứng Chính Bình 5, Thái Tông 
chọn nho sinh đã thi đỗ vào hầu vua, sau 
thành định lệ.    

Khoa Kỷ Hợi (1239) niên hiệu Thiên 
Ứng Chính Bình 8, tháng 2 thi Thái học sinh, 
đặt lệ hàng Đệ Nhị giáp không phân vị thứ 
nữa. Khoa này, Đệ Nhất giáp có Lưu Miễn đỗ 
thứ nhất, Vương Giát đỗ thứ hai; Đệ Nhị giáp 
có Ngô Khắc và Vương Thế Lộc.    

Tháng 7 năm Bính Ngọ (1246) niên 
hiệu Thiên Ứng Chính Bình 15, thi Đại tỉ 
Tiến sĩ (Thái học sinh) lấy đỗ 44 người 
nhưng chỉ biết tên 3 người, định lệ 7 năm 1 
khoa từ đấy.   

Tháng 2 năm Đinh Mùi (1247) niên 
hiệu Thiên Ứng Chính Bình 16, thi Thái 
học sinh, định lệ danh hiệu Tam khôi là 
Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa để 
phân vị thứ 3 người đậu Đệ Nhất giáp. 
Khoa này lấy đỗ 48 người, xuất thân theo 
thứ bậc: Nguyễn Hiền (1235-?) Trạng 
nguyên, Lê Văn Hưu (1230-1322) Bảng 
nhãn, Đặng Ma La (1234-?) Thám hoa. Đến 
tháng 8 lại thi khoa thông Tam giáo.    

Tháng 2 năm Bính Thìn (1256) niên hiệu 
Nguyên Phong 6, Thái Tông cho thi Thái học 
sinh, lấy đậu 43 người, có 2 Trạng nguyên: 
Trần Quốc Lặc người Hải Dương, đỗ Trạng 
nguyên Kinh; Trương Xán (1228-?) người 
Quảng Bình đỗ Trạng nguyên Trại [7].   

Sang đời Trần Thánh Tông (1258-
1278) niên hiệu Thiệu Long 9, tháng 3 năm 
Bính Dần (1226) mở khoa thi Thái học 
sinh, lấy đỗ 47 người. Trạng nguyên Kinh 
là Trần Cố người Hải Dương, Trạng 
nguyên Trại là Bạch Liêu người Nghệ An, 
và cũng là khoa chót lấy 2 Trạng nguyên.   

Trong đời Trần Anh Tông (1293-1314) 
niên hiệu Hưng Long 12, tháng 3 năm Giáp 

Thìn (1304) mở khoa thi Thái học sinh lớn 
nhất kể từ đầu Nhà Trần [8] có hàng ngàn 
thí sinh, lấy đỗ 44 người, có 330 người 
không đậu nhưng qua 4 kỳ nên được vào 
học ở Quốc Tử Giám. Cải phép thi ra tứ 
trường, thêm môn ám tả thi ở kỳ nhất, thí 
sinh viết bài về Thiên y quốc và truyện 
Mục Tử [9]. Đặt lệ cho các vị Tam khôi đi 
dạo khắp kinh thành 3 ngày, dùng danh 
hiệu Hoàng giáp thay cho Đệ Nhị giáp bắt 
đầu từ đấy. Khoa này, Trạng nguyên là Mạc 
Đĩnh Chi (1272-1346), cháu nhiều đời của 
Thủ khoa Mạc Hiển Tích, Bảng nhãn là Bùi 
Mộ, Thám hoa Trương Phóng, Hoàng giáp 
Nguyễn Trung Ngạn.    

Từ sau năm Giáp Thìn (1304) đến năm 
Giáp Dần (1374), Đại Việt Sử Ký Toàn Thư  
còn ghi 3 khoa nữa: tháng 10 năm Giáp 
Dần (1314) Đại Khánh nguyên niên [10], 
tháng 3 năm Ất Dậu (1345) niên hiệu Thiệu 
Phong 5 đời Trần Dụ Tông, và tháng 3 năm 
Quý Mão (1363) niên hiệu Đại Trị 6. Hai 
khoa đầu thi Thái học sinh, khoa sau cùng 
thi về văn nghệ tuyển người làm việc trong 
những quán, các.    

Đời Trần Duệ Tông (1373-1377) niên 
hiệu Long Khánh 2, tháng 2 năm Giáp Dần 
(1374) tổ chức thi Đình ở cung Trùng Hoa 
phủ Thiên Trường (thuộc Nam Định) vì vua 
đang ngự ở đấy. Tên khoa thi Thái học sinh 
đổi là Tiến sĩ, lấy đậu 44 người [11], Trạng 
nguyên là Đào Sư Tích, Bảng nhãn Lê Hiến 
Phủ, Thám hoa Trần Đình Thám, Hoàng 
giáp La Tu.   

Ba khoa Thái học sinh tiếp theo mở 
vào tháng 2 năm Tân Dậu (1381) niên hiệu 
Xương Phù 5 đời Trần Phế Đế, tháng 2 năm 
Giáp Tý (1384) niên hiệu Xương Phù 8 và 
tháng 2 năm Quí Dậu (1393) niên hiệu 
Quang Thái 6 đời Trần Thuận Tông. Riêng 
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khoa Giáp Tý thi ở chùa Vạn Phúc núi Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh.    
 ăm Bính Tý (1396) niên hiệu Quang 
Thái 9 đời Thuận Tông, lần đầu tiên trong 
lịch sử khoa cử nước ta phân cấp thi Hương 
và thi Hội. Có chiếu qui định cách thức thi 
Hương, dùng phép thi 4 kỳ, kỳ I thi Kinh 
nghĩa (bỏ môn ám tả), ai trúng tuyển gọi là 
Cử nhân và mới được dự thi Hội, định lệ 
năm trước thi Hương năm sau thi Hội [12] 
có từ đấy.  

H 2: Văn Miếu Môn ở Hà Nội [13]  
 
Tóm lại, nhà Trần (1225-1400) qui chế 

thi cử khá đầy đủ, hạn kỳ mở các khoa thi 
tương đối đều, trừ giai đoạn chống Nguyên. 
Tuy vậy, tư liệu về khoa cử mất mát nhiều vì 
cuộc xâm lăng (1407-1427) của nhà Minh, 
nay chỉ còn biết được 21 khoa thi Thái học 
sinh, với số liệu tạm có là 383 người thi đỗ, 
nhưng chỉ biết rõ tên 51 người, trong đó có 9 
Trạng nguyên, 8 Bảng nhãn, 9 Thám hoa, 6 
Hoàng giáp và 19 Tiến sĩ..  

 
NHÀ HỒ CẢI TIẾN THI CỬ 

Khoa Canh Thìn (1400) niên hiệu 
Thánh Nguyên 1 đời Hồ Quí Ly, mở thi 
Thái học sinh, lấy đỗ 20 người. Đệ Nhất 

giáp có Lưu Thúc Kiệm, Đệ Nhị giáp có 
Nguyễn Trãi (1380-1442), Lý Tử Tấn, Vũ 
Mộng Nguyên (1380-?), Hoàng Hiến, 
Nguyễn Thành, Bùi Ứng Đẩu đều là người 
có tài nên khoa này rất nổi tiếng.    

Năm Giáp Thân (1404) niên hiệu Khai 
Đại 2 đời Hồ Hán Thương, có nhiều cải 
cách về thi cử, cứ tháng 8 năm này thi 
Hương, ai đỗ được miễn lao dịch; tháng 8 
năm sau thi ở bộ Lễ, ai đỗ thì được tuyển 
bổ; rồi tháng 8 năm sau nữa thi Hội, ai đỗ là 
Thái học sinh. Và tiếp tháng 8 năm sau nữa 
trở lại thi Hương, chu kỳ 3 năm 1 khoa. 
Phép thi đến 5 kỳ vì có thêm môn viết chữ 
và toán pháp. Quân nhân, người làm trò, kẻ 
phạm tội không được dự thi [14].   

Khoa Ất Dậu (1405) niên hiệu Khai 
Đại 3, thi các Cử nhân ở bộ Lễ, trúng cách 
170 người nhưng chưa kịp thi Hội (vào 
tháng 8 năm sau) thì xảy ra cuộc xâm lăng 
của quân Minh. Khoa này lấy đỗ Hồ Ngạn 
Thần, Lê Củng Thần sung chức Thái học 
sinh Lý hành (Thái học sinh chưa chính 
thức), Cù Xương Triều sung làm Tư Thiện 
Đường học sinh (nhà học của Thái tử).    

Hồ Quí Ly lên ngôi ngày 28 tháng 2 
năm Canh Thìn thì tháng 8 mở khoa thi Thái 
học sinh; Hán Thương cải tiến thi cử, chú 
trọng nhân tài. Một triều đại quá ngắn ngủi 
(1400-1407), phần thì lo cả thù trong lẫn 
giặc ngoài, vẫn mở được hai lần đại khoa, 
lấy đỗ 190 người nhưng vì sách vở của nước 
ta bị quân Minh thu về Kim Lăng tiêu hủy 
nên chỉ còn biết rõ tên 13 người, trong đó có 
1 Thám hoa, 6 Hoàng giáp và 6 Tiến sĩ.  

 
NHÀ LÊ CHÚ TRỌNG KHOA CỬ, 

KHÍCH LỆ NHÂN TÀI 
  Ngay từ lúc còn vây thành Đông Đô và 
đặt bản doanh ở dinh Bồ Đề, Lê Lợi đã mở 
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khoa thi Bính Ngọ (1426) niên hiệu Thiên 
Khánh 1 (Trần Cảo), lấy đỗ 32 người, chia 
làm hai hạng: Giáp đẳng có Đào Công Soạn, 
Nguyễn Dực; Ất đẳng có Nguyễn Tông Vĩ...   

Dưới triều Lê Thái Tổ (1428-1433), năm 
Kỷ Dậu (1429) niên hiệu Thuận Thiên 2, mở 
khoa Minh Kinh Bác Học, số người đỗ không 
rõ, sử sách ghi được 7 người như Triệu Thái, 
Trình Thuấn Du, Phan Phù Tiên...  

Năm Tân Hợi (1431) niên hiệu Thuận 
Thiên 4, mở khoa Hoành từ, không rõ số đậu.  

Khoa Quý Sửu (1433), Thuận Thiên 6, 
vua lại thân thi văn sách, số đậu không rõ, 
chỉ biết 1 người là Chu Xa.    

Lê Thái Tông (1434-1442) năm Thiệu 
Bình 1 (1434) xuống chiếu định phép thi 
chọn kẻ sĩ, cứ thi Hương năm trước ở các 
đạo thì năm sau thi Hội ở Đô Sảnh đường, 
định lệ 3 năm 1 khoa, thi 4 kỳ: Trường I, 
kinh nghĩa và Tứ Thư nghĩa; Trường II, 
chiếu, chế, biểu; Trường III, thơ, phú; 
Trường IV, văn sách.   

Và khoa thi Tiến sĩ năm Nhâm Tuất 
(1442) niên hiệu Đại Bảo 3 đời Thái Tông 
là qui củ nhất, quan trường được chuẩn hoá 
chức danh, phân nhiệm rõ rệt: quan Đề điệu 
giám sát, chịu trách nhiệm tổng quát khoa 
thi; chánh phó Chủ khảo và các Giám thí 
trách vụ chấm bài; vị Tuần xước cai quản 
quân canh, lính hầu, voi ngựa, lo việc trật 
tự trường thi; ban Di phong lo niêm phong, 
đánh mật mã, rọc phách bài thi; ban Đằng 
lục trách nhiệm sao chép y nguyên văn bài 
làm của thí sinh; ban Đối độc lo việc đối 
soát giữa bản chính và bản sao của bài thi. 
Các tân khoa được ban áo mũ Tiến sĩ, dự 
tiệc yến ở vườn Quỳnh Lâm, được cấp lính 
hầu và ngựa tốt, đón rước về quê quán vinh 
qui bái tổ và được khắc tên vào bia đá dựng 

ở Văn Miếu. Những ân điển đó thành lệ bắt 
đầu từ khoa này.    

Đời Lê Nhân Tông (1443-1459), các 
khoa thi vẫn tiến hành theo định lệ. Niên 
hiệu Thái Hoà 6, tháng 8 năm Mậu Thìn 
(1448) thi Hội. Vào thi Đình, Ngự đề văn 
sách hỏi về lễ, nhạc, hình, chính; chia số 
người đỗ làm hai hạng: Chính bảng gồm 
Tam khôi và 12 vị Hoàng giáp, Phó bảng 
gồm 12 người đỗ Đệ Tam giáp Đồng Tiến 
sĩ xuất thân.  

Riêng hai khoa Quý Dậu (1453) và 
Mậu Dần (1458) không thi Đình nên chỉ có 
Hội nguyên mà không có Tam khôi.    

Triều Lê Thánh Tông (1460-1497) niên 
hiệu Quang Thuận 3, mở khoa thi Hương 
năm Nhâm Ngọ (1462) ở các đạo, gọi những 
người trúng cả 4 trường là Hương cống (Cử 
nhân), trúng 3 trường là Sinh đồ (Tú tài). 
Định lệ thi Hương vào các năm Tý, Ngọ, 
Mẹo, Dậu; thi Hội các năm Sửu, Thìn, Mùi, 
Tuất. Đặt lệ bảo kết cho thi Hương: kẻ nào 
bất hiếu, bất mục, bất nghĩa, loạn luân, điêu 
toa dù có văn tài cũng không được dự thi. 
Ngoài ra, những kẻ phường chèo, con hát, 
tội phản nghịch, nguỵ quan có tiếng xấu thì 
bản thân và con cháu (3 đời) bị cấm thi. Xã 
trưởng làm giấy bảo đảm và quan sở tại ký 
nhận người dự thi có đủ đức hạnh và không 
phạm những điều trên.    

Khoa thi Hội năm Quý Mùi (1463) niên 
hiệu Quang Thuận 4, các Hương cống về 
kinh dự thi đến 4400 người, lấy đỗ 44 Tiến 
sĩ, vẫn theo lệ nhà Trần phân Tam giáp và 
Tam khôi, nhưng danh hiệu Trạng nguyên, 
Bảng nhãn, Thám hoa thì gọi là Đệ Nhất 
giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ Nhất danh, Đệ Nhị 
danh, Đệ Tam danh; Hoàng giáp gọi là Đệ 
Nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, không phân biệt 
thứ bậc, chỉ yết bảng theo thứ tự số điểm cao 
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thấp; hàng Đệ Tam giáp gọi là Đệ Tam giáp 
Đồng Tiến sĩ xuất thân (không phân thứ 
hạng). Đặt lệ trao cờ Tam khôi, truyền lô ở 
nhà Thái học, treo bảng vàng ở cửa Đông 
Hoa. Khoa này nổi tiếng vì hàng Tam khôi 
có Lương Thế Vinh (1441-?) Đệ Nhất danh, 
Quách Đình Bảo (1440-?) Đệ Tam danh; 
hàng Đệ Nhị giáp có Vũ Hữu (1444-1530); 
hàng Đệ Tam giáp có Lê Nghĩa đều là 
những nhân tài, chính trực danh tiếng.   

Khoa Tân Sửu (1481) niên hiệu Hồng 
Đức 12 đời Thánh Tông, lấy đỗ 40 người 
gồm 3 Tiến sĩ cập đệ, 8 Tiến sĩ xuất thân và 
29 Đồng Tiến sĩ xuất thân. Phạm Đôn Lễ 
đỗ đầu cả ba khoa Hương, Hội, Đình lúc 27 
tuổi, người đời gọi là Tam nguyên Đôn Lễ.    

Khoa Giáp Thìn (1484) Hồng Đức 15, 
thi Hội có 44 người trúng cách, Phạm Trí 
Khiêm đạt Hội nguyên nhưng vào thi Đình, 
gặp ngự đề văn sách Triệu Tống dùng Nho,   

H 3: Vườn Bia Tiến Sĩ trong khu Văn Miếu. 
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Huy Trực chụp, 1993. 

 
chỉ được học vị Đệ Nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 
(Hoàng giáp), Nguyễn Quang Bật vượt lên 
lãnh Đệ Nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ Nhất 
danh (Trạng nguyên). Đáng nhớ hơn hết, 
khoa Giáp Thìn đánh dấu một sự kiện quan 
trọng, lần đầu tiên trong lịch sử khoa bảng 

thực hiện dựng bia đồng loạt cho các khoa 
Tiến sĩ từ năm 1442 đến 1884, gồm 10 tấm, 
đặt ở Vườn Bia trước Đại Thành Môn trong 
khu Văn Miếu tại kinh đô Thăng Long. 

Triều Lê gần đúng 100 năm (1428-
1527), ngay từ lúc mới nối ngôi, năm 1434, 
niên hiệu Thiệu Bình 1, Lê Thái Tông đã 
xuống chiếu nói rõ chủ trương: "Muốn có 
được nhân tài, trước hết phải chọn lựa kẻ 
sĩ, mà phép chọn lựa kẻ sĩ phải lấy thi cử 
làm đầu..." [15].  

Vì thế suốt thời đại ấy việc học hành, 
thi cử phát triển mạnh và thành nền nếp. Từ 
năm 1505 càng về sau liên tiếp gặp biến 
loạn nhưng thi cử vẫn thịnh, các khoa Tiến 
sĩ vẫn mở đều ở các năm 1505, 1508, 1511, 
1514, 1518, 1520, 1523, 1526, sĩ tử vẫn 
đông. Chẳng hạn khoa Giáp Tuất (1514) 
niên hiệu Hồng Thuận 6 đời Lê Tương Dực 
có đến 5700 Hương cống (Cử nhân) dự thi.   

Tóm lại, thời Lê sơ đã mở 31 khoa thi 
Tiến sĩ, có đến 1038 lượt người thi đỗ, biết 
rõ tên 1008 người, trong đó có 20 Trạng 
nguyên, 21 Bảng nhãn, 22 Thám hoa, 316 
Hoàng giáp và 629 Tiến sĩ. 

  
NHÀ MẠC, THI CỬ THEO  

NỀN NẾP THỜI LÊ 
Dưới triều Mạc Đăng Dung, niên hiệu 

Minh Đức 3, năm Kỷ Sửu (1529) mở khoa 
Tiến sĩ, lấy đỗ 27 người: hàng Đệ Nhất giáp 
Tiến sĩ cập đệ có Đỗ Tổng đệ nhất danh, 
Nguyễn Hãng đệ nhị danh, Nguyễn Văn Huy 
đệ tam danh; hàng Đệ Nhị giáp Tiến sĩ xuất 
thân có 8 người, Nguyễn Văn Quang đứng 
đầu; hàng Đệ Tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân 
có 16 người, Nguyễn Hữu Hoán đứng đầu.  

Nhưng khoa thi nổi tiếng vẫn là khoa 
Ất Mùi (1535) niên hiệu Đại Chính 6 đời 
Mạc Đăng Doanh, lấy đỗ 32 người. Nguyễn 

SỐ 60 23



 

Bỉnh Khiêm (1491-1585) cả 5 trường thi (4 
kỳ thi Hội và kỳ thi Đình) đều đỗ đầu, xứng 
đáng đạt học vị Đệ Nhất giáp Tiến sĩ cập đệ 
Đệ Nhất danh. Tuy ông xuất thân dưới triều 
Mạc, nhưng cả ba thế lực Mạc, Trịnh, 
Nguyễn đều nể trọng, xem như bậc thầy, 
các việc trọng đại đều hỏi ý kiến và người 
đời quen gọi là Trạng Trình (đỗ Trạng 
nguyên và tước Trình Quốc Công).   

Trong 68 năm (1527-1595) nhà Mạc trị 
vì, đất nước ta lâm vào tình trạng nội chiến 
khốc liệt giữa Nam Bắc Triều, nhưng các 
vua Mạc vẫn mở khoa thi Tiến sĩ đều đặn 3 
năm một lần, từ khoa năm 1529 đến 1592 
cả thảy là 22 khoa với 485 lượt người thi đỗ 
và biết rõ tên, trong đó có 11 Trạng nguyên, 
12 Bảng nhãn, 19 Thám hoa, 101 Hoàng 
giáp và 342 Tiến sĩ.  

 
LÊ TRUNG HƯNG VỚI CÁC 

KHOA THI ĐẶC BIỆT 
Lúc đầu, chưa dẹp được nhà Mạc, các 

khoa thi Tiến sĩ và tương đương được tổ chức 
tại Hành cung thuộc làng Vạn Lại thôn An 
Trường huyện Thuỵ Nguyên (nay là Thọ 
Xuân) trấn Thanh Hoá. Các khoa thi từ năm 
1580 về trước có ban học vị như định lệ 
nhưng chưa thi Đình nên gọi là Chế khoa.    

Năm Giáp Thìn (1554) niên hiệu 
Thuận Bình 6, đời Lê Trung Tông (1549-
1556), mở Chế khoa đầu tiên kể từ khi 
Trung Hưng (1533), lấy đỗ 13 người, chia 
làm hai giáp gồm: Đệ Nhất giáp Chế khoa 
xuất thân có 5 người, đứng đầu là Đinh Bạt 
Tuỵ; Đệ Nhị giáp Đồng Chế khoa xuất thân 
có 8 người, đỗ đầu là Chu Quang Trứ.    

 Lần thứ hai thi Chế khoa vào năm 
Ất Sửu (1565) niên hiệu Chính Trị 8 đời Lê 
Anh Tông (1557-1573). Lần thứ ba vào 

năm Đinh Sửu (1577) niên hiệu Gia Thái 5 
đời Lê Thế Tông (1573-1600).    

Năm Canh Thìn (1580) niên hiệu 
Quang Hưng 3 đời Lê Thế Tông, bắt đầu 
phục lại thi Hội và lệ 3 năm một khoa, chưa 
có thi Đình, lấy đỗ 6 người gồm 4 Đệ Nhị 
giáp Tiến sĩ xuất thân và 2 Đệ Tam giáp 
Đồng Tiến sĩ xuất thân. Hàng Đệ Nhị giáp 
đứng đầu là Nguyễn Văn Giai (1554-1628), 
thứ hai là Phùng Khắc Khoan (1528-1613), 
cả hai đều là nhân tài của đất nước. Thế 
nhưng, họ Phùng vẫn được người đời tôn 
kính với biệt danh Trạng Bùng (Trạng 
nguyên ở làng Bùng).    

Năm Ất Mùi (1595) Quang Hưng thứ 18, 
lần đầu tiên của triều đại Lê Trung Hưng tổ 
chức thi Hội cho các Cống sĩ (Cử nhân) tại 
kinh thành Thăng Long ở bến Thảo Tân (bờ 
phía nam sông Nhị), trúng cách 6 người, 
Nguyễn Viết Tráng đỗ Hội nguyên. Vào thi 
Đình lấy Nguyễn Thực và Nguyễn Viết 
Tráng đỗ Đệ Nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, 
Nguyễn Đức Mậu và 3 người nữa đậu Đệ 
Tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân.    

Năm Nhâm Thìn (1652) niên hiệu 
Khánh Đức 4 đời Lê Thần Tông, thi Hội 
lấy 9 người trúng cách, vào thi Đình phân 
ra 2 người Đệ Nhị giáp và 7 người Đệ Tam 
giáp. Một sự kiện đáng kể là khoa này khởi 
công xây dựng 25 tấm văn bia cho các khoa 
còn tồn đọng từ năm 1554. Đây là đợt dựng 
bia lớn nhất trong lịch sử khoa bảng nước 
ta, hoàn thành năm 1653.    

Khoa Tiến sĩ năm Ất Mùi (1715) niên 
hiệu Vĩnh Thịnh 11 đời Lê Dụ Tông, tiến 
hành dựng 21 bia bị tồn đọng từ khoa 1656, 
đợt dựng bia đồng loạt thứ ba tại Văn miếu 
Thăng Long.    

Ngoài các khoa thi Tiến sĩ chính thức 
và Chế khoa, thời Lê Trung Hưng còn mở 
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H 4: Toàn cảnh Thiên Quang Tỉnh trong Văn Miếu [16]. 

thêm các khoa thi Sĩ vọng (đời Lê sơ gọi là 
Hoành từ, cuối Lê Trịnh gọi là Tuyển cử). 
Người đỗ Hương cống (Cử nhân) mới được 
dự thi, trúng tuyển ghi là "đỗ khoa Sĩ 
vọng", chưa được gọi là Tiến sĩ nên có thể 
dự thi Hội. Các khoa Sĩ vọng điển hình 
như: khoa Mậu Tuất (1658) niên hiệu Vĩnh 
Thọ 1 đời Lê Thần Tông (1649-1662) lấy 
đỗ 22 người; khoa Đinh Sửu (1697) niên 
hiệu Chính Hoà 18 đời Lê Hy Tông (1676-
1705) lấy đỗ 19 người; khoa Quý Mùi 
(1703) Chính Hoà 24 lấy đỗ 20 người. 
Riêng năm Đinh Sửu (1757) niên hiệu 
Cảnh Hưng 18 đời Lê Hiển Tông (1740-
1786) có hai lần thi Sĩ vọng: khoa tháng 7 
gọi là Tuyển cử, khoa tháng 9 gọi là Hoành 
từ. Một loại thi đặc biệt nữa, trên cấp Tiến 
sĩ, gọi là khoa Đông các, dành cho những vị 
Tiến sĩ làm việc tại triều mới được dự thi.  

Nói chung, thời Lê Trịnh vẫn giữ lệ 3 
năm 1 khoa, phép thi có phần nghiêm chỉnh 
nhưng so với thời Lê sơ (1428-1527) thì 
quá kém cỏi. Phan Huy Chú, Khoa mục chí, 
đã nhận xét:  

"Khi trước văn gọn và ý sâu, đến sau 
Trung Hưng thì văn rườm rà mà ý cạn... Từ 
đời Quang Hưng (1578-1599), Hoàng Định 
(1601-1619) về sau, văn vận đã biến, học 
nghiệp cũng khá, người đi học chỉ biết noi 
theo khuôn sáo, không biết học rộng là hơn; 
người chấm văn chỉ cầu lấy người nhớ sách 
thuộc cú, mà không nghĩ hiểu rộng là đáng 

chuộng. Theo thường giữ cũ, quê vụng thành 
nề, các triều sau dẫu muốn đổi mới, nhưng 
thói quen đã lâu, khó lòng sửa đổi..."  

Đến đời Lê Hiển Tông, từ năm Canh 
Ngọ (1750), niên hiệu Cảnh Hưng 11, đặt lệ 
thu tiền thông kinh tức người đi thi Hương 
muốn miễn khảo hạch thì nộp 3 quan tiền; 
thời ấy có câu ví von "sinh đồ 3 quan" chê 
trách việc ấy. Tuy vậy cũng có vài khoa thi 
chọn được người tài như khoa Nhâm Thân 
(1752), Cảnh Hưng 13, hàng Tam khôi chỉ 
chọn một người là Lê Quý Đôn (1726-
1784) đỗ Đệ Nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ 
Nhị danh; khoa Ất Mùi (1775), Cảnh Hưng 
36, chỉ lấy đỗ Đệ Tam giáp Đồng Tiến sĩ 
xuất thân, có Ngô Thì Nhậm (1746-1803) 
và Phan Huy Ích (1751-1822) là những 
ngôi sao sáng của xứ Bắc hà.    

Tóm lại, thời Lê Trung Hưng (1533-
1788) mở 71 khoa thi Tiến sĩ với 807 lượt 
người thi đỗ, nhưng biết rõ tên là 774 người; 
trong đó có 6 Trạng nguyên, 7 Bảng nhãn, 20 
Thám hoa, 108 Hoàng giáp và 633 Tiến sĩ.  

 
CHÚA NGUYỄN ĐẶT PHÉP THI RIÊNG 

 Từ  Sông Gianh (Quảng Bình) vào Nam 
là xứ Đàng Trong thuộc quyền chúa Nguyễn, 
việc học và thi không theo nền nếp cũ, cần 
thực tiễn để đáp ứng với hoàn cảnh mới.   

Năm Tân Mùi (1631), chúa Sãi Hy 
Tông Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1634), 
tương đương với niên hiệu Đức Long 3 đời 
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Lê Thần Tông (1619-1643), mở khoa Nhiêu 
học đầu tiên của xứ Đàng Trong gọi là Xuân 
Thiên Quận Thí (quận thí mùa xuân) tại các 
trấn dinh. Việc quan trường, chúa dùng tri 
phủ, tri huyện làm sơ khảo, ký lục làm phúc 
khảo. Đề thi gồm một bài thơ, một đạo văn 
sách, thời hạn 1 ngày, người thi đỗ gọi là 
Nhiêu học được miễn sưu thuế 5 năm. Lại 
thi Hoa văn Tự thể (viết chữ Hán), trúng 
tuyển được bổ ở Tam ty: Xá sai (văn án, tố 
tụng), Tướng thần (thu thuế, phát lương), 
Lệnh sử (tế tự, lễ tiết, quan điền).    

Năm Bính Tuất (1646), chúa Thượng 
Thần Tông Nguyễn Phúc Lan (1635-1648), 
tương đương niên hiệu Phúc Thái 4 đời Lê 
Chân Tông (1643-1649), định phép thi Thu 
vi Hội thí (thi hội mùa thu) 9 năm 1 kỳ, mở 
khoa Chánh đồ và Hoa văn tại phủ chúa ở 
Phú Xuân. Thi Chánh đồ dùng các quan tri 
phủ, tri huyện, văn chức làm sơ khảo; cai 
bộ, ký lục làm phúc khảo; nha úy làm giám 
khảo; nội tả, nội hữu, ngoại tả, ngoại hữu 
làm giám thí. Phép thi 3 kỳ: kỳ nhất tứ lục, 
kỳ nhì thơ và phú, kỳ ba văn sách; thi trong 
3 ngày, mỗi ngày 1 môn. Danh sách trúng 
tuyển trình lên chúa, chia làm ba hạng: 
Giáp, Ất, Bính. Hạng Giáp gọi là Giám 
sinh, bổ Tri phủ, Tri huyện; hạng Ất gọi là 
Sinh đồ, bổ Huấn đạo; hạng Bính cũng gọi 
là Sinh đồ, bổ Lễ sinh hoặc cho Nhiêu học 
suốt đời. Thi Hoa văn cũng 3 ngày, mỗi 
ngày làm 1 bài thơ, trúng tuyển có 3 hạng, 
bổ ở Tam ty hoặc được Nhiêu học.   

Năm Giáp Dần (1674), chúa Hiền Thái 
Tông Nguyễn Phúc Tần (1648-1687), 
tương đương niên hiệu Đức Nguyên 1 đời 
Lê Gia Tông (1672-1675) mở khoa Chánh 
đồ và Hoa văn, phép thi như trên [17].    

Năm Ất Mão (1675) chúa Hiền 
Nguyễn Phúc Tần đặt thêm khoa Thám 

phỏng, thi trong 1 ngày, hỏi việc binh, dân 
và cách đối phó với Lê Trịnh. Ai trúng, 
được bổ vào ty Xá sai.    

Năm Giáp Tý (1684) chúa Hiền 
Nguyễn Phúc Tần bãi bỏ phép thi Nhiêu 
học và Hoa văn, chỉ giữ lại khoa Chánh đồ.    

Năm Kỷ Tỵ (1689) chúa Nghĩa Anh 
Tông Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691), 
tương đương niên hiệu Chính Hoà 10 đời 
Lê Hy Tông (1676-1705), trở lại phép thi 
trước có cả Chánh đồ và Hoa văn.    

Năm Ất Hợi (1695) chúa Quốc Hiển 
Tông Nguyễn Phúc Chu (1691-1725), 
tương đương niên hiệu Chính Hoà 16, bắt 
đầu đặt khoa Văn chức và khoa Tam ty, thi 
ở sân phủ chúa. Thi Văn chức theo phép 3 
kỳ: kỳ nhất tứ lục, kỳ nhì thơ và phú, kỳ ba 
văn sách. Khoa Tam ty, nếu là thi Xá sai 
hỏi việc ngục tụng xử quyết trong 1 năm; 
nếu thi Tướng thần hỏi việc xuất nhập thóc; 
thi Lệnh sử phải làm 1 bài thơ.    

Năm Quí Tỵ (1713) chúa Quốc 
Nguyễn Phúc Chu, tương đương niên hiệu 
Vĩnh Thịnh 9 đời Lê Dụ Tông (1705-1729), 
thi Chánh đồ vào mùa thu, có 130 người 
trúng được dự kỳ thi, nhưng vì khảo quan 
bất hoà nhau nên đánh hỏng cả. Chúa phải 
cho thi lại và tự ra đề thi, lấy trúng cách 1 
sinh đồ bổ làm Huấn đạo, và 7 Nhiêu học 
bổ làm Lễ sinh. Thi Hoa văn và Thám 
phỏng lấy đỗ hơn 10 người, bổ vào Tam ty.    

Năm Quý Mão (1723) chúa Nguyễn 
Phúc Chu mở thi Nhiêu học, trúng cách 77 
người, dư luận không tốt về khoa thi này, 
chúa ra lệnh hợp tất cả thí sinh ở Chính 
dinh để thi lại môn tứ lục, thơ và phú, 
không ai đạt được nên bị truất cả.    

Năm Canh Thân (1740) chúa Võ Vương 
Thế Tông Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765), 
tương đương niên hiệu Vĩnh Hựu 6 đời Lê Ý 
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Tông (1735-1740), định lại phép Thu vi Hội 
thí có 4 kỳ: kỳ nhất thi tứ lục, ai trúng gọi là 
Nhiêu học tuyển trường, được miễn sai dịch 
5 năm; kỳ hai thi thơ phú và kỳ ba thi kinh 
nghĩa, ai đỗ gọi là Nhiêu học thí trúng, được 
miễn sai dịch suốt đời; kỳ bốn thi văn sách, 
ai đỗ gọi là Hương cống được bổ tri phủ, tri 
huyện, huấn đạo.  

Chúa Nguyễn giữ đất Nam Hà 217 năm 
(1558-1775), về phía Bắc phải thường trực 
đối phó với lực lượng hùng hậu của Lê 
Trịnh, về phía Nam lo mở mang bờ cõi để 
có được hậu phương giàu mạnh. Vấn đề thi 
cử là việc thứ yếu nên còn sơ lược, phép thi 
chưa hoàn bị, khoa thi thưa thớt. Tuy vậy, 
xứ Đàng Trong đã mở các khoa Hoa văn, 
Thám phỏng, Tam ty tuyển người có khả 
năng chuyên môn cho các ngành sở, mà xứ 
Đàng Ngoài không hề có. Các khoa Chính 
đồ, Văn chức chú trọng đến văn học hơn, 
nên phép thi tương tự như thi Hương. Theo 
Lê Quý Đôn (Phủ Biên Tạp Lục) tỷ số lấy 
đậu khoa Hoa văn gấp năm lần khoa Chính 
đồ để đủ cung ứng viên chức cho các ty sở.    

Nói chung, đặc điểm nền thi cử Nam 
Hà hướng vào thực tiễn, nhằm đào tạo lớp 
viên lại giỏi, và các quan chức am hiểu tình 
thế, hợp thành guồng máy vững mạnh trong 
công cuộc giữ nước, kiến quốc và an dân. 
Dưới thời chúa Nguyễn không lập Quốc Tử 
Giám (trường đại học công) nhưng có mở 
Thu thí tại sân phủ chúa ở Phú Xuân, tiếc 
rằng thiếu tài liệu thống kê các khoa thi ấy.  

 
TÂY SƠN ĐEM QUỐC ÂM VÀO  

THI CỬ 
 

 Việc học hành mở rộng đến tận cấp xã, 
trường làng gọi là Xã học, chọn nho sĩ tại 
địa phương làm Xã giảng, dưới quyền quan 

Huấn đạo ở huyện. Lập Viện Sùng Chính, 
mời Nguyễn Thiếp tức La Sơn Phu Tử làm 
viện trưởng, chuyên dịch sách chữ Hán ra 
chữ Nôm. Vua Quang Trung có tinh thần 
quốc gia mãnh liệt, song song việc dạy chữ 
Hán lại muốn dùng chữ Nôm làm chữ viết 
chính thức. Theo Việt Nam Sử Lược, thời 
ấy thường dùng chữ Nôm trong việc cai trị, 
nên nhà vua bắt quan trường ra đề bằng 
quốc âm và thí sinh làm bài bằng chữ Nôm.    

 Đối với hạng "sinh đồ 3 quan" của 
thời Lê Hiển Tông, đều bị truất và phải chịu 
lao dịch như thường dân.    

Năm Kỷ Dậu (1789) niên hiệu Quang 
Trung 2, mở khoa Tuấn sĩ (như thi Hương) 
tại Nghệ An, Nguyễn Thiếp làm Đề điệu 
(từ để gọi chức Chánh khảo thời ấy). Theo 
Việt Sử Tân Biên, thí sinh trúng, vào trường 
ba thi thơ, phú bằng quốc âm.    

Rất tiếc thời Tây Sơn quá ngắn ngủi, 
hơn nữa trong 14 năm (1788-1802) có đến 
hai lần đại phá quân ngoại xâm và nội chiến 
liên miên, vua Quang Trung lại mất đột 
ngột (1792), mọi việc dở dang nên chỉ mở 1 
khoa thi Hương, chưa có thi Hội. 

 

 
H 5: Lời của vua Quang Trung.  

Trưng bày tại Văn Miếu Hà Nội [18]. 
 

(Còn tiếp một kỳ) 



 

 

VỀ MỘT TÁC-PHẨM DỞ DANG  
CỦA PHẠM QUỲNH:  

"ĐỖ THIẾU LĂNG TOÀN TẬP TIÊN CHÚ" 
 

 

Tâm Việt 
 

 Hôm rồi, thứ Bảy 8 tháng 9, 2012, Viện 
Việt-học ở Westminster, California, đã có 
một buổi thuyết-trình về "Phạm Quỳnh và 
95 năm Nam Phong Tạp Chí," do báo này đã 
khai trương ra mắt  độc-giả vào năm 1917. 
 Tham-dự buổi họp, người ta thấy có 
nhiều bộ mặt quen thuộc trong giáo-giới và 
giới học-thuật ở Quận Cam cũng như có sự 
hiện diện của ông bà Phạm Tuân đến từ 
Maryland.  Nhạc-sĩ Phạm Tuân là con út 
của học-giả Phạm Quỳnh. 
 Mở đầu sinh-hoạt, nhà văn Phạm Phú 
Minh đã được mời lên nói về tiểu-sử của 
Phạm Quỳnh, sinh năm 1892 và mất năm 
1945 do Cộng-sản Việt Minh ám-hại, một 
bộ mặt văn-hoá lớn của VN trong thời 
Pháp-thuộc.  Là một nhà báo, công lớn của 
ông là đã chủ-trương và duy-trì được tạp-
chí Nam Phong trong 17 năm, từ năm 1917 
đến 1934, một tạp-chí viết bằng ba thứ 
tiếng, Việt, Hán và Pháp-ngữ.  Là một 
thượng-thư dưới triều vua Bảo Đại, ông đã 
mang lại được một số cải cách và cũng là 
người viết bản tuyên-ngôn độc-lập đầu tiên 
trong thời hiện-đại của Việt-nam (chứ 
không phải Hồ Chí Minh viết nửa năm 
sau).  Là một công-dân trong một nước bị  
 

 
trị, ông đã tranh đấu ngay bằng ngôn ngữ 
của người Pháp, đi diễn-thuyết ở Việt-nam 
cũng như ở Paris để buộc cả giới trí-thức 
của "mẫu-quốc" phải nể trọng nền văn-hoá 
của dân-tộc ông. 
 Nhà văn Phạm Phú Minh sau đó cũng 
nhắc đến một hội-thảo về Phạm Quỳnh mà 
ông và báo Thế Kỷ 21 đã đứng ra tổ-chức 
vào năm 1995 ở báo Người Việt.  Đây là lần 
đầu tiên danh-dự được phục lại cho Phạm 
Quỳnh ở hải-ngoại, lần đó có nhiều diễn-giả 
và trong gia-đình của ông Phạm Quỳnh cũng 
đã có mặt hai người con gái, bà Phạm Thị 
Hảo và Phạm Thị Ngoạn ở Pháp qua, và 
người con trai út, ông Phạm Tuân. 
 
 Mấy đóng góp của Phạm Quỳnh 
 
 Đến lượt G.S. Nguyễn Ngọc Bích nói 
chuyện qua Videocam từ Virginia, ông cho 
biết là theo ông, Phạm Quỳnh có nhiều 
đóng góp mà ta không nên quên. 
 Trước hết, ông là một nhà báo và lúc 
nào ông cũng hãnh-diện về cái tít 
"journaliste" của ông.  Theo ông, nhà báo 
khác một nhà văn.  Nhà báo là một người 
sống với thời-sự trong khi nhà văn có thể 
bỏ thời giờ ra trải chuốt chữ nghĩa của mình 
mà không cần để ý đến thời-sự.  Một nhà 
báo, như vậy, sống hơn với thời-đại của 
mình và có thể mở rộng chân trời hiểu biết 
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của người đọc rất nhiều, đem những chuyện 
Âu-Á đến cho người đọc VN, người mà 
trước đó có khi tầm nhìn không quá cái 
cổng làng và bụi tre đầu ngõ. 
 Trong chuyện này, ông và Nguyễn Văn 
Vĩnh trước ông đã đi trước thời-đại rất 
nhiều.  Và quả không sai, nhiều người thời 
đó nghĩ: Ta cần gì biết đến chuyện bên Tây 
bên Tàu!  Nhưng Thế-chiến thứ 2 đến và 
chả mấy lúc, nhiều người nhà quê VN bỗng 
thấy mình bị bắt đi làm lính thợ tận bên 
Pháp để đi đánh Đức. 
 Và cũng trong chuyện này, ông là tiên-
phong cho hàng ngàn, hàng vạn người mà 
ngày hôm nay đang phục-vụ trong các 
ngành truyền-thông từ báo viết đến báo nói 
và báo nhìn.   
 Đóng góp thứ hai của Phạm Quỳnh, 
theo ông Bích, là: Sản-phẩm của một giai-
đoạn giao-thời (giữa nho-học của đàn anh 
và Tây-học của đàn em, giữa thói hủ-văn 
của người xưa và cái khoa-học của đời nay, 
giữa cái phong kiến của quá-khứ và cái 
phóng khoáng của thời mới), Phạm Quỳnh 
đã biết làm việc hài-hoà với tất cả những 
lớp người khác nhau đó, thậm chí cả với 
người nông-dân VN và người Pháp thuộc-
địa.  Qua tờ Nam Phong, ông đã giới-thiệu 
được không biết bao nhiêu kiến thức mới 
về Tây-phương, chủ-yếu là văn-minh Pháp, 
mà vẫn không quên nguồn gốc văn-hoá 
dân-tộc qua những bài trong phần Hán-Văn 
và Quốc-ngữ. 
 Phần đóng góp đồ sộ này của Phạm 
Quỳnh và ê-kíp Nam Phong của ông có thể 
thấy trong bộ DVD Nam Phong Tạp Chí 35 
nghìn trang, thu lại trên 200 số báo, mà 
Viện Việt-học ở Cali đã thực-hiện cách đây 
ít năm. 

 Tuy-nhiên, thu lại và chụp lại mới là 
giai-đoạn đầu của việc ghi lại công lao của 
nhóm Nam Phong.  Phải có người xem lại 
để làm những bảng mục-lục phân-tích như 
chính bà Phạm Thị Ngoạn, con gái Phạm 
Quỳnh, đã viết thành luận-án tiến-sĩ của bà 
ở Pháp.  (Ở đây, ông Bích mở một dấu 
ngoặc để nói là hiện ta đang có nhu-cầu lập 
những bảng mục-lục phân-tích tương-tự 
cho nhiều báo khác của VNCH, như bộ 
Bách Khoa, chẳng hạn.) 
 Ta còn phải đi vào từng tác-giả để 
nghiên cứu sự-nghiệp của họ.  Phạm Quỳnh 
chỉ là một cây viết trong ê-kíp Nam Phong, 
và đóng góp của ông, tuy có được in lại một 
phần cả ở trong nước lẫn ở ngoài nước hồi 
sau này, nói chung là vẫn chưa đủ.   
 Khi sinh-thời, Phạm Quỳnh có cho in 
bộ Thượng Chi Văn Tập, ra năm 1943 với 
ông Nguyễn Mạnh Bổng viết lời giới-thiệu.  
Bộ sách bốn tập này, vì được chính Phạm 
Quỳnh chọn lựa lúc còn sống (có lẽ thế), 
nên có thể coi là những bài mà ông cho là 
đáng kể nhất trong sự-nghiệp viết văn của 
ông.  Vì thế một số bài của ông đã được 
đưa vào chương-trình học của Miền Nam 
và VN tự do, nói lên sự gắn bó của người 
Việt không CS với di-sản văn-học cận-
hiện-đại của nước nhà.  (Trái lại, người CS 
trong hơn nửa thế-kỷ gán cho Phạm Quỳnh 
cái nhãn phản quốc và do đó, không cho ai 
đến gần tác-phẩm của ông, bóp méo hẳn 
lịch-sử văn-học nước nhà trong một thời-
gian dài.) 
 Tuy-nhiên, Thượng Chi Văn Tập chưa 
phải là hết Phạm Quỳnh.  Để biết cặn kẽ về 
ông, ta còn phải đi xa hơn thế nhiều.  Ta 
cần phải xem lại những tác-phẩm dịch của 
ông, từ tiếng Pháp, tiếng Hán, để biết đầy 
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đủ về ảnh-hưởng của ông trong văn-học 
thời-đại của ông.  
 

Dịch thơ Đỗ Phủ 
 
 Như một thí-dụ, ông Bích nói, Phạm 
Quỳnh còn để lại một tập nhật-ký mà tới 
nay ta mới thấy trích dẫn đây đó dăm ba 
đoạn.  Trong khi đó, để hoàn-tất một bộ 
Phạm Quỳnh Toàn-tập trong tương-lai thì 
chắc chắn ta phải in lại toàn vẹn tập nhật-ký 
của Phạm Quỳnh mà hiện ông Phạm Tuân 
còn giữ được.   
 Một thí-dụ khác nữa là một tập dịch thơ 
Đỗ Phủ mà ông Phạm Tuân đã cho mượn 
coi, ông Bích nói.  Cuốn sách viết tay, 
nghĩa là có thủ-bút của Phạm Quỳnh trong 
cả chữ Quốc-ngữ lẫn chữ Hán, được đóng 
lại trong bìa similicuir màu đỏ Boọc-đô với 
gáy ghi "Thượng Chi" ở trên và tên sách 
ghi là "Đỗ Thiếu Lăng Toàn-tập tiên-chú." 
 Phần viết trong sách, chữ rất nhỏ và khá 
rõ, gồm 87 trang và trước cũng như sau phần 
chữ viết có triện son có lẽ của ông Nguyễn 
Tiến Lãng, triện mực đen tên ông Lãng và 
chữ ký bằng bút mực của bà Ngoạn (tức 
Phạm Thị Ngoạn, vợ ông Lãng). 
 Đi vào nội-dung cuốn sách ta sẽ thấy có 
10 trang đầu giới-thiệu sách Đỗ Thiếu Lăng 
Toàn-tập tiên-chú, 35 tập, còn có tên tắt là 
Đỗ-thi tường-chú, bộ sách gốc mà Phạm 
Quỳnh dùng để trích ra một số bài mà ông 
có ý dịch sang tiếng ta.  Tiếp theo là 6 trang 
tiểu-sử của Đỗ Phủ trình bầy theo lối biên 
niên từ năm Nhâm-tý 712, năm ông sinh, 
đến năm Canh-tuất 770 là năm ông mất.  
Từ trang 17 trở đi là phần thơ dịch. 
 Khởi đầu là 13 bài mà Phạm Quỳnh 
chắc là ưng ý nên để đầu sách (trang 17-27).  
Đến giữa trang 27, ông ghi bên lề: "Từ đây 

là dịch Đỗ-thi [tức 'thơ họ Đỗ'] trong tập 
Đường-thi hợp-tuyển của Lưu Báo-quân chú 
thích (in năm đầu Đạo-quang)."  Sau đó ông 
chép lại đầy đủ tên của 73 bài trong sách 
gồm "Ngũ ngôn cổ-thi" (10 bài), "Thất ngôn 
cổ-phong" (7 bài), "Ngũ ngôn tuyệt-cú" (3 
bài), "Thất ngôn tuyệt-cú" (2 bài), "Ngũ 
ngôn luật-thi" (36 bài), "Thất ngôn luật-thi" 
(14 bài) và "Ngũ ngôn bài-luật" (2 bài). 
 Nhưng rồi vì cái chết bất đắc kỳ tử của 
ông, ông không bao giờ hoàn-tất được dự-
án này.  Trong 73 bài thơ của họ Đỗ trong 
sách Đường-thi hợp-tuyển, ông chỉ dịch và 
chú thích được có 36 bài (40 bài nhưng 
trong đó có 4 bài đã dịch ở phần đầu).  Như 
vậy, cộng với 13 bài của phần đầu, Phạm 
Quỳnh đã dịch xong cả thảy 49 bài thơ của 
Đỗ Phủ.  Đây là một cuốn sách còn dở dang 
(un livre inachevé) nhưng cũng đủ để cho ta 
thưởng thức và đánh giá tài dịch thơ chữ 
Hán (và nhất là thơ Đỗ Phủ) của Phạm 
Quỳnh.  Ông dịch không vần nhưng rất sát 
ý và giữ nguyên nhịp 5 hay 7 chữ của 
nguyên-bản, tóm lại một cách dịch rất mới 
tương-tự như người ta dịch thơ Đường sang 
tiếng Anh hay tiếng Pháp ngày hôm nay.  

 Tâm Việt 
 (Virginia) 
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COÕI TA 
1999 
Ruõ  buïi traàn ñi ñeán coõi thô 
Coõi ta khoâng beán cuõng khoâng bôø 
Veõ tranh theá söï ñoâi haøng ñaäm 
Cheùp chuyeän aân tình maáy neùt mô 
Ñaõ chaúng ñua chen troø hieän taïi 
Chi caàn so saùnh nôi xa xöa 
Ñöôøng höông giaày vaûi theânh thang nheï 
Dìu daët thi ñaøn maáy tieáng tô 
Truøng Quang (1912-2012)  

 
Hoïa 

KIEÁP TAÈM DAÂU 
1999 
Naëng nghĩa naëng tình thaû caùnh thô 
Truøng döông lai laùng noái ñoâi bôø 
Queâ Nam muø mòt coøn nhung nhôù  
Quaùn Baéc xa xaêm vaãn moäng mô 
Maây nuùi traäp truøng teân tuoåi môùi 
Soâng hoà ñaày aép chuyeän ngaøy xöa 
Döôùi trôøi laáp laùnh ngaøn sao laï 
Mang kieáp taèm daâu nhaû keùn tô 
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

    *** 
Tieåu söû Nöõ Só Truøng Quang 
Nöõ Só Truøng Quang teân thaät laø Leâ Thò Tuyeân, 
sinh taïi Haø Noäi naêm 01-01-1912.  Naêm 18 tuoåi 
Coâ Leâ Thò Tuyeân keát duyeân vôùi moät sinh vieân taøi 
 
 

 
 naêng vaø nhieät huyeát choáng Phaùp, choáng Vieät 
Minh.  Nhöng chæ vaøi thaùng sau Vieät Minh 
ñaõ aùm saùt ngöôøi choàng cuûa Coâ Tuyeân. 
Nöõ só ñaõ töøng laø Hoäi Tröôûng Hoäi Phuï Nöõ 
ñaàu tieân taïi Vieät Nam, Phuï Nöõ Töông Teá töø 
1949-1954, Hieäu Tröôûng Tröôøng Vieät Nöõ Haø 
Noäi vaø Tröôøng Phöông Chính taïi Saøi Goøn. 
Qua söï vaän ñoäng cuûa Nöõ Sóï, Nam Phöông 
Hoaøng Haäu ñaõ choïn ngaøy Leã Hai Baø Tröng 
laø Ngaøy Phuï Nöõ Vieät Nam.  
Nöõ só saùng taùc vaên thô, laøm kyù giaû, vieát thi 
thoaïi kòch ñaõ ñöôïc trình dieãn taïi Haø Noäi vaø 
Saøi Goøn, phuï traùch chöông trình truyeàn 
thanh, truyeàn hình veà vaán ñeà phuï nöõ.  Vaøo 
thaäp tnhieân 1950-1960, Nöõ só gia nhaäp Thi 
Ñoaøn Quyønh Giao.  Sau 1954 Nöõ só di cö 
vaøo Nam.  Naêm 1956 Nöõ só sang Nhaät hoïc 
tieáng Nhaät vaø caùch laøm buùp-beâ baèng vaûi.  
Khi veà nöôùc baø môû tröôøng nöõ coâng, xöôûng 
laøm buùp-beâ Vieät Nam. 
 Sau 1975, Nöõ só Truøng Quang vöôït bieån 
tìm töï do vaø tî naïn taïi Phaùp, sau ñoù ñònh cö 
taïi San Jose, California.  Nöõ só  hoïc tieáng 
Anh taïi Ñaïi Hoïc Coäng Ñoàng, tieáp tuïc sinh 
hoaït thi vaên hoïc.  Naêm 2002 truùng giaûi “Vieát 
Veà Nöôùc Myõ”õ vôùi baøi vieát “Toâi Ñi Tìm Töï Do 
Daân Chuû”. Naêm 2004, Cuï cho xuaát baûn cuoán 
hòch “Bình Ngoâ Ñaïi Caùo” cuûa Nguyeãn Traõi 
do cuï trích dòch vaø chuù giaûi. 2006 Cuï vieát vaø 
chuû tröông taäp truyeän ngaén quy tuï 32 taùc giaû 
nöõ Vieät Nam Haûi Ngoaïi.  Nöõ Só ñaõ töøng môøi 
caùc nhaø thô Coû Thôm xöôùng hoïa. 
 Nöõ Só Truøng Quang töø traàn ngaøy 6 thaùng 
9, naêm 2012, höôûng thöôïng thoï 101 tuoåi 
 

Voâ Cuøng Thöông Tieác. 
TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM... 
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MARC CHAGALL 
(1887 - 1985) 

Nhà Danh Họa của các Giấc Mơ 

*****
Phạm Văn Tuấn 

 

 Ông Zachar có 8 người con, Moshe là 
con trai lớn rồi tới David và 6 người con 
gái: Aniuta, Zina, Lisa, Manya, Rosa và 
Maroussia. Để nuôi dưỡng các con, bà 
Feiga-Ita mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. 

1/ Thời niên thiếu tại nước Nga. 
 Moshe Segal (tức là Marc Chagall sau 
này) chào đời vào ngày 7 tháng 7 năm 1887 
trong cộng đồng Do Thái ít người cư ngụ 
tại ngôi làng nhỏ Pestkowatik thuộc nước 
Nga. Sau khi sinh người con trai đầu lòng 
Moshe, ông Zachar Segal và bà Feiga-Ita 
Segal đã dọn nhà tới Vitebsk, một thị trấn 
lớn hơn rồi đổi họ thành Chagal. 
 Vitebsk là một thị trấn nằm bên giòng 
sông Dvina thuộc nước cộng hòa 
Belorussia tại phía tây của nước Nga, gần 
biên giới xứ Lithuania. Các người Do Thái 
bị trục xuất khỏi thành phố Moscow đã tới 
định cư tại nơi đây và vào năm 1897, khi 
Moshe Chagal lên 10 tuổi, một nửa số cư 
dân 65,000 người là dân Do Thái. Tại địa 
phương này, các nhà thờ Do Thái làm bằng 
gỗ, không được cao hơn nhà thờ Thiên 
Chúa và trong số 8,000 căn nhà, chỉ có 650 
tòa nhà làm bằng đá. Các căn nhà gỗ đều 
nhỏ, được gọi tên là “isbas”. Người dân gốc 
Do Thái tại địa phương này làm việc trong 
xưởng kim loại, xưởng dệt vải, nhà máy 
làm kính đeo mắt, xưởng đóng đồ gỗ... Một 
số ít người hành nghề bác sĩ, luật sư, giáo 
sư, nhân viên ngân hàng và thương gia. Gia 
đình Chagal thuộc lớp người Do Thái 
Hasidic. Cha của ông Zachar là một giáo sư 
tôn giáo nhưng lại muốn các con làm nghề 
lao động chân tay. 

 Vào tuổi thơ ấu, Moshe Chagal theo 
học bậc tiểu học, học nói tiếng Do Thái 
Yeddish và tiếng Nga, học Thánh Kinh 
Torah và ưa thích sao chép các bức họa. 
Moshe đã năn nỉ mẹ cho theo học ông 
Jehuda Pen, một nghệ sĩ chuyên vẽ các 
chân dung cổ điển. Tại lớp hội họa, Moshe 
không bắt chước thầy Pen vẽ các bức tranh 
giống như các tấm ảnh chụp, không vẽ 
những gì mắt đã nhìn thấy, mà vẽ những gì 
cậu tưởng tượng ra. Trong lớp học, Moshe 
làm quen với Victor Mekler là chàng thanh 
niên thuộc một gia đình Do Thái giàu có. 
Victor đã rủ Moshe theo học hội họa tại 
thành phố St. Petersburg là thủ đô của nước 
Nga vào thời kỳ đó. Với sự trợ giúp rất hạn 
hẹp của cha, Moshe khi đó 19 tuổi, đã ra đi 
cùng Victor. 
 Tại St. Petersburg, Moshe thi trượt vào 
trường nghệ thuật và thủ công của Bá Tước 
Stieglitz nên xin vô trường Bảo Vệ Nghệ 
Thuật (The Society for the Protection of the 
Arts). Một ngôi trường hội họa khác mà 
Moshe theo đuổi là của ông Leon Bakst. 
Ông Bakst này mới trở về từ thành phố 
Paris, là thủ đô nghệ thuật của châu Âu. Nhờ 
theo lớp hội họa của ông Bakst, Moshe được 
nghe nói tới các nghệ sĩ cải cách danh tiếng 
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như Picasso, Monet, Manet, Matisse, 
Cézanne, Gauguin, Van Gogh... Moshe đã 
mơ về thành phố Paris, mơ được học hỏi 
những kiến thức hội họa mới lạ. Thế rồi nhờ 
ông Max Vinauer tặng vé xe lửa và một món 
tiền trợ cấp hàng tháng, Moshe đã lên xe lửa 
qua nước Pháp vào tháng 9 năm 1910, để lại 
đằng sau người yêu Bella Rosenfeld. 
 
2/ Sinh hoạt tại Thành Phố Paris. 
 Thành phố Paris vào thời kỳ này là kinh 
đô của nước Pháp, thủ đô của Nghệ Thuật 
và Văn Hóa Thế Giới. Tại thành phố này, 
các nghệ sĩ với quá trình và tài năng khác 
nhau có thể theo đuổi nhiều ngành nghề mà 
không chịu sự kiểm soát nào của chính 
quyền. Ngoài ra, các nghệ sĩ gốc Do Thái 
còn giúp đỡ lẫn nhau. Tự Do và Công Bằng 
được cho không tại nơi đây. Moshe không 
còn bị sợ hãi, bị đàn áp như trước kia sống 
tại nước Nga. Khi sinh sống tại thành phố 
Paris này, Moshe Chagal đã đổi tên từ 
Moshe sang MARC và thêm chữ L vào họ, 
thành CHAGALL. 
 Vào các ngày đầu tiên, Marc Chagall đã 
đi thăm Phòng Triển Lãm của các Họa Sĩ 
Độc Lập (Salon des Independants), nơi trưng 
bày hàng trăm bức tranh thuộc các trường 
phái Lập Thể, Ấn Tượng, Dã Thú... Chính 
tại kinh đô nghệ thuật này, các họa sĩ tìm 
kiếm nhiều phương pháp thử nghiệm mới, 
nhiều lối nhìn mới, nhiều cách vẽ mới. Marc 
đã ngây ngất và thán phục nhiều họa phẩm 
của các họa sĩ tiền phong trong khi vẫn nghĩ 
rằng có thể có một lối nhìn nào đó, một cách 
diễn tả hội họa nào đó mà mọi người chưa 
quen thuộc. Trong lúc này, anh bạn Victor 
đã theo học Hội Họa nhưng không cảm thấy 
tiến bộ nhiều nên trở về nước Nga vào mùa 
hè năm 1911. Tới tháng 6 năm đó, Marc gặp 

lại ông thầy cũ Bakst. Khi nhìn các bức họa 
do Marc vẽ ra, ông Bakst đã phải sửng sốt và 
thốt lên “tới lúc này, các màu sắc của anh 
biết ca hát rồi đó”. 
 Mùa đông năm 1911, Marc dọn phòng 
vẽ về ngoại ô của thành phố Paris thuộc 
vùng Vaugirard, trong tòa nhà có tên là Tổ 
Ong (La Ruche) với các phòng nhỏ giống 
như một tổ ong được xếp theo một cầu 
thang ở giữa. Tại nơi này, Marc đã gặp các 
họa sĩ Do Thái di cư như Jaques Lipchitz và 
Amedeo Modigliani, nhà thơ Blaise 
Cendrars và nhà phê bình kiêm nhà thơ 
Guillaume Apollinaire. Họa sĩ Robert 
Delaunay là một trong các người bạn thân 
của Marc Chagall đồng thời Marc cũng làm 
quen với các giới văn nghệ sĩ thuộc các bộ 
môn Văn Chương, Âm Nhạc, Nghệ Thuật...  
 Tại tòa nhà Tổ Ong, Marc đã vẽ, vẽ rất 
nhiều, vẽ từ hai hay ba giờ sáng và tìm cách 
thử nghiệm các màu sắc tươi sáng, rực rỡ. 
Đối với Marc, màu sắc quan trọng hơn 
đường lối Lập Thể (Cubism) dù cho đây là 
phong trào hội họa chính, đang thịnh hành 
tại thành phố Paris. Chính thành phố này đã 
cho Marc cách nhìn mới, cách diễn tả mới 
bởi vì Kinh Đô Ánh Sáng Paris tượng trưng 
cho “ánh sáng, màu sắc, Tự Do, Mặt Trời 
và niềm vui sống”. Marc bắt đầu phát triển 
một thể vẽ của riêng mình qua tác phẩm 
“Paris qua khung cửa sổ” (Paris through the 
Window) đặc sắc tới độ nhiều nhà phê bình 
đã coi họa phẩm này là đáng kể nhất trong 
thế kỷ mô tả thành phố Paris. 
 Khi tới Paris, Marc đã mang theo nhiều 
bức vẽ cảnh vật của miền Vitebsk và đây là 
lúc Marc sửa lại các tác phẩm cũ qua trí nhớ, 
với cảm giác mới về cách diễn tả bằng màu 
sắc. Một trong các bức họa quan trọng nhất 
của thời kỳ này là tấm tranh “Tôi và Ngôi 
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Làng” (I and the Village) qua đó Marc đã 
mô tả các người nông dân và gia súc sống 
cạnh nhau trong niềm vui, và cảnh sống như 
giấc mơ hướng về quá khứ, diễn tả theo 
chuyện cổ tích của nước Nga. Các ý tưởng lạ 
lùng của Marc Chagall bộc lộ qua các tác 
phẩm hội họa, đã khiến cho bạn bè gọi Marc 
là “Nhà Thơ” (le poète) và cũng chính vì sở 
thích hướng về những điều huyền ảo, mơ 
mộng, mà Marc kết bạn với nhà thơ Blaise 
Cendrars. Còn một người bạn nữa của Marc, 
đó là Apollinaire, người đã nhận ra đường 
lối thi ca trữ tình (lyric poeticism) trong các 
tác phẩm hội họa của Marc, đặc biệt là họa 
phẩm “Người lái buôn gia súc” (Cattle 
Dealer). Apollinaire đã nói tác phẩm này 
mang tính “siêu nhiên” (supernatural). 
 Vào tháng 3 năm 1914, Apollinaire giới 
thiệu Marc Chagall với Herwath Walden, 
người phát ngôn của phong trào Biểu 
Tượng (Expressionist art movement), thời 
đó rất phổ biến tại nước Đức. Ông Walden 
đã xếp đặt cuộc triển lãm các họa phẩm của 
Marc Chagall tại Phòng Triển Lãm Nghệ 
Thuật Der Sturm tại thành phố Berlin và 
trong kỳ trưng bày, tác phẩm Golgotha (sau 
này được gọi bằng tên Calvary) đã được 
một nhà sưu tầm mua. Vào thời kỳ này 
Marc 27 tuổi, sống cô đơn trong kinh đô 
ánh sáng Paris nên không khỏi nhớ nhà, 
nhớ người yêu Bella.  
 
3/ Trở lại nước Nga. 

Ngày 15/5/1914, Marc lên xe lửa tạm 
biệt thành phố Berlin, tại nơi này chàng họa 
sĩ đã để lại hơn 160 bức họa vẽ bằng bột 
màu (gouaches) và màu nước, 40 tấm sơn 
dầu vẽ trên bố. Về tới Vitebsk, Marc không 
cưới được người yêu vì gia đình này không 
tin tưởng rằng một họa sĩ có đủ khả năng 

nuôi vợ con về sau. Thế rồi Chiến Tranh 
Thế Giới Thứ Nhất bùng nổ, không cho 
phép Marc trở về nước Pháp. 
 Sống trong một thị trấn nhỏ bên bờ 
sông Dvina, Marc vẫn sáng tác và họa 
phẩm “Người Do Thái Cầu Nguyện” (The 
Praying Jew) đã là một trong các tuyệt tác 
do hình ảnh người Do Thái nghèo, thường 
gặp tại Vitebsk nhưng lại có vẻ xuất phát từ 
Kinh Cựu Ước. Trong một năm trường, 
Marc Chagall đã vẽ gần 60 bức họa và khi 
không còn phẩm màu, chàng đã dùng bút 
và mực thường, và tất cả các họa phẩm mô 
tả thị trấn Vitebsk là một nơi xa xôi, bất 
hạnh và buồn tẻ. Cũng chính tại thị trấn 
này, vào ngày đẹp trời 25/7/1915, Marc 
Chagall đã làm lễ kết hôn với cô nàng Bella 
và tình yêu đối với người yêu này là sức 
mạnh giúp cho Marc sáng tác được nhiều 
họa phẩm trong suốt cuộc đời nghệ thuật. 
 Vào mùa xuân năm 1916, một bé gái 
chào đời được vợ chồng Chagall đặt tên là 
Ida. Chàng họa sĩ đã vẽ nhiều bức tranh bên 
trong có Bé Ida cùng với nhiều phong cảnh 
miền quê Vitebsk: “Chân dung kép với ly 
rượu” (Double Portrait with Wine Glass), 
“Cuộc dạo chơi” (Promenade), “Trên thành 
phố” (Above the City)... Chagall cũng vẽ 
một loạt hình ảnh nghĩa địa Do Thái, chẳng 
hạn như bức họa “Cổng vào nghĩa địa” 
(Cemetery Gates, 1917)... 
 Sau Cuộc Cách Mạng Tháng Mười diễn 
ra trên đất nước Nga, mọi cấm đoán đối với 
người Do Thái bị bãi bỏ và Marc Chagall 
được Bộ Trưởng Văn Hóa chỉ định làm Ủy 
Viên Nghệ Thuật tại Vitebsk. Ngày 
6/11/1918, thị trấn Vitebsk đã tổ chức lễ kỷ 
niệm năm thứ nhất Cuộc Cách Mạng thành 
công, với cờ đỏ treo rợp trời trên cổng 
chào, tại mọi tòa nhà, mọi cột đèn... 
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Chagall đã vẽ nhiều bức họa trong đó có 
tấm tranh “Một người nhẩy qua thành phố” 
(Man Leaping Over the City) nhưng trong 
các tác phẩm này thiếu đi các hình ảnh của 
lãnh tụ Lenin, của triết gia Karl Marx... vì 
thế chính quyền Cộng Sản không tin tưởng 
vào chàng họa sĩ, mọi người tìm cách xa 
lánh con người nghệ sĩ mơ mộng. 
 Từ đầu năm 1918, nội chiến đã diễn ra. 
Tại nhiều nơi, dân chúng không có bánh 
mì, không có cả áo ấm. Nhiều làng mạc bị 
binh lính cướp phá. Tháng 5 năm 1920, 
Chagall cùng vợ con rời bỏ thị trấn thân 
yêu, tới thành phố Moscow. Giấc mơ trước 
kia của Chagall là được vẽ cho các giáo 
đường thì nay người ta yêu cầu chàng trang 
trí các bức tường trắng của Rạp Hát Do 
Thái nhỏ bé của thành phố Moscow. Thế 
rồi cuộc sống chật vật không cho phép 
chàng tiếp tục sinh sống theo sở thích Hội 
Họa, chàng đành nhận chân giáo viên dạy 
các trẻ em mồ côi tại một địa điểm ngoại ô. 
 Năm 1921, cha của Chagall là ông 
Zachar qua đời vì một tai nạn xe hơi. Người 
em David cũng chết vì bệnh lao phổi. Từ 
nay Chagall phải đảm đương việc phụ giúp 
mẹ già và các em gái. Trong hoàn cảnh chật 
vật do chiến tranh gây ra, Chagall đã nghĩ 
tới 40 tấm sơn dầu, hàng trăm bức bột màu 
và vẽ nét còn để lại tại thành phố Berlin. 
Tháng 4 năm 1922, Marc Chagall để gia 
đình lại Moscow mà trở lại nước Đức. 
 Chagall tới Berlin vào tháng 5 năm đó 
và được biết rằng danh tiếng của chàng đã 
được lưu truyền trong giới Nghệ Thuật của 
châu Âu, trong khi đó những tác phẩm 
trước kia để tại Phòng Triển Lãm Der 
Sturm đã tản mạn trong tay nhiều nhà sưu 
tập. Số tiền mà Herwath Walden bán tranh 
và đầu tư đã trở thành số không vì nạn lạm 

phát của nước Đức hậu chiến. Nhưng 
Chagall tìm lại được dấu tích của ba tác 
phẩm “Vẽ về Nước Nga” (To Russia, Asses 
and Others), “Nhà Thơ” (the Poet) và “Tôi 
và Ngôi Làng của Tôi” ((I and My Village). 
 

 
Ngày Sinh của Marc Chagrall 
 
Trong thời gian 16 tháng sinh sống tại nước 
Đức, Marc Chagall đã học thêm Hội Họa 
với ông Hermann Struck, một bậc thầy về 
Ấn Họa (graphic) và cũng vào thời gian 
này, người vợ Bella và cháu Ida đã theo 
sang Đức. Tại Berlin, Chagall nhận được 
thư của người bạn cũ là Blaise Cendras viết 
từ Paris cho biết “Hãy trở lại, Anh đã nổi 
danh và Vollard đang chờ Anh”. Ambroise 
Vollard là nhà buôn tranh hiện đang sưu tập 
các tác phẩm của Cézanne, Bonnard, 
Rénoir, Van Gogh, Pissaro, Picasso, 
Matisse cũng như nhiều nhà danh họa khác. 
 
4/ Sáng tác tại nước Pháp. 
 Nhận được thư, Chagall cùng vợ con 
rời nước Đức tới thành phố Paris vào ngày 
1/9/1923. Tại Paris, chàng họa sĩ đã lấy lại 
được niềm tin và sự bình an. Chagall trở lại 
tòa nhà Tổ Ong (La Ruche) để tìm lại 150 
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tác phẩm đã vẽ khi trước nhưng tất cả đã bị 
mất hết vì các người ở đây cho rằng chàng 
họa sĩ đã chết trong Cuộc Cách Mạng Nga. 
Như vậy ngoài 40 tấm sơn dầu và 160 bức 
họa thất lạc tại Berlin, Chagall lại bị mất 
một số lớn tác phẩm khác. 
 Khi tới thăm Vollard, Chagall được yêu 
cầu trang trí một số quyển sách mà nhà sưu 
tập này ưa thích. Chagall bèn chọn minh 
họa cuốn truyện “Các Linh Hồn Chết” 
(Dead Souls) của Gogol, một nhà văn Nga 
lưu vong. Trong hai năm trường, Chagall 
đã vẽ 117 bức tranh minh họa qua đó phản 
ảnh các cảm xúc sâu xa nhất đối với đời 
sống và dân tộc Nga qua hồi tưởng. Sau đó 
Vollard lại yêu cầu Chagall minh họa cuốn 
“Ngụ Ngôn” (Fables) của La Fontaine nên 
trong khoảng các năm 1928 tới 1931, 
Chagall đã vẽ xong 100 bức họa. 
 Từ năm 1924 tới năm 1931, Chagall và 
vợ con đã đi tới nhiều nơi trên đất Pháp. Vì 
chàng họa sĩ say mê các miền quê với các 
con vật như gà, bò, cừu, dê... với cảnh gia 
súc trên mảnh vườn bên mái tranh, tất cả rất 
cần thiết cho các giấc mơ mô tả trên khung 
vải. Chagall đã diễn tả phong cảnh rực rỡ 
của miền Midi, phía nam của nước Pháp, 
diễn tả bằng niềm vui và tình yêu qua những 
bó hoa rực rỡ trong các tác phẩm màu. 
 Các họa phẩm của Marc Chagall dần 
dần xuất hiện trong các phòng tranh tại các 
thành phố London và Paris rồi tới năm 
1926, cuộc Triển Lãm đầu tiên của Chagall 
được tổ chức tại thành phố New York do 
nhà buôn tranh Pierre Matisse, con trai của 
nhà danh họa Henry Matisse. Marc Chagall 
được coi như người đứng đầu một trong các 
trường phái Hội Họa chính, giống như 
Pablo Picasso, và một nhà phê bình đã viết 
rằng “Picasso là khải hoàn của sự thông 

minh, Chagall là khải hoàn của vẻ rực rỡ 
của trái tim” (Picasso is the triump of 
intelligence, Chagall the glory of the heart). 
 Tháng 2 năm 1931, Chagall cùng vợ 
Bella và con gái Ida du lịch qua xứ 
Palestine và tại nơi này, chàng họa sĩ bắt 
đầu vẽ, mô tả Thánh Kinh qua các phong 
cảnh u tối của nước Nga. Bức họa “Đền thờ 
tại Safed” (Synagogue at Safed) hiện nay 
còn treo trong Viện Bảo Tàng Stedelijk ở 
thủ đô Amsterdam là một hình thức mô tả 
niềm tin tôn giáo qua ánh sáng và màu sắc 
trong tác phẩm. Khi trở lại sống tại Paris và 
sau nhiều năm làm việc, Chagall đã hoàn 
thành 105 tác phẩm mô tả Thánh Kinh. Các 
bức minh họa khác của Chagall cũng xuất 
hiện trong tác phẩm “Các Linh Hồn Chết” 
(Dead Souls) xuất bản năm 1948, “Ngụ 
Ngôn” năm 1951 và “Thánh Kinh” năm 
1956. Các công trình này do Pierre Tériade 
thực hiện sau khi Vollard bất ngờ qua đời 
vào năm 1939. 
 Trong thập niên 1930, Marc Chagall đã 
đi du lịch nhiều nơi: 1932 thăm viếng Hòa 
Lan, 1934 tới Tây Ban Nha. Cũng vào năm 
này cô con gái Ida kết hôn với luật sư trẻ 
Michel Gorday, người Nga gốc Do Thái và 
Chagall đã vẽ bức họa “Chiếc ghế bành của 
Cô Dâu” (the Bride’s Armchair). Vào thời 
gian này Adolf Hitler bắt đầu chính sách 
khủng bố người Do Thái. Chế độ Quốc Xã 
đã ra lệnh loại bỏ tất cả các tác phẩm hội 
họa của Marc Chagall ra khỏi các Viện Bảo 
Tàng Đức. Từ năm 1936 tới năm 1939, 
Chagall thường gặp gỡ Picasso, cả hai cùng 
chung tâm sự lưu vong, cùng chung nỗi 
buồn của những kẻ xa xứ vì nền độc tài tại 
quê hương. Trong khi Picasso mải mê vẽ 
đại tác phẩm Gernica mô tả cảnh dội bom 
thị trấn Basque vào ngày 26/4/1937, thì 
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Chagall say sưa với bức họa mô tả các giáo 
đường bốc cháy, các binh lính đập phá 
nhiều căn nhà isbas, các người tị nạn mắc 
kẹt dưới các cây thánh giá, đây là tác phẩm 
“Đóng đinh vào thập giá màu trắng” (White 
Crucifixion). 
 Năm 1940 ở tuổi 53, Marc Chagall 
được xác nhận là một trong các nghệ sĩ của 
Thế Kỷ 20, ngang hàng với Picasso và 
Matisse. Thế Chiến Thứ Hai bùng nổ. Mùa 
xuân năm 1940, quân đội Đức Quốc Xã 
tiến vào thành phố Paris. Chagall cùng gia 
đình dọn về Gordes, một làng nhỏ gần 
Avignon thuộc miền nam của nước Pháp. 
Tại nơi này, Chagall đã gặp Varian Fry, 
Giám Đốc của Ủy Ban Cứu Giúp Khẩn Cấp 
(the Emergency Rescue Committee) và 
Harry Bingham, Phó Lãnh Sự Mỹ tại 
Marseille. Hai người này chuyển giấy mời 
Chagall sang Hoa Kỳ do Viện Bảo Tàng 
Nghệ Thuật Mới của thành phố New York 
(the Museum of Modern Art in New York). 
Gia đình Chagall đã từ chối vì họ còn luyến 
tiếc nước Pháp. Nhưng sau đó, Marc 
Chagall và vợ đã bị cảnh sát địa phương 
giao nộp cho Gestapo vì là dân Do Thái. 
Nhờ ông Harry Bingham can thiệp, nhà 
danh họa và vợ được trả tự do rồi vào ngày 
7 tháng 5 năm đó, hai người được một 
đường dây dùng thông hành giả đưa qua 
biên giới Tây Ban Nha tại Canfranc rồi tới 
Madrid. 500 bức họa, hàng trăm tấm bột 
màu và vẽ nét đã bị mật vụ Gestapo giữ lại 
nhưng nhờ vận động của Ida trong nhiều 
tháng, các tác phẩm này đã được trả lại rồi 
sau đó chuyển qua Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 
5, Marc Chagall và Bella xuống tầu biển, 
rời Lisbon để qua New York và từ nay, 
Chagall thực sự là nhà Danh Họa lang 
thang gốc Do Thái. 

5/ Cuộc sống tại Hoa Kỳ. 
 Marc Chagall và Bella tới New York, 
được Pierre Matisse đón tại bến tầu rồi đưa 
về khách sạn St. Moritz sống trong một căn 
phòng nhìn xuống công viên Central Park. 
Pierre Matisse là nhà buôn tranh của 
Chagall và tình bạn giữa hai người vẫn còn 
được duy trì mãi về sau.  
 Tại châu Âu khi chế độ Quốc Xã gia tăng 
khủng bố các người Do Thái thì ngày càng 
nhiều Văn Nghệ Sĩ đặt chân lên thành phố 
New York: Max Ersnt, Jacques Lipchitz, 
André Breton, Piet Mondrian, Chaim Gross... 
Trong 6 năm sống lưu vong tại đây, Chagall 
bắt tay vào vẽ một loạt các tác phẩm về người 
Do Thái. Khi gia đình này dọn về sống tại địa 
chỉ số 4 East 74 Street, họ gặp thêm một số 
bạn mới gồm có nhà triết học Jacques 
Maritain, nhà phê bình Lionello Venturi, nhà 
văn Do Thái Joseph Opatoshu, nhà sử nghệ 
thuật học (art historian) Meyer Schapiro... rồi 
về sau còn có nhà điêu khắc người Mỹ 
Alexander Calder. 
 Mùa xuân năm 1942, Marc Chagall 
được Rạp Hát Ballet (Ballet Theater) đề 
nghị vẽ kiểu cho các phong cảnh và y phục 
của màn vũ ba lê Aleko, căn cứ vào bài thơ 
“Các Người Du Sinh” (The Gypsies) của 
nhà thơ Pushkin người Nga, phối hợp với 
bản nhạc Piano Trio của Tchaikovsky. 
Marc Chagall đã làm việc cùng với Léonide 
Massine, nhà biên đạo múa. Hai nghệ sĩ này 
đã bàn thảo với nhau trong khi nghe kỹ bản 
nhạc của Tchaikovsky và đây là một trong 
các thời kỳ sung sướng nhất của Chagall 
trên đất Mỹ. 
 Vì lý do kỹ thuật, vở nhạc kịch Aleko 
được trình diễn lần đầu tại Mexico City. 
Đầu tháng 8 năm 1942, Marc Chagall và 
đoàn nghệ sĩ sang Mễ Tây Cơ. Ngày 
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8/9/1942, lần đầu tiên vở nhạc kịch được 
trình diễn với thành công rực rỡ. Trí tưởng 
tượng và óc sáng tạo của Marc Chagall đã 
thể hiện qua thật nhiều phông cảnh và y 
phục biểu diễn trong vở kịch. Một tháng 
sau tại Hí Viện Metropolitan Opera House 
của thành phố New York, cũng thấy các 
thành công rực rỡ không kém. 
 Vào tháng 8 năm 1944, Bella Chagall 
bị mắc bệnh, được đưa vào bệnh viện địa 
phương nhưng tới ngày 2/9/1944, đã qua 
đời. Bella đã là “Nàng Thơ” của Marc, là ý 
nghĩa cuộc đời của nhà danh họa. Tới lúc 
này, Chagall phải ngưng vẽ trong 9 tháng! 
 Đầu mùa đông năm 1944, Chagall cùng 
vợ chồng Ida dọn về một căn nhà mới tại 75 
Riverside Drive, có phòng vẽ rộng rãi nhìn 
xuống giòng sông Hudson. Nhà danh họa 
cầm cọ trở lại và nói rằng “vẽ tranh cần 
thiết đối với tôi như bánh mì, tấm tranh là 
một khung cửa sổ từ đó tôi bay sang một 
thế giới khác”. Rồi theo lời yêu cầu của Ida, 
một phụ nữ đã ngồi làm mẫu và phụ giúp 
việc nhà cho Chagall, bà Virginia Haggard 
này có một con gái riêng 5 tuổi, tên là Jean. 
Bà Virginia là con gái của một nhà ngoại 
giao người Anh, sinh tại Paris và nói tiếng 
Pháp lưu loát. Marc Chagall đã mua một 
ngôi nhà gỗ tại High Falls, trong miền núi 
Catskill, đã chung sống với Virginia, bé 
Jean và bắt đầu minh họa cuốn truyện 
“Ngàn Lẻ Một Đêm” (One Thousand and 
One Nights). 
 Tháng 4 năm sau, Marc Chagall thực 
hiện một cuộc triển lãm tại Viện Bảo Tàng 
Nghệ Thuật Mới của thành phố New York 
(the Museum of Modern Art in New York). 
Trong số các tác phẩm trưng bày có một số 
bức vẽ của thời kỳ ban đầu và tấm tranh 
“Người Do Thái Cầu Nguyện” (The 

Praying Jew). Tháng 5 năm 1946, trong khi 
Chagall tham dự một cuộc triển lãm khác 
tại thành phố Paris thì đứa con trai David 
của nhà danh họa và Virginia chào đời.  
 Trở lại Hoa Kỳ, Chagall tiếp tục vẽ tác 
phẩm “Thiên Thần Rơi Xuống” (The 
Falling Angel). Nhà danh họa đang ổn định 
cuộc sống tại New York trong cộng đồng 
Do Thái lưu vong thì Ida từ thành phố Paris 
thúc dục Chagall trở về nước Pháp nên cuối 
cùng vào tháng 8/1948, Marc cùng với 
Virginia, Jean và David ra về. Họ định cư 
tại Orgeval, gần thành phố Paris. 
 
6/ Trở về nước Pháp. 
 Do bị hấp dẫn bởi ánh sáng chan hòa và 
hoa tươi rực rỡ của miền Nam nước Pháp, 
gia đình Chagall đã dọn nhà tới Vence, một 
thị trấn trên ngọn đồi gần Cannes và sống 
trong biệt thự “Les Collines” (Các Ngọn 
Đồi), một nơi nhìn xuống vùng biển xanh 
Địa Trung Hải. Tại nơi này, Chagall được 
Ida lo công việc kinh doanh các tác phẩm 
sau khi cô gái này ly dị với Michel Gorday. 
Công việc quảng bá tranh của nhà danh họa 
sau đó được Aimé Maeght đảm nhận. 
 Tại Vence, Marc Chagall thường tới 
thăm nhà danh họa Henry Matisse cư ngụ 
tại Cimiez, thường gặp Picasso, người đã 
gọi Chagall là “Họa Sĩ Màu Sắc bậc nhất” 
(the greatest living colorist). Chagall bắt 
đầu sáng tác với các bó hoa muôn màu mua 
tại chợ hoa Ponchettes của thành phố Nice, 
màu sắc rất quan trọng đối với nhà danh 
họa và ông đã từng nói “màu sắc phải ăn 
sâu như thể đi trên một tấm thảm dầy” 
(Color should be as penetrating as walking 
on a thick carpet). 
 Sau lần viếng thăm cuộc triển lãm tổ 
chức tại Jerusalem năm 1951 và trở về sống 
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tại Vence, Chagall khởi công vẽ các tác 
phẩm lớn mô tả nhiều quang cảnh trong 
Kinh Cựu Ước, đó là các bức họa “Moses 
nhận các tấm bảng viết Luật” (Moses 
Receiving the Tablets of the Law), “Moses 
bẻ gẫy các tấm bảng” (Moses Breaking the 
Tablets of the Law) và “Cuộc Vượt Qua 
Hồng Hải” (The Crossing of the Red Sea). 
Vào thời gian này, trong khi Ida chuẩn bị 
kết hôn với Franz Meyer, giám đốc Viện 
Bảo Tàng Kunsthalle tại Basel, Thụy Sĩ, thì 
Virginia và Marc lại chia tay nhau vì không 
hòa hợp. Sau đó Ida giới thiệu cho cha một 
người đàn bà khác gốc Nga và Do Thái, đã 
từng ly dị, tên là Valentina Brodsky. Sau 
nhiều tháng, Marc Chagall và Valentina với 
tên gọi tắt là Vava, đã làm lễ cưới vào ngày 
12/7/1952. 
 Cũng vào năm 1952 khi nhà xuất bản 
Pierre Tériade yêu cầu Chagall minh họa tập 
thơ “Daphnis và Chloe”, Marc và Vava đồng 
ý viếng thăm nước Hy Lạp để thu nhận các 
cảm giác thực tế. Năm 1958, Marc Chagall 
được mời trang hoàng các cửa sổ kính màu 
của ngôi giáo đường Gothic tại Metz và các 
công trình nghệ thuật này của Chagall được 
gỡ ra và trưng bày tại thành phố Paris vào 
năm 1959. Sau đó tổ chức phụ nữ Do Thái 
Hadassah mời nhà danh họa trang trí 12 cửa 
sổ của một nhà thờ Do Thái tại Jerusalem. 
Trước khi được gắn lên ngôi giáo đường kể 
trên, các tác phẩm của Chagall được mang 
triển lãm trong khuôn viên của Viện Bảo 
Tàng Louvre, Paris, vào tháng 6/1961, rồi tại 
Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Mới của thành 
phố New York một tháng sau đó. Marc 
Chagall được toàn thể Thế Giới Hội Họa 
công nhận là một bậc Thầy, được mời trang 
trí cho các cửa sổ kính của nhiều giáo đường 
trong nước Anh, nước Thụy Sĩ, cho nhà thờ 

Pocantico Hills tại Tarrytown, New York, 
cho Tòa Nhà Liên Hiệp Quốc để tưởng nhớ 
ông Dag Hammarskjold, nguyên Tổng Thư 
Ký tử nạn năm 1961. Marc Chagall cũng lo 
phần trang trí các tấm thảm dệt và các tác 
phẩm do nhà danh họa phác thảo đã được 
xưởng dệt Gobelins Tapestry Manufactures 
thực hiện. 
 
7/ Vẽ ra các Giấc Mơ. 
 Vào năm 1959 khi trở nên Bộ Trưởng 
Văn Hóa, André Malraux nghĩ tới việc 
mang một luồng sinh hoạt mới cho nước 
Pháp. Ông Malraux mời Marc Chagall 
trang trí lại cái trần của Đại Hí Viện Opera 
Paris, một tòa kiến trúc danh tiếng trong 
nhiều thế kỷ. Vào tuổi 77, nhà danh họa 
Marc Chagall bắt tay vào một công tác vĩ 
đại, thường đứng trên dàn cao 70 feet 
(khoảng 20 mét) để vẽ một diện tích 2,153 
foot vuông bằng 200 kilô sơn màu. Chagall 
đã làm việc trong các tiếng nhạc của các tác 
giả Mozart với bản “Chiếc Sáo Thần” (The 
Magic Flute), Tchaikovsky với bản “Hồ 
Thiên Nga” (The Swan Lake), Ravel với 
bản “Daphnis và Chloe”, Debussy với bản 
“Pelleas và Melisande”, Berlioz với 
“Roméo và Juliet”, Wagner với “Tristan và 
Isolde”... ngoài ra nhà danh họa còn sáng 
tác hội họa trong không gian của các nhạc 
bản của Moussorgsky, Gluck, Bizet, Verdi, 
Beethoven... 
 Tối ngày 23/9/1964, hơn 2,000 quan 
khách đến Đại Hí Viện Opera. Trong khi 
nhạc bản “Daphnis và Chloe” vang lên dần 
dần, khi các vũ công xuất hiện với y phục 
do Chagall vẽ kiểu thì bỗng nhiên đèn bật 
sáng, chiếu thẳng vào các tác phẩm Hội 
Họa rực rỡ vẽ trên bức trần của tòa Đại Hí 
Viện. Toàn thể khán giả đã đứng dậy, vỗ 
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tay ca ngợi một công trình tuyệt tác của nhà 
danh họa Marc Chagall. 
 Tháng 7 năm 1966, Marc Chagall dọn 
về St. Paul de Vence và tại nơi này, nhà 
danh họa đã hoàn thành 2 bức họa lớn có 
kích thước 36 x 30 feet (12 x 10 mét) có tên 
là “Nguồn Nhạc” (The Sources of Music) 
và “Khải Hoàn của Âm Nhạc” (The 
Triumph of Music). Hai tác phẩm này được 
treo trong Hí Viện Opera Mới (The 
Metropolitan Opera House) của thành phố 
New York. 
 Từ năm 1955, Marc Chagall đã vẽ 17 
bức sơn dầu lớn với màu sắc rực rỡ liên 
quan tới Thánh Kinh như bức “Sáng Thế” 
(Genesis), “Xuất Hành” (Exodus) và “Bài 
Ca của các Bài Ca” (The Song of Songs). 
Tới lúc này, Chagall thêm vào 39 tấm tranh 
bột màu, 3 bức điêu khắc và các hình vẽ 
nét, toàn bộ được gọi tên là Bộ Tranh “Lời 
Thánh Kinh” (The Biblical Message). Nhà 
danh họa dự tính tặng Bộ Tranh này cho 
Quốc Gia Do Thái nhưng Vava đã ngăn cản 
và chuyển món quà sang nước Pháp. Bộ 
Trưởng Văn Hóa André Malraux khi đó đã 
nhận quà tặng và thực hiện một vinh dự lớn 
lao cho nhà danh họa bằng cách triển lãm 
những tác phẩm này tại Viện Bảo Tàng 
Louvre, một danh dự chưa từng làm cho 
một họa sĩ còn sống. 300,000 khán giả hâm 
mộ Nghệ Thuật đã thăm viếng Khu Triển 
Lãm vào mùa hè năm 1967. 
 Bộ Trưởng Malraux còn cho xây dựng 
tại Cimiez, trên ngọn đồi cao nhìn xuống 
thành phố Nice, “Viện Bảo Tàng Quốc Gia 
Lời Thánh Kinh Marc Chagall” (Le Musée 
National Message Biblique Marc Chagall). 
Viện này được khánh thành vào ngày 
7/7/1973 nhân ngày sinh nhật thứ 86 của 
nhà danh họa. 

 Năm 1973, Marc Chagall cùng vợ trở 
về Liên Xô, thăm viếng thành phố Moscow, 
Leningrad và gặp lại hai người em gái. Mẹ 
và các em khác của nhà danh họa đã qua 
đời khi quân đội Đức Quốc Xã xâm lăng 
Vitebsk vào tháng 6/1941. Năm 1974, 
Chagall hoàn thành công việc trang trí các 
cửa sổ lớn của Giáo Đường Reims, một 
ngôi nhà thờ quốc gia của nước Pháp. 
 Marc Chagall đã nhận được rất nhiều 
phần thưởng và bằng cấp danh dự từ nhiều 
trường Đại Học. Ông được công nhận là 
Công Dân Danh Dự của thành phố 
Jerusalem và vào năm 1985 do sức khỏe suy 
yếu, ông không thể tham dự Cuộc Triển 
Lãm tại Viện Bảo Tàng Philadelphia (The 
Philadelphia Museum of Art). Marc Chagall 
qua đời vào ngày 28/3/1985, an nghỉ trong 
nghĩa trang của làng St. Paul de Vence. 
 Marc Chagall là nhà Danh Họa xuất sắc 
của Thế Kỷ 20, đã từng thực hiện nhiều tác 
phẩm đặc sắc thuộc nhiều thể loại nghệ 
thuật: sơn dầu, in thạch bản, điêu khắc, đồ 
gốm, đồ khảm (mosaics), kính màu, thảm 
dệt, vẽ kiểu y phục và trang trí nghệ thuật. 
Màu sắc quan trọng nhất của Marc Chagall 
là màu xanh và nhà danh họa đã trả lời thắc 
mắc này như sau: “Tại sao lại xanh, bởi vì 
tôi là màu xanh, giống như Rembrandt là 
màu nâu”(Why blue? Because I am blue, 
just as Rambrandt was brown). 
 Marc Chagall là "nhà Danh Họa của các 
Giấc Mơ", là một nhân vật mang tới cho mọi 
người dù với niềm tin khác nhau, một lời 
nhắn, đó là “Hòa Bình và Tình Yêu”./.  
       

Phạm Văn Tuấn 
(Virginia) 


