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DẪN LUẬN 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong văn học Việt Nam, văn học dân gian có một vị trí quan trọng, trong đó ca 

dao là một trong những thể loại tiêu biểu. "Ca dao tự vạch cho mình một lối đi, dẫu 

không hào nhoáng song hết sức hiên ngang, hết sức độc lập. Phát sinh vì dân tộc, sống 

còn nhờ dân tộc, ca dao là kết tinh thuần tuy của tinh thần dân tộc."[lổ]. Nhà Văn 

Nguyễn Đình Thi viết: "Muốn biết tinh thân Việt Nam chân chính, muốn biết rõ cái 

nguồn sống chảy trong máu dân tộc chúng ta, phải tìm đến văn chương của dân chúng 

tuy bình dị nhưng biểu lộ được ý nghĩa, tình cảm và hành động của mọi người "[dẫn 

theo 14, tr.54]. 

Kho tàng ca dao Việt Nam cực kỳ phong phú. Ở Trung Quốc, số lượng ca dao 

cũng rất phong phú, nhưng hình như không được mọi người quan tâm lắm, người ta 

rất ít sử dụng câu ca dao trong cuộc sống ngày thường. Còn ở Việt Nam, tình hình 

khác hẳn. Người dân Việt Nam ưa chuộng ca dao; họ dùng ca dao để biểu đạt tình 

cảm, dùng ca dao để phê phán, giễu cợt những thói hư tật xấu của xã hội. Có thể nói 

ca dao là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống Việt Nam. Đối với một 

người nước ngoài học tiếng Việt và văn hoá Việt Nam, không nắm được ca dao thì 

khó có thể hiểu văn hoá Việt Nam, tâm hồn, tình cảm của người Việt Nam. Đây là 

nguyên nhân mà tôi chọn ca dao Việt Nam làm đề tài nghiên cứu. 

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, có lịch sử giao lưu 

văn hoá lâu dài. Trong ba nước chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa là Nhật Bản, 

Hàn Quốc và Việt Nam, thì Việt Nam, có thể nói, là nước chịu ảnh hưởng của văn hoá 

Trung Hoa sâu sắc nhất. Ảnh hưởng này đã thâm nhập vào mọi mặt của đời sống xã 

hội của Việt Nam, như ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, các chuẩn mực đạo đức V.V.. 

Những ảnh hưởng đó cũng được thể hiện rõ nét trong ca dao Việt Nam. Thế nhưng 

những ảnh hưởng đó do nguyên nhân gì, được thể hiện cụ thể như thế nào? Đây là một 

vấn đề mà tôi rất quan tâm. Tôi hy vọng thông qua nghiên cứu ca dao Việt Nam có thể 

tìm ra đáp án của những câu hỏi trên. Đây là lý do mà tôi chọn vấn đề Một số yếu tố 

văn hoá Trung Hoa trong ca dao Việt Nam làm đề tài luận án thạc sĩ. 



2. Lịch sử vấn đề 

Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về ca dao Việt Nam rất phong phú, 

nhưng công trình nghiên cứu về những yếu tố văn hoá Trung Hoa trong ca dao Việt 

Nam thì rất ít. Có thể kể ra một số công trình tiêu biểu như : Văn hoá Trung Hoa và ca 

dao, dân ca Việt Nam của Nguyễn Lộc [10], Trường hợp dùng chữ hán và điển tích 

trong ca dao dân ca của VũTố Hảo[24]v.v.. 

Trong bài Văn hoá Trung Hoá và ca dao, dân ca Việt Nam, tác giả Nguyễn Lộc 

đã nhìn lại sơ lược lịch sử giao lưu giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nguyễn Lộc cho 

rằng các nhà nho, những tác phẩm chữ Nôm, những người Trung Quốc di cư sang làm 

ăn sinh sống ở Việt Nam là ba con đường chính mà nhờ đó văn hoá Trung Hoa được 

truyền bá một cách sâu rộng ở Việt Nam và đi gần với đông đảo công chúng Việt 

Nam. Những biểu hiện cụ thể của văn hoá Trung Hoa mà Nguyễn Lộc đã nhắc tới 

trong bài có điển cố, điển tích, nhân vật và câu thơ V.V.. Tác giả cho rằng "ảnh hưởng 

của văn hoá Trung Hoá đối với ca dao, dân ca Việt Nam sâu sắc hơn chính là ở phần 

những quan niệm về nhân sinh, đạo đức." Ông cho rằng triết lý văn hoá Trung Hoa 

được người bình dân Việt Nam tiếp thu thông qua những châm ngôn, tục ngữ, chứ 

không phải là "hệ thống các triết thuyết uyên bác". Khi những quan niệm Trung Hoa 

du nhập vào Việt Nam, đồng thời mang theo một thuật ngữ Hán Việt tương ứng. Tác 

giả đã thử thống kế những thuật ngữ Hán Việt trong ca dao Việt Nam (Lấy cuốn Tục 

ngữ, ca dao, dân ca của Vũ Ngọc Phan làm đối tượng nghiên cứu) và đi tới kết luận 

là: 

• Thuật ngữ Hán Việt được thống kê đều là những thuật ngữ của đạo đức học 

như nghĩa, nhân, nhân nghĩa, hiếu, trung hiếu, trình, cương thường. Như vậy, văn hoá 

Trung Hoa ảnh hưởng đến ca dao, dân ca Việt Nam chủ yếu là văn hoá đạo đức. 

• Trong số những thuật ngữ đạo đức học này, từ "nghĩa" là xuất hiện nhiều nhất. 

Điều này chứng tỏ trong phạm vi đạo đức, người bình dân Việt Nam quan tâm trước 

hết là nhiều nhất đến nghĩa. 

Trong bài này, tác giả đã từ nhiều mặt khảo sát những biểu hiện của văn hoá 

Trung Hoa trong ca dao, dân ca Việt Nam. Song tác giả không đi sâu vào những biểu 



hiện của quan niệm triết lý Trung Quốc trong ca dao Việt Nam, chẳng hạn như vấn đề 

đạo hiếu hay vấn đề trọng nam khinh nữ v.v. 

Về con đường Chữ Hán và điển tích Trung Hoa vào ca dao, dân ca Việt Nam, 

quan điểm của Vũ Tố Hảo trong bài Trường hợp dùng chữ Hán và điển tích trong ca 

dao dân ca cũng gần giống với Nguyễn Lộc. Tác giả cho rằng chữ Hán và điển tích 

được dùng trong ca dao dân ca Việt Nam vì: 

• Sự tham gia trực tiếp và gián tiếp của những trí thức phong kiến trong việc 

sáng tác, lưu truyền ca dao. 

• Ca dao chịu ảnh hưởng của thơ Đường, truyện Nôm nói chung và Truyện Kiều 

nói riêng - những sáng tác này được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. 

Vũ Tố Hảo chủ yếu nghiên cứu những biểu hiện và chuyển biến của chữ Hán và 

điển tích Trung Hoa trong ca dao dân ca Việt Nam. Tác giả cho rằng trong ca dao Việt 

Nam, chữ Hán và điển tích Trung Hoa đã được dân gian hoá tại Việt Nam. Trong ca 

dao Việt Nam, những chữ Hán đã được Việt hoá, đã "trở thành những thành ngữ, 

những câu nói cửa miệng thông dụng trong nhân dân". Có một số ca dao diễn giải chữ 

Hán, đố chữ Hán để "biểu hiện những tâm trạng, những sự thật, những con người cụ 

thể của Việt Nam". Ngoài ra, còn có một số từ, khái niệm chữ Hán đã được chuyển 

hoá sau khi truyền vào Việt Nam, chẳng hạn như Trúc và Mai. 

Tác giả cho rằng số lượng điển tích Trung Quốc không được nhiều trong ca dao 

Việt Nam. Theo Vũ Tố Hảo, những điển tích đó được sử dụng một cách linh hoạt và 

sáng tạo. Chẳng hạn, những tên nước thời Xuân Thu của Trung Quốc(Tấn, Tần, Sở 

v.v.) được dùng để chỉ những nhân vật, hay tâm trạng của người Việt Nam v.v.Tôi rất 

tán thành quan điểm này của tác giả. Nhiều điển tích Trung Quốc sau khi truyền vào 

Việt Nam đã biến đổi so với ý nghĩa ban đầu. 

Vũ Tố Hảo đã nêu ra nhũhg biểu hiện chính của chữ Hán trong ca dao Việt Nam, 

về điển tích Trung Quốc trong ca dao Việt Nam, tác giả đề cập không được nhiều. 

Nhìn chung, hai bài trên đã phác hoạ được vài nét về con đường truyền bá văn 

hoá Trung Quốc vào dân gian Việt Nam và đã nói những biểu hiện của văn hoá Trung 

Quốc trong ca dao Việt Nam một cách khái quát. Tuy nhiên, hai bài trên đều mới chỉ 



là nhận xét bước đầu, chưa đi sâu vào những biểu hiện cụ thể của bất cứ điển tích hay 

quan niệm triết lý nào của Trung Quốc trong ca dao Việt Nam. 

Ngoài hai bài trên, trong bài Tìm hiểu nguồn gốc biểu tượng trong ca dao Việt 

Nam[12], Nguyễn Thị Ngọc Điệp có nhắc đến những biểu tượng xuất phát từ văn học 

cổ Trung Quốc trong ca dao Việt Nam, như Ngưu Lang Chức Nữ, ông Tơ bà Nguyệt 

v.v. Tác giả cho rằng "các biểu tượng vay mượn của văn học Trung Quốc chủ yếu 

cũng là những biểu tượng tình yêu". 

Ở Trung Quốc, mặc dù cũng có nhiều nhà nghiên cứu về văn học Việt Nam, về 

sự ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoá đối với văn học Việt Nam, nhưng số lượng nhà 

nghiên cứu về văn học dân gian Việt Nam rất ít, số người đi sâu vào ca dao Việt Nam 

càng ít hơn nữa. Hạ Lộ trong bài Màu sắc văn hoá Trung Hoa trong ca dao Việt Nam 

được đăng trên Tuyển tập luân văn nghiên cứu văn hoá Đông Nam Á(12/2004) đã 

trình bày vài nét về tình hình chỉnh lý của ca dao Việt Nam, những biểu hiện của văn 

hoá Trung Hoa trong ca dao Việt Nam và nguồn gốc ảnh hưởng của văn hoá Trung 

Hoa đối với ca dao Việt Nam. Trong luận văn đó, tác giả chủ yếu khảo sát những biểu 

hiện của nhân tố văn hoá Trung Hoa trong ca dao Việt Nam, chẳng hạn như tư tưởng 

luân lý Nho giáo trong ca dao Việt Nam. Theo tác giả, những câu ca dao Việt Nam lấy 

luân lý Nho giáo làm đối tượng có thể chia thành bốn trường hợp là : 

 •Những câu ca dao phản ánh luân lý Nho giáo chính thống 

• Những câu ca dao được sáng tạo và truyền bá dưới sự ảnh hưởng của luân lý 

Nho giáo 

• Những câu ca dao vạch rõ, mỉa mai luân lý Nho giáo 

• Những câu ca dao phản ánh những giá trị luân lý,những tình cảm thuộc về bản 

chất của con ngươi, chẳng hạn như về tình cảm, tình hữu nghị v.v. 

Tác giả cho rằng trong ca dao Việt Nam có rất nhiều nội dung bắt nguồn từ nền 

văn hoá Trung Hoa. Người bình dân Việt Nam rất khéo léo gia công nền văn hoá 

Trung Hoa theo đặc điểm dân tộc mình, có khi còn trực tiếp sử dụng những tên người, 

tên đất, điển cố và câu thơ Trung Quốc. Tác giả cho rằng về mặt nghệ thuật, ca dao 

Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của thơ ca cổ điển Trung Quốc, đặc biệt là Kinh Thi. 



Về con đường truyền bá văn hoá-Trung Quốc ở Việt Nam, quan điểm của Hà Lộ 

không khác với Nguyễn Lộc. 

Nói chung, số lượng công trình nghiên cứu ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa 

ương ca dao Việt Nam tại Trung Quốc lẫn Việt Nam đều chưa được nhiều, các mặt 

khảo sát cũng chưa được đào sâu. Tuy nhiên, đó là những gợi ý rất quan trọng đối với 

tôi khi thực thiện đề tài luận văn này. 

3. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp 

1) Đối tượng nghiên cứu 

- Những vấn đề về lĩnh vực giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và Việt Nam 

trong lịch sử 

- 12487 câu dân ca, ca dao trong Kho tàng ca dao người Việt 

- Luận án tập trung khảo sát về những biểu hiện của văn hoá Trung Hoa trong ca 

dao Việt Nam, bao gồm những tư tưởng Nho giáo, những điển cố, điển tích, câu thơ 

V.V.. Trong quá tình khảo sát, chúng tôi cũng sẽ so sánh những quan niệm ban đầu ở 

Trung Quốc và những quan niệm đó trong ca dao Việt Nam, và tìm hiểu, trong quá 

trình tiếp thu, những tên đất, tên người, điển tích Trung Quốc đã có biến đổi gì và 

được áp dụng như thế nào trong ca dao Việt Nam. 

2) Phương pháp 

+ Thống kế khảo sát những câu ca dao có yếu tố văn hoá Trung Hoa trong ca 

dao Việt Nam. 

+ Miêu tả những biểu hiện của yếu tố văn hoá Trung Hoa trong ca dao Việt Nam  

+ So sánh, phân tích những biểu hiện của văn hoá Trung Hoa trong ca dao Việt 

Nam  

+ Áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành, như phương pháp nghiên cứu 

văn hoá, phương pháp văn học, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ, nhân loại học 

V.V.. 



4. Kết cấu luận án 

Ngoài phần Dẫn luận và phần Kết luận, nội dung của luận văn được tổ chức 

thành ba chương như sau: 

Chương 1: Sơ lược lịch sử ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc ở Việt Nam  

Chương 2: Một số biểu hiện của tư tưởng Nho giáo trong ca dao Việt Nam  

Chương 3: Một số điển cố, địa danh và câu thơ Trung Quốc trong ca dao Việt 

Nam 

  

  



CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN 

HOÁ TRUNG QUỐC Ở VIỆT NAM 

Trong những nước có liên quan chặt chẽ về văn hoá với Trung Quốc như Nhật 

Bản, Triều Tiên, Việt Nam là một nước có quan hệ mật thiết nhất với Trung Quốc về 

mặt văn hoá. Cũng có thể nói, trong những nước đó, Việt Nam là một nhà nước chịu 

ảnh hưởng sâu sắc nhất của văn hoá Trung Hoa. Sự ảnh hưởng này đã thâm nhập vào 

nhiều mặt của xã hội Việt Nam như ngôn ngữ, chế độ xã hội, phong tục tập quán 

V.V.. Theo thống kề của các học giả, trong tiếng Việt hiện đại bây giờ tồn tại khoảng 

60-70% từ Hán Việt[37, tr.l]. Có thể nói nền văn hoá Việt Nam đã mang trong mình 

dấu vết của văn hoá Trung Hoá. Nguyên nhân hình thành hiện tượng này là gì? Quan 

hệ giao lưu văn hoá giữa hai nước là như thế nào? Để tìm hiểu thêm những vấn đề đó, 

ở đây, chúng tôi xin dành một chương để nhìn lại lịch sử giao lưu văn hoá giữa Trung 

Quốc và Việt Nam. 

Mối quan hệ giao lưu giữa Trung Quốc và Việt Nam được bắt đầu rất sớm. 

Trong sử sách Trung Quốc và Việt Nam đều có rất nhiều ghi chép về những hoạt động 

giao lưu giữa Trung Quốc và Việt Nam từ thời cổ đại xa xưa. 

Theo Sử Ký- Ngũ Đề bản ký ghi chép rằng: Chuyên Hức "Phía bắc tới U Lăng, 

phía Nam tới Giao Chỉ, phía Tây tới Lưu Sa, Phía Đông tới Phan Mộc." Trong Mộc 

Tử- Tiết dụng nói: "Ngày xưa Nghiêu thống trị thiên hạ, miền Nam ở tận Giao Chỉ, 

miền Bắc tới Ư Đô." [Dẫn theo 30, tr. 12-13] 

 Trong sử sách Việt Nam cũng có nhiều ghi chép như: Đại Việt sử ký toàn thư 

ghi rằng: Thời Hoàng Đế dựng muôn nước, cho Giao Chỉ ở về phía Tây Nam, ở xa 

người đất Bách Việt. Vua Nghiêu sai Hi Thị đến Nam Giao, để định đất Giao Chỉ ở 

phương Nam. Vua Vũ chia chín châu thì đất Bách Việt thuộc về khu Châu Dương, 

Giao Chỉ thuộc về đấy. Thời Thành Chu mới gọi là Việt Thường Thị, tên Việt bắt đầu 

từ đấy[78, tr. 59]. 

Tuy những ghi chép trên mang màu sắc truyền thuyết rất nặng, nhưng từ đó 

chúng tôi được biết ở thời cổ đại xa xưa Trung Quốc và Việt Nam đã có quan hệ rất 

thân mật. 



Văn hoá Hoà Bình do nhà khảo cổ học Pháp M. Colani phát hiện vào năm 1926 -

năm 1927, cũng như văn hoá Bắc Sơn được phát hiện vào năm 1924 tại phía Đông 

Bắc Hà Nội có chỗ giống nhau với văn hoá Ba Thục Trung Hoá. Văn hoá Ba Thục là 

một nền văn hoá chịu ảnh hưởng lâu đời của nền văn hoá lưu vực Hoàng Hà. Từ đó, 

chúng ta cũng biết được, lịch sử giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và Việt Nam đã rất 

lâu đài. 

Tuy nhiên, tới thời nhà Tần, hoạt động giao lưu giữa hai nước Trung-Việt trên 

qui mô lớn mới được bắt đầu. Hoạt động giao lưu có thể được chia thành hai giai đoạn 

lấy đầu thế kỷ X làm giới hạn. Giai đoạn một là hoạt động giao lưu hai nước trước khi 

Việt Nam giành được độc lập. Trong giai đoạn này, Việt Nam tiếp nhận văn hoá 

Trung Quốc một cách bị động. Giai đoạn hai là sau khi Việt Nam giành được độc lập, 

trong giai đoạn này Việt Nam chủ động tiếp nhận văn hoá Trung Quốc. Dưới đây, 

chúng tôi sẽ đi sâu vào hai giai đoạn trên. Do nhiệm vụ của luận văn, chúng tôi chủ 

yếu nói về ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa đối với văn hoá Việt Nam. 

 1.1 Ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc ở Việt Nam trước thế kỷ X  

1.1.1 Bối cảnh lịch sử 

Năm 221 trước công nguyên, nhà Tần thống nhất Trung Quốc. Năm 214 trước 

công nguyên, Tần Thúy Hoàng "phát quân đánh lấy đất Lục Lương, đặt làm ba quận 

Nam Hải, Tượng và Quế Lâm. "[2, tr.49] Trong đó quận Tượng bao gồm một phần 

tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, miền Bắc và Trung bộ của Việt Nam hôm nay. 

Năm 207 trước công nguyên, nhà Tần diệt vong. Triệu Đà "đánh được An 

Dương Vương rồi, sáp nhập nước Âu Lạc vào quận Nam Hải, lập thành một nước gọi 

là Nam Việt, tự xưng làm vua, tức là Vũ Vương".[45, tr.17] 

Năm 111 trước công nguyên, Nhà Hán diệt Nam Việt, đặt chín quận. Trong đó 

có quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam trong vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam 

hôm nay. Từ đó, Việt Nam nằm dưới sự thống trị của nhà Hán, và bắt đầu lịch sử Bắc 

thuộc kéo dài hơn một ngàn năm. 

Nhà Hán phái quan lại sang quản lý ba quận trên. Bởi vì vị trí địa lý quan trọng, 

cho nên ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam đã trở thành cửa khẩu giao lưu với 



những nước khác. "Thời nhà Hán, ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, 

không những có đường giao thống đường thúy đường bộ với nội địa, để thực hiện sự 

giao lưu kỉnh tế, văn hoá, mà còn là một trong những điểm xuất phát trên đường giao 

thông biển của nhà Hán với các nước Đổng Nam Á, Tây Á. "[30, tr.4] Những điều này 

đã thúc đẩy sự giao lưu giữa Trung Quốc và Việt Nam. 

Nhà Tây Hán đặt Giao Chỉ Thích Sử Bộ, sang đời Đông Hán, đổi thành Giao 

Châu 

 Thích Sử Bộ. Chính phủ Đông Hán quản lý chặt chẽ hơn đối với Giao Châu, 

gây ra sự mâu thuẫn giữa quan lại Đông Hán với thủ lĩnh dân tộc bản địa. Các địa chủ 

dân tộc Hán bóc lột nhân dân địa phương một cách hà khắc, cuộc sống nhân dân ngày 

càng đau khổ. Ngoài ra, nhà Hán thực thi chính sách "đồng hoá" tại vùng này, ép buộc 

nhân dân về mặt tinh thần. Điều này đã tăng thêm nỗi đau khổ của nhân dân bản địa. 

Năm 40 sau công nguyên, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ. Cuộc khởi 

nghĩa được sự ủng hộ của những quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố. Cuộc khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng giành được thắng lợi trong thời gian ngắn, Trưtig Trắc xiữig làm 

vua, đóng đô ở Mê Linh. Hai năm sau, năm 42 nhà Đông Hán sai tướng Mã Viện làm 

Phục ba tướng quân dẫn quân sang đánh Trưng vương. Cuộc khỏi nghĩa Hai Bà Trưng 

thất bại. Sau đó, ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam lại trở về tay của nhà 

Đông Hán. 

Từ thời cuối nhà Đông Hán, tình hình ở vùng Trung Trung Quốc cực kỳ rối loạn, 

cuộc sống của nhân dân rất gian khổ. Thế nhưng dưới sự quản lý của Sĩ Nhiếp, thái 

thủ Giao Chỉ, "ở trong buổi đại loạn, giữ vẹn một quận hơn 20 năm, bờ cõi không xảy 

ra việc gì, dân vẫn yên nghiệp"[8, tr.100], sự nghiệp văn hoá giáo dục cũng được phát 

triển. Sĩ Nhiếp "độ lượng khoán hậu, khiêm tốn kính trọng kẻ sĩ ... Danh sĩ nhà Hán 

tránh nạn sang nương tựa có hàng trăm người. "[8, tr.98-99] Từ đó Giao Chỉ trở thành 

một trung tâm giao lưu văn hoá. Điều này đã thúc đẩy sự truyền bá của văn hoá Trung 

Quốc tại Giao Chỉ. 

Năm 544, Lý Bôn khởi nghĩa phản kháng sự thống trị của Nhà Hán, giành thắng 

lợi và tự xứng là Nam Việt đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. 



 Năm 589, Nhà Tuỳ thống nhất Trung Quốc. Năm 602, nhà Tùy sang xâm lược, 

nước Vạn Xuân 60 năm bị thôn tính. Từ đó ba quận Giao Chỉ một lần nữa chịu sự 

thống trị của triều đình phong kiến Trung Quốc. 

Năm 679, vua Cao Tông nhà Đường đặt An Nam Độ Hộ Phủ. Nước Việt Nam 

gọi là An Nam khởi đầu từ đấy. Lúc đó, mọi chế độ chính trị, kinh tế, giáo đục và văn 

hoá của An Nam đều giống với Trung Quốc. Các quan chức địá phương của An Nam 

đều do triều đình nhà Đường trực tiếp bổ nhiệm. Đặc biệt là An Nam đã thực hiện chế 

độ khoá cử giống với Trung Quốc, người An Nam có cơ hội vào triều đình nhà Đường 

làm quan. Trong thời gian đó, văn hoá bản địa An Nam được phát triển mạnh mẽ, văn 

hoá Trung Quốc cũng được truyền bá rộng rãi hơn tại An Nam. 

Trong giai đoạn một này, tuy nhận dân Việt Nam từng có nhiều lần nổi dậy, như 

khởi nghĩa chống nhà Tần hoặc cuộc kháng chiến của Thục Phán, của Hai Bà 

Trưng(năm 40 trước công nguyên), của Lý Bí(542-543), của Mai Thúc Loan(722), 

của Phùng Hưng(766-779), Ngô Quyền(938), nhưng nói chung đây là giai đoạn trong 

đó nhiều năm dài Việt Nam chịu sự thống trị của Trung Quốc. Văn hoá Trung Quốc 

được truyền bá nhiều tại Việt Nam, sự tiếp nhận văn hoá Trung Quốc của nhân dân 

Việt Nam chủ yếu không phải là chủ động mà là bị động. 

1.1.2 Một số biểu hiện ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc ở Việt 

Nam 

Thời nhà Tần- nhà Hán là thời manh nha của sự truyền bá văn hoá Trung Hoá tại 

Việt Nam[25, tr.355]. Tần Thuỷ Hoàng phái quan lại quản lý Giao Chỉ, thực thi chế 

độ xã hội như vùng Trung Quốc. Ngoài ra, nhà Tần còn "phát những người bị đày đến 

cho ở lộn với người Việt Nam trong 13 năm. "[dẫn theo 2, tr.49] Việc di chuyển vào 

vùng Giao Chỉ của nhân dân Trung Quốc đã thúc đẩy sự giao lưu giữa nhân dân Trung 

Quốc và Giao Chỉ. Như trong Giao Châu ngoại vực ký ghi chép: "Tần dư đồ dân, 

nhiễm đồng di hoá; nhật nam cựu phong, biến dịch câu tận "[dẫn theo 25, tr.355]. 

Sau khi Triệu Đà chiếm được Nam Việt, Triệu Đà đã thực thi một loạt chính 

sách để củng cố chính quyền như khuyến khích người Hán kết hôn với người Việt, 

phổ biến phong tục Trung Quốc V.V. Những chính sách đó cũng gây tác dụng tích 



cực đối với việc văn hoá Trung Hoa tiến vào Nam Việt. Như một số nhà nghiên cứu 

từng nói rằng: "Thời kỳ mới lan truyền của văn hoá Trung Hoa bắt đầu từ nhà Tần, và 

phát triển đến thời nước Nam Việt đi tới đỉnh cao thứ nhất. "[30, tr.74] 

Đến đời nhà Hán, triều đình Trung Quốc tiếp tục tăng cường quản lý Giao Chỉ. 

Năm một sau công nguyên, Tích Quang đảm nhiệm chức thái thú Giao Chỉ, góp phần 

hướng dẫn dân Giao Chỉ làm ruộng, xây đựng trường học, dùng lễ nghi. Năm 29 sau 

công nguyên, Nhâm Diên đảm nhiệm chức thái thú Cửu Chân, dạy nhân dân bản địa 

cày ruộng, định ra lễ pháp hôn lễ, thay đổi phục trang của họ. Tích Quang và Nhâm 

Diên góp phần vào việc ổn định, phát triển kinh tế của bản địa, bên cạnh đó, cũng góp 

phần vào việc truyền bá văn hoá Trung Hoa. Trong Hậu Hán Thư của Trung Quốc và 

Đại Việt sử kỷ toàn thư đều có lời đánh giá cao về hai người trên, và cho rằng vãn hoá 

Trung Hoa hình thành ở vùng Giao Chỉ là bắt đầu từ hai thái thú trên. 

Từ những ghi chép trên chúng tôi được biết, khi người Hán xâm lược vùng Giao 

Chỉ, không những thống trị bằng vũ trang, mà còn thống trị về văn hoá để văn hóa 

Trung Hoa chiếm vị trí trọng tâm và đồng hoá người dân bản địa. P.B. Ebray, nhà Hán 

học Mỹ, từng nói: khi người Hán di dân sang một nơi nào đó với số lượng lớn, "triều 

đình sẽ sai người sang đảm nhiệm quan chức. Khi số lượng người Hán ở nơi đó ngày 

càng tăng lên, quan lại địa phương sẽ thay đổi phương pháp kiểm soát người dân bản 

xứ, chẳng hạn như xây dựng trường học, dùng sách giáo khoá Trung Quốc giáo dục 

người dân bản xứ để hoàn toàn đồng hoá hoặc bán đồng hoá người dân bản địa. "[49, 

tr.57] Khi Trung Quốc xâm nhập vào một khu vực nào đó, đều rất coi trọng sự truyền 

bá và phổ biến của văn hoá Trung Hoa. Cho nên, khi triều đình nhà Hán bắt đầu thống 

trị vùng Giao Chỉ đã rất coi trọng việc tuyên truyền văn hoá Trung Hoa. Từ đó, văn 

hoá Trung Hoa từ từ thâm nhập vào mọi mặt cuộc sống của người dân vùng Giao Chỉ. 

Có một số nhà nghiên cứu Việt Nam cũng cho rằng: "Thời Tây Hán, nho học Trung 

Quốc đã được truyền vào Việt Nam trên một mức nào đó. "[30, tr.83] 

Khi nhắc đến ảnh hưởng của chính trị, văn hoá Trung Quốc ở Việt Nam thời Bắc 

thuộc, không thể không nói đến vai trò của Sĩ Nhiếp. 

Sĩ Nhiếp( 187-226) vốn là người nước Lỗ; gia đình đã bẩy đời sinh sống ở Giao 

Châu. Năm 187, Sĩ Nhiếp đảm nhiệm chức thái thú Giao Châu. Lúc bấy giờ, trong khi 



tình hình Trung Quốc cực kỳ rối loạn, chiến tranh xẩy ra liên miên, chính trị Giao 

Châu vẫn khá ổn định dưới sự thống trị của Sĩ Nhiếp. Điều này đã thu hút rất nhiều 

nho sĩ, người có học sang Giao Châu tránh loạn Trung Nguyên Trung Quốc. Trong 

thời gian đảm nhiệm chức ở Giao Châu, Sĩ Nhiếp xây dựng trường học, dạy người dân 

bản địa học tiếng Hán, truyền bá nho học và vãn hoá Trung Hoa. Mặc dù mục đích tổ 

chức để người dân địa phương học văn hoá Trung Hoa của Sĩ Nhiếp là để tăng cường 

thống trị, đồng hoá người dân bản xứ, ép người dân bị động tiếp nhận văn hoá Trung 

Hoa, nhưng Sĩ Nhiếp đã góp phần làm cho Giao Châu trở thành một nơi hội tụ các nhà 

bác học, nho sĩ và một trung tâm giao lưu văn hoá. về mặt này, sự đóng góp của Sĩ 

Nhiếp đối với việc thúc đẩy sự phát triển của Giao Châu rất đáng kể. Ngô Sĩ Liên đã 

đánh giá cao về Sĩ Nhiếp: "Nước ta(Việt Nam) được thông thi thư, tập lễ nhạc làm 

một nước văn hiến là bắt đầu từ Sĩ Vương." [8, 102]. Để ghi nhớ công ơn của Sĩ 

Nhiếp có người Việt Nam gọi Sĩ Nhiếp là "Nam Giao học tổ". 

Từ sau thời kỳ Tần - Hán, sự giao lưu giữa Trung Quốc và Giao Chỉ được tăng 

cường. Nhiều người Trung Quốc di dân sang Giao Chỉ với lý do khác nhau như chiến 

tranh, tránh loạn, buôn bán V.V., đồng thời cũng có nhiều người Giao Chỉ lên Trung 

Quốc[32]. Người Trung Quốc và người Giao Chỉ ở lẫn lộn với nhau, gián tiếp tuyên 

truyền vãn hoá Trung Hoá tại Giao Chỉ. Ngoài ra, chữ Hán trong thời kỳ này cũng 

được sử dụng ngày càng nhiều. Làm một tải thể của văn hoá, sự phát triển của văn từ 

chắc chắn đã thúc đẩy sự phát triển của văn hoá. 

Nói chung trong thời kỳ này, văn hoá Trung Hoa được truyền bá tại Giao Chỉ 

với qui mô lớn, như trong cuốn Lịch sử Việt Nam tập 1 đã viết: "Từ Đông Hán trở về. 

sau, nhất là từ khoảng cuối thế kỷ II, sĩ phu Hán tộc sang Giao Chỉ ngày càng đông, 

Nho giảo được phổ biển mạnh hơn trước. Những "kỉnh điển" của Nho gia như sách 

Luân ngữ, kinh Xuân thu được giảng dạy trong các trường học do chính quyền mở 

hoặc sĩ phu lập. "[22, tr.94] 

Sau khi nhà Đường đặt An Nam Đô Hộ Phủ năm 679, đường giao thông giữa 

các vùng của Trung Quốc và An Nam phát triển một cách mạnh mẽ, góp phần làm 

mối quan hệ giao lưu giữa Trung Quốc và An Nam phát triển hơn. 



Tại An Nam, chính phủ nhà Đường thực thi các chính sách giống với các vùng 

khác của Trung Quốc về mọi mặt như chính trị, kinh tế, chế độ giáo dục văn hoá V.V.. 

Nhà Đường trực tiếp sai người đảm nhiệm các chức vị tại An Nam. 

Ngoài ra, nhà Đường thực hiện chế độ khoá cử để tuyển chọn nhân tài tại An 

Nam giống với Trung Quốc. Do vậy, người An Nam có cơ hội vào triều đình làm 

quan. Chẳng hạn như Khương Công Phụ là người Ái Châu(tỉnh Thanh Hoá Việt Nam 

hiện nay), thông qua khoá cử, làm thừa tướng nổi tiếng của nhà Đường. Sự thực hiện 

chế độ khoá cử tại An Nam đã thúc đẩy nhiệt tình học tập văn hoá Trung Hoa của 

người An Nam và tạo điều kiện cho việc truyền bá văn hoá Trung Hoa tại An Nam. 

Thời nhà Đường, nhiều nhà văn, nho sĩ Trung Hoa đến An Nam do bị truất chức 

v.v..Chẳng hạn như Hán Dụ, Liễu Tông Nguyên, Lưu Vũ Tích, Thẩm Thuyên Kỳ. Họ 

giao du với các nhà thơ bản địa. Sự có mặt của họ đã góp phần thúc đẩy sự phát triển 

của nền văn hoá bản địa. Có thể nói sự giao lưu giữa Trung Quốc và An Nam trong 

thời nhà Đường, đã ảnh hưởng sâu rộng tới văn học chữ Hán về-sau của Việt Nam. 

Nói chung thời kỳ này là thời kỳ quan trọng trong việc truyền bá văn hoá Trung Hoa 

tại Việt Nam. 

Tóm lại, trong thời kỳ Bắc thuộc, các hoạt động giao lưu giữa Trung Quốc và 

Việt Nam rất phong phú. Các chính sách tuyên truyền vãn hoá Trung Hoa đều do 

người Hán hoặc triều đình phong kiến Việt Nam trực tiếp thực hiện. Nói một cách 

khác, mục đích phổ biến văn hoá Trung Hoá tại Việt Nam là để đồng hoá người dân 

bản địa và tăng cường mức độ thống tri. Vì vậy, người dân Việt Nam tiếp nhận văn 

hoá Trung Hoá nằm ở trạng thái bị động, điều này khác với tình hình sau khi Việt 

Nam giành được độc lập. 

1.2 Ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc ở Việt Nam sau thế kỷ X  

1.2.1 Bối cảnh lịch sử 

Cuối nhà Đường, triều đình phong kiến Trung Hoa dần dần suy vong. Nhân dịp 

đó, những hào phú các nơi cát cứ nắm quyền địa phương. Tình thế của An Nam cũng 

không được ổn định. Năm 904, Khúc Thừa Dụ, một người hào phú lên chức Tiết độ 

sứ, cầm quyền thống trị An Nam. Sau Khúc Thừa Dụ, còn có Khúc Hạo, con trai của 



Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Nghệ, Kiều Công Tiễn từng được nắm quyền thống trị 

An Nam. Họ đều không xưng vương. Cho đến năm 938, sau khi đánh bại Kiều Công 

Tiễn và quân đội của Nam Hán(Trung Quốc), Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ 

Loa. Từ đó, Việt Nam thoát khỏi sự thống trị của Trung Quốc đã kéo dài hơn 1000 

năm, xây dựng một chính quyền phong kiến độc lập. Thế nhưng tình thế An Nam vẫn 

chưa được ổn định. Sau loạn Thập nhị sứ quân, năm 968, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng 

nước phong kiến độc lập, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Thế nhưng nhà Đinh và nhà 

Lê(Tiền Lê) tiếp theo đều là những triều đại ngắn ngủi. Đến năm 1009, với sự ra đời 

của nhà Lý, chính quyền phong kiến Việt Nam mới được ổn định vững chắc hơn. 

Nước đã độc lập, nhưng các triều đại phong kiến Việt Nam vẫn giữ mối quan hệ 

với Trung Quốc, hàng năm cử sứ thần sang triều cống Trung Quốc. Từ thế kỷ XI đến 

thế kỷ XIX, mối quan hệ giao lưu vãn hoá giữa hai nước đã tiếp tục được phát triển, 

cho đến ngày Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp vào năm 1884. 

1.2.2 Một số biểu hiện ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc ở Việt 

Nam 

Sau khi Việt Nam độc lập, ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa tại Việt Nam 

không những không giảm, mà còn được tăng cường. Giai cấp nắm quyền ý thức được 

việc sử đụng tư tưởng Nho giáo Trung Quốc thống trị nhà nước rất có hiệu quả, cho 

nên tiếp tục sử dụng chữ Hán làm văn tự chính thống, chỏ động tiếp thu những tình 

tuy của văn hoá Trung Hoa. Nếu trước đây Trung Quốc tuyên truyền văn hoá Trung 

Hoa tại Việt Nam với mục đích là đồng hoá người dân bản địa, ép buộc dân Việt Nam 

bị động tiếp nhận văn hoá Trung Hoa, thì bây giờ giai cấp phong kiến Việt Nam đã 

chủ động sử dụng tư tưởng văn hoá Trung Hoa với mục đích thống trị, quản lý nhà 

nước. Điều đó đã tạp điều kiện thuận lợi cho văn hoá Trung Hoa thâm nhập sâu sắc 

hơn vào Việt Nam. Dưới đây, chúng tôi sẽ đi sâu xem xét hiện tượng trên từ một số 

lĩnh vực. 

1.2.2.1 Giáo dục 

Người dân Việt Nam rất hiếu học, từ xưa đến nay Việt Nam luôn giữ gìn được 

truyền thống đó. 



Trong hệ thống giáo dục Việt Nam ngày xưa, khoa cử là một nội dung rất quan 

trọng. Bắt đầu từ năm 1075, khoa thi đầu tiên đến năm 1918, khoa thi cuối cùng, chế 

độ khoa cử thời phong kiến thịnh hành tại Việt Nam kéo dài hơn tám trăm năm đã trải 

qua quá trình khởi đầu, thịnh vượng, đến suy tàn. 

Như đã nói, trước khi Việt Nam độc lập, triều đình nhà Đường đã thực thi chế độ 

khoa cử như mọi nơi của Trung Quốc trên đất An Nam, và một số người An Nam 

thông qua con đường thi cử này đã được làm quan trong triều nhà Đường. Sau khi 

Việt Nam độc lập, chế độ thi cử này được các triều đại Việt Nam thừa kế và phát 

triển. 

Năm 1070, Lý Thái Tông cho dựng Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử. Năm 1075, 

nhà Lý xuống chiếu tuyển Minh Kinh bác học và thi nho học tam trường. Năm 1076, 

cho dựng Quốc Tử Giám, chọn những quan viên biết chữ vào Quốc Tử Giám học tập. 

Năm 1086 thành lập Viện Hàn Lâm. Năm 1195, nhà Lý tổ chức cuộc thi tam giáo. Từ 

đó, "chế độ giáo dục và khoá cử kiểu Trung Quốc đã hình thành sơ bộ tại Việt Nam. 

"[39] 

Điều đáng nói là chế độ thi cử của Việt Nam được khôi phục và phát triển dưới 

môi trường Phật giáo thịnh hành. Theo sử sách ghi chép, nhà Lý tôn sùng phật giáo: 

"dân chúng quá nửa làm sư sãi, trong nước chỗ nào cũng chùa chiền, "[dẫn theo 5, tr. 

148] Giai cấp phong kiến Việt Nam bấy giờ tôn sùng Phật giáo hơn Nho học trong 

thời kỳ đầu ổn định chính quyền là do thấy được tác dụng về mặt tư tưởng của Phật 

giáo. Nhưng đối với những việc quản lý nhà nước, định ra chính sách đối ngoại, đối 

nội của nhà nước, xác định chế độ triều đình hoặc chế độ xã hội, qui định trật tự, đẳng 

cấp xã hội V.V., Phật giáo không thể đáp ứng được nhu cầu của giai cấp nắm quyền, 

do đó, "nho học dần dần đi lên vị trí thống trị và sự ra đời của chế độ khoá cử lấy Nho 

học làm trung tâm cũng đã trở thành một điều dĩ nhiên của lịch sử. "[39] 

Đến thời nhà Trần, giáo dục Nho học và chế độ thi cử dần dần được hoàn thiện. 

Nội dung thi cử nhà Lý không chỉ có nho học, mà còn có mấy lần thi tam giáo. Nhưng 

thể nói, đến thời nhà Trần, kinh nghĩa nho học hầu như đã trở thành nội dung duy nhất 

của thi cử. Nhà Trần mở trường Quốc Tử Giám và mở thêm nhiều trường công ở các 

lộ, đạo và trường tư ở các làng, xã với nội dung học tập là Nho giáo. Số người đến 



trường học và tiếp thu Nho học ngày càng đông. Trình độ Nho học của con người 

cũng dần dần trở thành tiêu chuẩn ỉàm quan, "những người đỗ đạt cao, thấm nhuần sâu 

sắc đạo Khổng - Mạnh ngày càng nhiều, ngày càng nắm giữ những chức vụ quan 

trọng trong triều chính. "[5, tr.152] Do đó, ở thời nhà Trần đã dần dần hình thành một 

giai cấp xã hội mới là giai cấp nho sĩ. Tư tưởng Nho học tại Việt Nam đã bắt đầu 

chiếm ưu thế. Những nho sĩ có tên tuổi như Trương Hán Siêu v.v. đã đứng về khía 

cạnh nho học mà chỉ trích Phật giáo. Đến cuối thời nhà Trần, Nho giáo đã đần dần lấn 

át Phật giáo và chiếm vị trí độc tôn. Sự phát triển của chế độ thi cử với nội dung Nho 

học cũng đã thúc đẩy văn hoá Trung Hoa ngày càng thâm nhập vào cuộc sống của 

nhân dân Việt Nam. Như một số nhà nghiên cứu Trung Quốc từng nói: "Sự thực hành 

của chế độ khoá cử đã quyết định những sĩ tử nô nức dự thi, và chắc chắn làm cho họ 

chăm chú hơn về việc học những kinh điển nho học và Trung Hoa. Do đó, ảnh hưởng 

của văn hoá Trung Hoá ngày càng ăn sâu vào lòng người An Nam và nền văn hoá 

Trung Hoa cũng được truyền bá sâu rộng hơn nữa ."[26,tr.269] 

Chế độ phong kiến Việt Nam đến thời Lê sơ được phát triển mạnh mẽ. Quyền lợi 

ngày càng tập trung trong tay giai cấp địa chủ phong kiến, tập quyền phong kiến trung 

ương được tăng cường. So với nhữbg triều đại trước, giai cấp thống trị thời Lê sơ có 

yêu cầu cấp bách hơn là xây dựng trật tự thống trị bằng "tam cương ngũ thường" trong 

cả xã hội. Xuất phát từ sự yêu cầu như thế, nhà Lê sơ rất chú trọng phát triển chế độ 

thi cử và Nho học từ thời kỳ đầu, do đó "Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, trở thành ý 

thức hệ của giai cấp thống trị, phục vụ đắc lực cho chế độ quân chủ quan liêu chuyên 

chế thời Lê sơ. "[5, tr. 152] 

Giai cấp thống trị thời Lê sơ cố gắng phát triển nền giáo dục Nho học và hoàn 

thiện hơn chế độ thi cử hơn. Nhà Lê sơ qui định "các tài liệu học tập trong nhà trường 

đều là những sách kinh điển của Nho giáo. "[5, tr,153] Ngoài ra, nhà Lê sơ không hạn 

chế tư cách tham dự thi cử nữa, bất cứ quí tộc hay bình dân, người giàu hay nghèo, 

đều có tư cách dự thi. Như vậy, số người dự thi được tăng lên, và số người được tuyển 

chọn làm quan qua con đường thi cử cũng được tăng lên đáng kể. Ngày càng nhiều 

nhân tài được tuyển vào triều đình làm quan. Bên cạnh đó, nhà Lê sơ còn áp dụng 

những biện pháp ưu đãi đối với những sĩ tử, như miễn thuế, miễn lao dịch V.V.. Sự 



thực hiện của những chính sách trên đã góp phần việc tăng cường tập quyền trung 

ương, đồng thời cũng có tác động khuyến khích các sĩ tử học tập những sách kinh điển 

Nho học, phục vụ cho triều đình. Lúc bấy giờ, thi cử đã trở thành phương pháp duy 

nhất để các sĩ tử đi lên con đường làm quan. Điều này cũng gián tiếp tăng cường sự 

ảnh hưởng của Nho học trong các mặt như giáo dục, đạo đức, luân lý, văn học v.v. của 

Việt Nam. Nho học đã trở thành một công cụ quan trọng quản lý nhà nước của các 

nhà vua nhà Lê. 

Đến nhà Nguyễn, mâu thuẫn nội bộ giai cấp rất gay go, cho nên chính quyền 

phong kiến rết cần áp dụng Nho học để quản lý nhà nước, khống chế tư tưởng nhân 

dãn. Chế độ thi cử tại nhà Nguyễn tiếp tục phát triển, số người dự thi cũng được tăng 

lên. Điều đáng nói là nội dung thi cử của nhà Nguyễn là độc tôn Nho học, đã áp dụng 

Bát cổ văn vào thi cử, hình thức cuộc thi ngày càng máy móc. Điều này chứng tỏ thực 

thi chế độ thi cử mà dựa vào Nho học có thể gò bó, khống chế tư tưởng của nhân dân 

có hiệu quả hơn, càng có thể giúp đỡ giai cấp thống trị nhà Nguyễn quản lý nhà nước. 

Ngoài ra, chính phủ nhà Nguyễn còn in rất nhiều sách kinh điển Nho học, điều đó đã 

thúc đẩy sự truyền bá mạnh mẽ sách kinh điển Trung Hoa tại Việt Nam. 

Nhìn lại lịch sử phát triển của chế độ thi cử của Việt Nam, chúng tôi được biết 

một sự thực là xã hội phong kiến Việt Nam phát triển càng mạnh mẽ và càng phát 

triển theo hướng tập quyền trung ương, thì càng coi trọng giáo dục Nho học. Nội dung 

thi cử từ tam giáo phát triển đến độc tôn Nho học đã là một chứng minh rõ ràng. 

Ngoài ra, chế độ thi cử một mặt đã hình thành một hệ thống tuyển chọn nhân tài để 

phục vụ nhà nước, mặt khác bởi vì nội dung thi cử lấy những sách kinh điển Trung 

Hoa làm chính, những người nếu muốn làm quan đều phải thông thạo Nho học, nên 

cũng đã thúc đẩy sự truyền bá văn hoá Trung Hoa tại Việt Nam. Điều này cũng có lợi 

cho việc hình thành nền văn hoá riêng với đặc sắc Việt Nam, như Ta Na từng nói: 

"Bởi vì chế độ thi cử được thực thi tại Việt Nam lâu dài, nên nhân dân đã không coi 

chế độ thi cử cũng như nền văn hoá Trung Hoa gắn bó với nó là ngoại lai nữa, mà đã 

coi thành của bản thân mình. "[39] 



1.2.2.2.Văn học 

Văn học thành văn của Việt Nam, theo tư liệu hiện có, được hình thành vào thế 

kỷ X. Như trên chúng tôi đã nói, sự ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa đã thâm nhập 

vào mọi mặt của cuộc sống Việt Nam. Giống như giáo dục, văn học Việt Nam, trong 

đó kể cả văn học chữ Hán, chữ Nôm và văn học dân gian, cũng đã chịu ảnh hưởng của 

văn hoá Trung Hoa một cách sâu sắc.  

1.2.2.2.1) Văn học chữ Hán 

Trong một thời gian dài, văn học chữ Hán chiếm vị trí quan trọng, thậm chí độc 

tôn trong văn đàn việt Nam, đặc biệt là từ khi nhà Đường thực thi chế độ thi cử trên 

đất An Nam. 

Sau khi Việt Nam độc lập, văn học chữ Hán được phát triển mạnh mẽ hơn bao 

giờ hết. 

Trong 400 năm, từ nhà Lý đến nhà Trần, theo thống kế "có hơn 40 bộ tác phẩm 

viết bằng chữ Hán"[31, tr.163], nội dung phong phú. Văn học chữ Hán ở nhà Lý chủ 

yếu là thơ thiền. Những nhân vật như sư Vạn Hạnh, sư Mãn Giác V.V., là người đặt 

nền móng cho văn học chữ Hán ở Việt Nam. Do sự phát triển của chế độ thi cử, số 

người tiếp thu văn hoá Trung Hoa cũng được tăng lên. Văn học chữ Hán vào thời nhà 

Trần được nâng cao về số lượng lẫn chất lượng. Những nhân vật tiêu biểu có Trần 

Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, Hàn Thuyên, Chu An v.v. Những tác 

phẩm của họ đã trở thành di sản đáng quí trong kho tàng văn học Việt Nam. 

Đến nhà Lê, chế độ phong kiến đã được phát triển toàn thiện. Vãn học chữ Hán 

phát triển đến đĩnh cao. Từ nhà vua, quan lại đến các nho sĩ đều rất ưa thích sáng tác 

thơ, văn. Lê Thánh Tông còn thành lập "Tao đàn" giao lưu thi văn vối các nhà nho và 

để lại nhiều bài thơ chữ Hán. Chất lượng những tác phẩm chữ Hán thời Lê cũng rất 

cao, tiêu biểu là Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Đại Việt Sử ký toàn thư của Ngô 

Sĩ Liên, Bạch Vân An thỉ tập của Nguyễn Bình Khiêm, Truyền Kỳ Mạn lục của 

Nguyễn Dữ,  

Lĩnh Nam chí quái của Vũ Quỳnh V.V.. Mặc dù trong thời nhà Lê, văn học chữ 

Nôm cũng phát triển đáng kể, những tác phẩm chữ Hán vẫn chiếm đa số, đặc biệt là 



thơ Đường luật. Khả năng áp dụng vần luật của các nhà văn đã rất cao siêu; khi đọc 

những bài thơ đó, người ta rất khó phân biệt lạ bởi người Trung Quốc viết hay là 

người Việt Nam viết. Đề tài của văn học chữ Hán cũng rất đa dạng. Chẳng hạn như 

Lĩnh Nam chí quái là tập tuyển thần thoại, truyền thuyết đầu tiên của Việt Nam, và 

Truyền kỳ mạn lục là tuyển tập văn học truyền kỳ chữ Hán đầu tiên của Việt Nam. Có 

thể thấy rằng, thời Lê là mùa bội thu của văn học chữ Hán tại Việt Nam. 

Đến thời Nguyễn, mặc dù tác phẩm chữ Nôm xuất sắc ra đời với số lượng lớn, 

nhưng văn học chữ Hán vẫn giữ được vị trí ưu thế. Nguyễn Du, nhà văn Lớn Việt 

Nam ngoài kiệt tác chữ Nôm Truyện Kiều ra, cũng có nhiều tác phẩm chữ Hán. Thanh 

Hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục là ba tập quyển thơ chữ Hán nổi 

tiếng của Nguyễn Du. Thơ chữ Hán của Nguyễn Du thể hiện rõ những nét ảnh hưởng 

của thơ Đường. Chẳng hạn, Long thành cầm giả ca giống với bài Trường hận ca của 

Bạch Cu Dị nhà Đường về mặt vãn phong. Tập Bắc hành tạp lục được sáng tác vào 

năm 1813, Nguyễn Du đi sứ Trung Quốc. Trong đó, Nguyễn Du không chỉ ghi lại 

những việc ông ấy đã tai nghe mắt thấy tại Trung Quốc, mà còn đánh giá rất nhiều 

danh nhân lịch sử Trung Quốc. Ngoài Nguyễn Du, những nhà vàn có tên tuổi như Bùi 

Huy Bích, Phạm Quí Thích, Nguyễn Văn Siêu, Phan Huy Chú v.v. cũng có nhiều tác 

phẩm chữ Hán. 

Sau khi Pháp xâm lược Việt Nam, vẫn có nhiều nhà văn đùng chữ Hán sáng tác. 

Chẳng hạn, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh V.V.. 

 Nói chung, trong lịch sử Việt Nam, văn học chữ Hán chiếm một vị trí đáng kể. 

Có thời kỳ đài, văn học chữ Hán có ưu thế tuyệt đối. Sự phồn vinh của văn học chữ 

Hán cũng chứng tỏ ảnh hưởng rất sâu sắc của văn hoá Trung Hoa đối với Việt Nam.  

1.2.2.2.2) Văn học chữ Nôm 

Văn học chữ Nôm xuất hiện từ thời nhà Trần. Chữ Nôm là một loại chữ được 

sáng tạo dựa trên cơ sở chữ Hán. Trong kho tàng văn học Việt Nam, số lượng văn học 

chữ Nôm tuy ít hơn văn học chữ Hán nhiều, nhưhg lại có địa vị rất cao. Những tác 

phẩm nổi tiếng Việt Nam như Truyện Kiều, Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm, 

thơ Hồ Xuân Hương v.v. đều là tác phẩm chữ Nôm. Tuy chữ Nôm là một loại chữ độc 



đáo của dân tộc Việt Nam, nhưng điều này không có nghĩa là giữa văn học chữ Nôm 

và văn hoá Trung Hoa không có liên quan gì. 

Những nhà văn sáng tác bằng chữ Nôm đều là những người thông thạo chữ Hán 

và am hiểu nền văn hoá Trung Hoa một cách sâu sắc. Ngoài tác phẩm chữ Nôm ra, họ 

cũng có nhiều tác phẩm chữ Hán phong phú, chẳng hạn như Nguyễn Trãi, Nguyễn 

Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm V.V.. Tác phẩm chữ Nôm của họ cũng chịu ảnh hưởng của 

văn hoá Trung Hoá. Chẳng hạn, những quan điểm của Nho giáo, mượn những câu 

truyện Trung Quốc v.v. trong tác phẩm. 

Như đã biết, Truyện Kiều là một tác phẩm được sáng tác dựa trên cuốn tiểu 

thuyết Truyện Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân, đời nhà Thanh Trung Quốc. 

Bằng tài năng của Nguyễn Du, Truyện Kiều đã trở thành kiệt tác Việt Nam, mang tính 

dân tộc lớn nhất, có ảnh hưởng rộng rãi nhất. Tuy Truyện Kiều của Nguyễn Du viết 

bằng chữ.  

Nôm, hình thức là thơ dài, thể lục bát, nhiửig chúng ta vẫn đã thấy khá rô những 

nhấn tố văn hoá Trung Hoá trong đó. Ngoài cốt truyện mượn từ Trung Quốc, Truyện 

Kiều đã mượn rất nhiều cổ tích, điển cố, câu thơ, địa đanh của Trung Quốc. Theo 

thống kế của ông Lâm Minh Hoa trong Truyện Kiều "có 30 chỗ là dịch từ câu thơ 

Trung Quốc, 27 chỗ là mượn từ ngữ, ý nghĩa của câu thơ Trung Quốc, 46 chỗ là lấy từ 

Kinh Thi, 50 chỗ bắt nguồn từnhững sách kinh điển Trung Quốc khác "[35, tr.14-15]. 

Hai kiệt tác chữ Nôm khác, Chinh phụ ngâm và Cung oán ngâm khúc, cũng chịu 

sự ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa. Tác giả mượn điển cố, cổ tích Trung Quốc, áp 

dụng. thủ pháp ý tượng của vãn học cổ đại Trung Quốc để phản ánh cuộc sống xã hội 

Việt Nam lúc bấy giờ. Ngoài ra, cuốn Truyện Hoa tiên của Nguyễn Huy Tự là dựa vào 

cốt truyện Hoá tiên truyện của Đệ Bát Tài Tử, trong đó nhân vật, câu truyện, tình tiết 

về cơ bản, rất giống nhau, 

Tóm lại, văn học chữ Nôm Việt Nam vẫn giữ được mối quan hệ chặt chẽ với nền 

văn hoá Trung Hoá. 



1.2.2.3 Những hoạt động giao lưu khác 

Sau khi Việt Nam độc lập, ngoài giáo dục, văn học, giữa Trung Quốc và Việt 

Nam còn rất nhiều giao lưu sâu sắc khác. 

Phong tục tập quán của Việt Nam rất giống với Trung Quốc, Trung Quốc và Việt 

Nam có rất nhiều ngày lễ giống nhau, chẳng hạn như Tết Nguyên đán, Thanh Minh, 

Đoan Ngọ, Trung Thu... Nhiều phong tục tập quán Việt Nam khác đều mang đậm nét 

văn hoá Trung Hoa, đặc biệt là tục thờ cúng. Như Trần Quốc Vượng viết: "ảnh hưởng 

của Nho giáo đến nền văn hoá xã hội(Việt Nam) là sự thờ cúng tổ tiên"[17, tr.512]. Ở 

Việt Nam thờ cúng tổ tiên là một phong tục quan trọng. Hầu như mọi nhà đều có bàn 

thờ tổ tiên. Điều này có thể chứng tỏ sự ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa đã ăn sâu 

vào tầng lớp bình dân của xã hội Việt Nam, chứ không phải chỉ trên tầng lớp quí tộc. 

Sân khấu Sau khi nghệ nhân Lý Nguyên Cát(2) dạy hát tạp kịch Nguyên trong triều 

đình Trần, sâu khấu Trung Quốc được truyền vào Việt Nam. Trên cơ sở sân khấu 

Trung Quốc, Việt Nam, dần dần hình thành sân khấu dân tộc, như sân khấu tuồng. 

Theo thống kê, trong tuồng Việt Nam có gần 80% vở lấy đề tài Trung Quốc, như Tam 

Quốc, Thuỷ Hửv.v.. 

Ngoài ra, giữa Trung - Việt hai nước còn có nhiều chỗ giống nhau về lịch pháp, 

y học, kiến trúc V.V.. 

Những phân tích trên cho thấy, sau khi Việt Nam giành được độc lập, văn hoá 

Trung Hoa vẫn được truyền bá rộng rãi và sâu sắc vào Việt Nam. Nguyên nhân chính 

là nhà nước phong kiến Việt Nam đã tìm thấy trong nho học nói riêng, văn hoá Trung 

Quốc nói chung những điểm có lợi phục vụ cho việc củng cố và bảo vệ địa vị thống trị 

của mình, cho nên "Hán học đã gặp vận hội mới để phát triển đến mức phồn vinh chưa 

hề thấy."[3,tr.353] 

Tóm lại, văn hoá Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Trung Hoa một 

cách sâu sắc. "Bất cứ nhà nước lớn hay nhỏ, có lịch sử dài hay ngắn ... mỗi nước đều 

một mặt tiếp thu văn hoá của nước khác, một mặt truyền bá, phổ biến văn hoá của 

mình cho những nước khác, từ đó làm phong phú nền văn hoá của mình. "(chữ của 

Quý Tiền Lâm) [44, tr.l] Trong quá trình giao lưu với Trung Quốc Việt Nam đã tiếp 



thu tinh tuý của văn hoá Trung Hoa, để góp phần hình thành nền văn hoá riêng của 

mình. 

Tóm lại, văn hoá Việt Nam đã tiếp nhận ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc lâu 

dài, khá toàn diện và sâu sắc. Nguyên nhân của thực tế đó là: 

- Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có không gian địa lý gần 

nhau. 

- Giữa hai nước có sự giao lưu văn hoá từ xa xưa. Sự giao lưu đó vừa có tính áp 

đặt, ép buộc(trong. thời kỳ Việt Nam bị phong kiến Trung Hoa thống trị), vừa có tính 

chất tự nguyện, chủ động, chọn lựa của hai nền vãn hoá. Trong quan hệ giao lưu đó, 

văn hoá Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa, nhưhg mặt khác, vãn 

hoá Trung Hoa cũng có phần tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá Việt Nam. Ví dụ như 

giống lúa, trái cây, liều thuốc của Việt Nam đều được dẫn vào Trung Quốc. Các kiến 

trúc sư Việt Nam như Nguyễn An chẳng hạn, đã đóng góp rất nhiều vào việc xây 

dựng kinh thành Trung Quốc. 

- Chữ Hán có vị trí quan trọng đối với xã hội Việt Nam trong nhiều thời kỳ tích 

sử. 

- Việt Nam và Trung Hoa cũng là nước nông nghiệp có chế độ xã hội phong 

kiến, hình thái kinh tế- xã hội phong kiến giống nhau. 

Việt Nam là nước Đông Nam Á, nhưhg như nhiều nhà nghiên cứu nhận xét, tính 

chất Đông Á ở Việt Nam dường như đậm hơn tính chất Nam Á. Đó là do không gian 

địa lí lâu đời của Việt Nam, và cũng là do ảnh hưởng mạnh mẽ, nhiều mặt của văn hoá 

Trung Quốc đối với Việt Nam. 

 Trong bối cảnh chung đó, đồng thời cũng góp phần vào bối cảnh chung đó, sự 

ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa đối với ca dao Việt Nam cũng rất phong phú và 

sâu sắc. 

  

  



CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỂU HIỆN CỦA TƯ TƯỞNG NHO 

GIÁO TRONG CA DAO VIỆT NAM 

Trong chương 1, tôi đã sơ lược nhìn lại lịch sử giao lưu văn hoá giữa Trung 

Quốc và Việt Nam. Trong quá trình đó, tư tưởng Nho giáo cũng. đã ăn sâu vào xã hội 

Việt Nam và một thời kỳ dài là nền tảng tinh thần căn bản của Việt Nam. Như Trần 

Trọng Kim đã viết trong Việt Nam sử lược: 

"Phải biết rằng nước ta từ xưa đến nay, điều gì cũng theo Nho giáo, lấy tam 

cương ngũ thường làm căn bản cho sự ăn ở. Vua tôi, cha con, vợ chồng, ấy là cái 

khoá luân lý của xã hội mình. Ai tháo cái khoá ấy ra thì cho là không phải loài người 

nữa. "[19, tr.453] 

"Nguyên Nho giáo là cái học căn bản của nước ta khi xưa, mà về đường thực tế, 

thì cái học ấy rất chú trọng ở sự trị nước. Trị nước thì phải lấy dân làm gốc, nghĩa là 

phải lo cho dân được sung túc, phải dạy dễ dân cho biết đạo lý và mở mang trí tuệ 

của dân. "[19, tr.508] 

2.1 Nho giáo trong xã hội Việt Nam 

Theo quan niệm của một số nhà nghiên cứu, bắt đầu từ thời Triệu Đà, Nho giáo 

đã được truyền vào Việt Nam rồi. Như Trần Trọng Kim từng nói trong cuốn Việt Nam 

sử lược: "Sau khi Triệu Đà lập ra nước Nam Việt, đã "đem văn minh nước Tàu sang 

truyền bá ở phương nam, cho nên từ đó về sau người nước mình đều nhiễm cái vãn 

minh ấy. "[19, tr.9] Sau khi nhà Tây Hán diệt nước Nam Việt, các quan viên được 

phái sang Việt Nam trỏ thành những sứ giả truyền bá Nho giáo, chẳng hạn như hai 

viên thái thú Tích Quang, Nhậm Diên. Đóng góp lớn nhất của hai viên thái thú đó là 

"dựng trường học, dạy lễ nghĩa" tại Giao Chỉ và cửu Chân. Từ đó, Nho giáo bắt đầu 

được truyền bá tại Việt Nam có hệ thống. 

Nho giáo luôn luôn coi trọng tác dụng xã hội của giáo dục. Các nhà nho coi giáo 

dục là một phương pháp trị nước, quản lý dân chúng. Khổng Tử cho rằng thông qua 

giáo dục truyền bá đạo đức luân lý có tác động hơn những mệnh lệnh hành chính, hình 

phạt của nhà nước. Mạnh Tử cũng nói: "Thiện chính bất như thiện giáo chỉ đắc dân 

dã"(Mạnh Tử - Tận tâm thượng)[4, tr.311], có nghĩa là muốn được lòng dân, biết giáo 



dục tốt hơn hành chính tốt. Hồ Viên trong Tùng thư huyện học ký nói: "Trí thiên hạ 

chi trị giả tại nhân tài, thành thiên hạ chi tài giả tại giáo hoá."[A, tr.317] Có nghĩa là 

trị lý nhà nước tốt là nhờ nhân tài, làm cho nhân tài thành tựu nhờ giáo dục. Những 

quan niệm về giáo dục trên là căn cứ xây dụtig trường học, phát triển giáo dục của nhà 

nho các đời, kể cả những nhà nho tại Việt Nam. Nhìn qua lịch sử, sự truyền bá của 

Nho giáo tại Việt Nam luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của giáo dục. Bất 

cứ là trong thời Bắc thuộc hay là sau khi Việt Nam giành được độc lập, mỏ trường 

học, thực thi chế độ thi cử, phát triển giáo dục luôn được giai cấp cầm quyền coi 

trọng. Thông qua những chính sách giáo dục nhân dân, Nho giáo được phổ cập ngày 

càng rộng rãi Việt Nam. 

Nếu Tích Quang, Nhậm Diên đã mở đầu cho việc truyền bá Nho giáo tại Việt 

Nam thì, vào thời Sĩ Nhiếp, Nho giáo được phát triển lên một bước tại Việt Nam. 

Trong thời Sĩ Nhiếp, nhiều nhà nho giỏi Trung Quốc sang lánh nạn tại Giao 

Châu, mở trường dạy học. Trong những người theo học "có cả con em của những 

người bản địa giàu có hay con em những người hợp tác với chính quyền đô hộ"[9, 

tr.39]. Điều này chứtig tỏ Nho học lúc bấy giờ đã thâm nhập vào tầng lớp quí tộc bản 

địa. 

Trong thời Bắc thuộc, Nho giáo được phát triển tại Việt Nam chủ yếu vì có 

những lý đo sau: trước hết, các quan lại đề xướng và cố gắng phổ cập Nho học; thứ 

hai, các sĩ phu Trung Quốc tuyên truyền Nho học một cách mạnh mẽ; ngoài ra, các di 

dân Trung. Nguyên với số lượng lớn sang Việt Nam ở lẫn với dân bản xứ, khiến Nho 

học được truyền bá rộng rãi. 

Thế nhưng, sự phát triển thịnh vượng của Nho giáo tại Việt Nam là sau khi Việt 

Nam giành được độc lập. "Nếu trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc và một thế kỷ sau 

ngày đất nước ta(Việt Nam) giành được độc lập, Nho giáo vẫn chưa có vai trò gì trong 

xã hội Việt Nam, thì đột nhiên từ thời Lý, Trần, Nho giáo được coi trọng, và có điều 

kiện phát triển mạnh mẽ, cho đến thời Lê sơ thì giành được địa vị độc tôn. "[9, tr.158] 

Sau khi độc lập, đặc biệt là sau nhà Lý, các triều đại ngày càng ý thức tới việc 

"để xây dựng nhà nước quân chủ tập quyền và củng cố chế độ phong kiến chỉ có thể 



dựa vào Nho giáo "[9, tr.159]. Từ đó, Nho giáo trở thành công cụ kiểm soát tư tưởng 

của nhân dân và củng cố chính quyền của giai cấp cầm quyền. 

Các triều đại Việt Nam thông qua xây dựng Văn Miếu, mở các trường học, 

không ngừng hoàn thiện chế độ thi cử, làm cho Nho giáo có điều kiện phát triển mạnh 

mẽ. Hai tiêu chí nổi bật nhất của sự hưng thịnh Nho giáo tại Việt Nam là sự phát triển 

của giáo đục và khoá cử. 

Trong phần giáo dục của chương 1, tôi đã nói nhiều về chế độ thi cử Việt Nam, ở 

đây tôi muốn nói thêm về tình hình mở trường học của Việt Nam sau khi giành được 

độc lập. 

Từ thời Lý Thánh Tông, Việt Nam bắt đầu xây đựng Vãn Miếu, đựng tượng Chu 

công, Khổng Tử và 72 tiên hiền để thờ. Từ đó các triều đại sau của Việt Nam đều xây 

dựng Văn Miếu, tôn thờ Khổng Tử. Đến Lý Nhân Tông lại thành lập Quốc Tử Giám 

để. dạy hoàng thái tử và các quan viên học nhữhg kiến thức Nho học. Làm trường học 

nhà nước đầu tiên chính thức, Quốc Tử Giám đã đảm nhiệm vụ rất quan trọng trong 

việc truyền bá Nho học tại Việt Nam. Như một số nhà nghiên cứu Việt Nam từng nói: 

"Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu trưng của nền giáo dục Nho học. "[11, tr.103] 

Sang thời nhà Trần, triều đình dựa vào tư tưởng Nho giáo đã xây dựng một hệ 

thống giáo dục tương đối hoàn thiện. Năm 1236, Trần Thái Tông lập Quốc Sử viện, 

"dạy tứ thư, ngũ kinh cho con em các nhà quý tộc"[9, tr.161]. Năm 1253, triều đình 

nhà Trần cho thành lập Quốc học viện "dành cho các nho sĩ đã có một trình độ nhất 

định đến học tập. "[9, tì". 161] Khuyến khích các nho sĩ toàn quốc sang học viện giảng 

giải và học tập Tứ thư ngữ kỉnh. Cấc hoàng tử và con em của các quan viên đều phải 

vào trường học tập. Ngoài những trường quốc lập trên, còn xuất hiện nhiều trường tư. 

Sự lớn dậy của lớp nho sĩ đã thúc đẩy sự phát triển của trường tư. Nhữíig nho sĩ nổi 

tiếng lúc bấy giờ như Chu Vãn An, Chiêu Quốc Vương đều có mở trường tư giảng 

giải Nho học. Lớp nho sĩ nhà Trần "đề cao quan điểm đức tri mà Nho giáo đề xướng 

và chủ trương tu thân, sửa đức theo những nguyên lý đạo đức chính trị của Nho học và 

noi theo gương sáng về công đức của các bậc thánh hiền được ghi lại trong Kinh thư 

như Nghiêu, Thuấn, Thành Thang, Văn Vương, Chu Công. "[9, tr.161]. Với cố gắng 

của họ, Nho giáo dần dần đi lên địa vị độc tôn. Khi dạy dỗ trong trường tư, các nho sĩ 



chắc chắn cũng đã truyền đạt những quan niệm của mình cho các học trò. Như vậy, 

Nho giáo được truyền bá trên tầng lớp quí tộc, nhưng đồng thời cũng đã thâm nhập 

vào cuộc sống của bình dân. Nhân dân rất quen thuộc tên những thánh hiền trên và 

câu chuyện của họ, điều này được thể hiện rất rõ trong ca dao Việt Nam. Về vấn đề 

này tôi sẽ trình bày kỹ hơn trong chương III. 

Sau thời nhà Trần, các trường học được xây dựng thêm, đặc biệt các trường học 

địa phương được phát triển hơn. Các trường học quốc lập không chỉ được xây dựng 

trong kinh đô nữa mà được mở rộng tới các địa phương. Năm 1398, Hồ Quí Ly đặt 

quan Giáo thụ tại các châu, các phủ, những lộ(tỉnh), tại mỗi lộ, uy nhiệm một đốc học 

dạy sinh đồ, mỗi năm tuyển chọn những học trò giỏi cống về triều đình. 

Sang thời nhà Lê, Nho giáo dần dần giành được địa vị độc tôn. Ngày càng nhiều 

trường học được thành lập ở các địa phương. Việc học tập thi cử theo Nho học được 

phát triển rực rỡ. Lê Thái Tổ đã mở trường Quốc Tử Giám để cho con cháu các quan 

và người thường dân tuấn tú vào học và đặt lại các nhà học ở các phủ và các lộ(tỉnh). 

Nhà Lê đã "sửa sang việc học tập Nho giáo đến châu, huyện, có chính sách rõ ràng 

trong việc khuyến khích học tập."[11, tr.104] Đến cuối đời nhà Lê, triều đình rất coi 

trọng việc ấn hành các sách kinh điển Nho giáo, và ban sách cho các phủ để giảng 

dạy, khoá cử, do đấy để lay nhân tài. Hệ thống giáo dục và thi cử đã được phát triển 

mạnh mẽ so với ngày xưa. Các phủ, châu, huyện đều có trường học, ngoài ra còn có 

rất nhiều trường tư. Bất cứ là trường quốc lập hay dân lập đều lấy sách kinh điển Nho 

giáo làm giáo trình. 

Sang nhà Nguyễn, triều đình lợi dụng tư tưởng Nho giáo kiểm soát tinh thần 

nhân dân hơn bao giờ hết. Cho nên mức độ tuyên truyền Nho giáo mạnh mẽ hơn. 

Triều đình cũng rất coi trọng việc học tập và giáo dục. số lượng trường lớp được tăng 

nhiều tại các huyện, phủ. "Theo thống kê của Quốc sử quán triều Nguyễn thì trung 

bình trên toàn quốc cứ hai huyện có một trường học quốc lập. Vào khoảng 500-570 

suất đinh thì có một trường học."[11, tr.106] Ngoài các trường học quốc lập đó ra, ở 

các thôn, xóm còn xuất hiện rất nhiều trường tư, thầy giáo trong các trường đều là các 

nho học "có trinh độ nhất định"[ll, tr.107], Trong đó có một số người vì chán cảnh 

quan trường mà xuống nhà quế dạy học. Nội dung giảng dạy trong trường chủ yếu 



theo hướng Nho học. Những học trò theo học đến từ các tầng lớp, có người giàu, cũng 

có người nghèo. Do đó, "các tư tưởng của Nho giáo qua các lốp học này được phổ 

biến rộng rãi và bài bản... Bởi vậy, trong xã hội có thêm nhiều người biết chữ, phong 

tục được phong hoá."[11, tr. 107-108] 

Tóm lại, từ nhà Lý cho đến nhà Nguyễn, giáo dục được phát triển, trường học 

được tăng lên. Các ữường học, bất cứ là quốc lập hay là dân lập, đều theo học những 

sách kinh điển Nho giáo như Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại học, Trung dung(Tứ thư). 

Kinh thi, Kinh thư, Kinh Xuân Thu, Kinh dịch, Kinh lễ(Ngũ Kinh) v.v. Mặc dù số 

người được vào trường học bị hạn chế, đa số nhân dân lao động không có cơ hội đọc 

sách kinh điển Nho học, nhưng trong môi trường lớn tôn sùng Nho giáo, một số đạo 

đức luân lý Nho giáo, cùng những quan niệm Nho giáo cũng đã dần dần thâm nhập 

vào quảng đại nhân dân lao động. Do đó, số người am hiểu và hành động theo luân lý, 

cương thường cũng ngày càng đông lên. 

Thông qua các trường học, các nho sĩ Việt Nam đem văn hoá Trung Hoa nói 

chung, Nho giáo nói riêng truyền bá vào dân gian Việt Nam. ở Việt Nam có nhiều 

phong tục tập quán đã có từ trước. Khi Nho giáo vào Việt Nam, những phong tục đó 

cũng phù hợp với quan niệm Nho giáo và do đó càng phát triển. Chẳng hạn như phong 

tục thờ cúng tổ tiên. Cho đến hôm nay, trong các gia đình Việt Nam đều đặt bàn thờ 

trong nhà; thờ cúng tể tiên đã trở thành một phần không thể thiếu được trong phong 

tục Việt Nam. 

Ngoài ra, những quan niệm tiêu cực của Nho giáo cũng ảnh hưởng đến xã hội 

Việt Nam một cách sâu rộng như "trọng nam khinh nữ", đòi phụ nữ phải "tòng", 

"thuận", giữ trinh tiết V.V.. 

Xét từ chổ quan tâm ý nhân dân Việt Nam chấp nhận những gì phù hợp của tư 

tưởng Nho giáo. "Vùng Giao Chỉ chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa hơn một 

ngàn năm trời, do đó người Việt biết viết chữ Hán, biết lễ nghi Trung Hoa, ngay cả 

văn hoá phong tục ngày lễ cũng đã tiếp nhận rồi."[41, tr.3] 

Chính vì những quan niệm Nho giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam, trở thành 

một phần không thiếu được trong tư tưởng nhân dân Việt Nam, cho nên nhiều nội 



dung Nho học xuất hiện trong ca dao Việt Nam. Những bài ca dao hàm chứa tư tưởng 

Nho giáo là một nội dung quan trọng trong kho tàng ca dao Việt Nam. 

2.2 Những biểu hiện cụ thể của tư tưởng Nho giáo trong ca dao Việt Nam 

Trong kho tàng văn học dân gian phong phú của Việt Nam, ca dao chiếm một vị 

trí quan trọng. Nội dung ca dao Việt Nam rất phong phú, bao hàm mọi mặt của cuộc 

sống  

nhân dân, chẳng hạn như tình yêu với quê hương đất nước, tình cảm gia đình, 

tình cảm lứa đôi V.V.. Trong đố, ca dao về tình cảm lứa đôi chiếm tỷ lệ rất cao. Khi 

giao lưu với người khác, người Việt Nam rất thích dẫn vài câu ca dao để biểu đạt quan 

niệm, tình cảm của mình. Ca dao đã trở thành một phần không thể thiếu được trong 

cuộc sống của nhân dân Việt Nam. Như Vũ Ngọc Phan đã nhận xét rằng: "... muốn 

hiểu biết về tình cảm của nhân dân Việt Nam xem dồi dào, thắm thiết, sâu sắc đến 

mức độ nào, rung động nhiều hơn cả về những thìa cạnh nào của cuộc đời thì không 

thể nào không nghiên cứu ca dao Việt Nam mà hiểu biết được." [23, tr.54]  

2.2.1 Quan niệm "tam cương " trong ca dao Việt Nam  

2.2.1.1. Quan niệm "tam cương " trong Nho giáo Trung Quốc 

"Cương thường" là cách nói tắt của "tam cương ngũ thường". "Tam cương ngũ 

thường" là nguyên tắc và qui phạm cơ bản của đạo đức truyền thống Trung Quốc. 

Trong đó, "tam cương" là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất trong đạo đức truyền 

thống Trung Quốc. 

"Tam cương" tức là "quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương". 

Trong đó, quần thần, con cái, người vợ phụ thuộc vào vua chúa, bố và người chồng. 

Quan niệm "tam cương" ở Trung Quốc xuất hiện rất sớm. Trong Hàn phi tử - Trung 

hiếu ghi rằng: "Thần theo quân, con theo cha, vợ theo chồng, ba điều thuận thiên hạ 

mới an ninh, ba điều ngược thì thiên hạ sẽ bị rối loạn, đây là lẽ thường của thiên hạ.n 

[dẫn theo 47, tr.69]. Điều đọ đã quyết định rồ ràng trật tự của ba quan hệ quân — 

thần, cha ~ con và chồng — vợ. Vua, cha và chồng là chuẩn mực hành động của thần, 

con và vợ. Ba người sau nhất định phải nghe theo ba người trước, không được trái lời, 

phản bội. Sự xuất hiện của "tam cương" đã góp phần vào việc củng cố chính quyền 



phong kiến, và được các đời nhà vua không ngừng phát triển từ thế hệ này sang thế hệ 

khác. 

Cùng với sự phát triển của chế độ phong kiến, sự ràng buộc của "tam cương" đối 

với con người ngày càng khắc khe. Giai cấp phong kiến càng ngày càng thần hoá "tam 

cương", coi tam cương là thiến lý, là đạo đức vĩnh viễn không thay đổi. 

Đời Tống Trung Quốc đã xuất hiện Lý học dựa trên lý thuyết Khổng Mạnh. Các 

nhà lý học "rất coi trọng tự nhận thức và thực tiễn về ý thức đạo đức... khuynh hướng 

cấm dục nặng nề, yêu cầu mọi người bỏ nguyện vọng nâng cao mức sống vật chất, 

tuyệt đối phục tòng những giáo điều cương thường luân lý phong kiến. Cương thường 

luân lý phong kiến là quyền uy thiêng liêng và tuyệt đối, yêu cầu mọi người vô điều 

kiện phục tòng và tuân thủ"[30. tr.220]. Chu Hi, người đại diện cho Tống Nho, còn 

cho rằng mạc dù xã hội có thay đổi như thế nào, tam cương cũng không thể lung lay. 

Lý học ràng buộc tinh thần của con người một cách nặng nề, đặc biệt đối với phụ nữ. 

Sau khi Việt Nam giành được độc lập, Tống Nho cũng được áp dụng rộng rãi tại 

Việt Nam. Các luật lệ lổn trong xã hội phong kiến đều bao chứa trong đó nội dung 

"cương thường" của Nho giáo, chẳng hạn như 47 điều giáo hoá của triều Lê ghi: " 

Làm tôi hết lòng trung, làm con hết lòng hiếu..., vợ chồng kính yêu nhau bằng điều 

nhân... vợ không được trái với chồng." ở đây, chúng ta có thể thấy rõ những tư tưởng 

"tam cương" của Nho giáo Trung Quốc. 

2.2.1.2. Những biểu hiện cụ thể của quan niệm "Tam cương trong ca 

đao Việt Nam 

 Trong không ít bài ca dao chúng tôi đã khảo sát, "cương thường" đều xuất hiện 

với tư cách là một từ ngữ riêng, thể hiện một chuẩn mực đạo đức xã hội, chứ không 

phải là nói về mọi mặt của quan niệm "cương thường". Điều này cũng chứng tỏ 

"cương thường" đã là một quan niệm quen thuộc trong nhân dân Việt Nam, họ có thể 

tự giác tuân thủ nó. Ví dụ: 

-Làm người phải biết cương thường 

Xem trong ngũ đẳng, quân vương ờ đâu 

Thờ cha, kính mẹ trước sau 



Anh em hoà thuận mới hầu làm nên 

Vợ chồng đạo nghĩa cho bền 

Bạn bè cho thực, dưới trên đứng thường. 

Bài ca dao này nhắc đầy đủ về mối quan hệ giữa quân thần, cha con, vợ chồng, 

anh em và bạn bè, khái quát đầy đủ về quan niệm "cương thường". 

Cần nhấn mạnh rằng trong "tam cương", thì mối quan hệ vua - tôi, nếu như được 

nhắc đến nhiều trong các luật lệ của triều đình phong kiến, thì lại rất ít khi được nhắc 

đến trồng ca dao. Điều ấy cũng dễ hiểu vì tác giả dãn gian không phải là những công 

hấu khanh tướng, những viên quan lại, mà là những người bình dân. 

Một số bài ca dao trong đó quan hệ vợ chồng theo quan niệm "cương thường" 

trở thành ý nghĩa chính. Trong quan niệm về mối quan hệ vợ chồng, Việt Nam và 

Trung Quốc có chút khác nhau. Quan niệm "tam cương" Nho giáo Trung Quốc yêu 

cầu chặt chẽ đối với phụ nữ, cùng với chế độ phong kiến càng phát triển, yêu cầu này 

càng khắt khe hơn. "Tam cương" chỉ hạn chế hành động của mỗi một bên vợ thôi. 

Người chồng có thể lấy năm thê bảy thiếp, nhưng vợ phải giữ chung thúy với chồng 

mình suốt đời, "dù chồng có thể không hiền, nhưng vợ không thể không thuận "(Chữ 

của Tằng Quốc Phan)[dẫn theo 47, tr.72]. Do đó, "tam cương" đã trở thành một chuẩn 

mực yêu cầu khắc khe cho phụ nữ; với đàn ông thì không có những yêu cầu như thế 

này. Còn ở Việt Nam thì khác, "cang thương" không chỉ có tác dụng hạn chế đối với 

phụ nữ mà còn cả đối với đàn ông nữa. Trong các bài ca dao Việt Nam, chúng ta 

thường xuyên thấy những câu là vợ dùng "cang thường" để nhắc nhỏ chồng đừng 

quên tình nghĩa vợ chồng: 

- Biển tình chìm nổi, bối rối tư lương 

Thiếp với chàng như lửa với hương 

Một mai tê dù hương tàn lửa tắt, 

Đạo nghĩa cương thường chở bỏ nhau 

 

- Cương thường chi lắm anh ơi  



Chớ nghe thiên hạ nói chơi mà buồn 

- Đạo cang thường không phải như cá tôm 

Đương mua mớ nọ, chạy chồm mớ kia 

 

- Đạo cang thường đoạn đoạn phân li 

Chàng mà xa thiếp phen ni bởi Trời 

 

- Đạo cang thường quý lúc ban sơ 

Có thương nhau ráng thắt mối tơ 

- Chớ đừng rày đây mai đó, em đợi chờ uổng công. 

Những chàng trai cũng rất tự nguyên giữ "cang thương" với cô gái: 

- Anh chẳng phải như phường trăng gió chặn ngõ đón truồng 

Bao giờ anh cũng giữ cang thường 

Miễn em ừ một tiếng, anh sẽ lạy song đường cưới em 

- Lời anh đã hứa, ngàn bữa em không quên 

Thương nhau cho chặt cho bền 

Từ đây em đốt nén hương nguyền nhờ anh 

Chàng trai coi trọng "cang thường" hơn tiền bạc: 

- Đại vi đài vi các 

Tiểu vi đống vỉ lương 

Anh chẳng tham rộng ruộng lớn vườn 

Tham Ví nhơn ngãi, cương thường mà thôi 



2.2.2 Quan niệm "tam tòm " tròm ca dao Việt Nam  

2.2.2.1. Quan niệm "tam tòng " của Trung Quốc 

Làm công cụ giữ gìn chế độ phong kiến, quan niệm "tam cương" sau khi ra đời 

luôn luôn được giai cấp phong kiến coi trọng, đề cao. Sự xuất hiện của "tam cương" 

đã làm cho địa vị phụ nữ ngày càng thấp kém. Đặc biệt sự xuất hiện của quan niệm 

"tam tòng" càng ràng buộc hành động của phụ nữ, giống như xiềng xích trối buộc họ. 

Quan niệm "tam tòng" bắt nguồn từ quan niệm trọng nam khinh nữ từ thời Xuân 

Thu Trung Quốc. Khổng Tử trong Luận Ngữ viết rằng: "Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi 

nan dưỡng dã, cận chỉ tắc bất tôn, viễn chi tắc oán." (Luận ngữ - Dương hoá)(Chỉ có 

phụ nữ và trẻ con là khó đối xử. Quá thân mật, quá thân cận, thì bọn họ đễ vô lễ. Nếu 

không gần gũi, xa bọn họ thì bọn họ sẽ giận)[20, tr.639]. Các kinh điển Nho giáo 

nhiều chỗ đề cập đến sự trọng nam khinh nữ. Chẳng hạn như: "Phu giả, thê chi thiên 

dã "(Người chồng là trời của vợ). Còn Đổng Trọng Thư, nhà tư tưởng Tây Hán đã hệ 

thống hoá lý luận về quan niệm trọng nam khinh nữ. ông cho rằng lẽ quân thần, phụ 

tử, phu phụ đều theo đạo âm dương. Đàn ông tuy hèn kém nhưng vẫn là dương, phụ 

nữ tuy là cao quý nhưng vẫn là âm, và bởi vì "dương" quí và "âm" hèn, là lẽ của trời, 

là không thể thay đổi. Do đó, trọng nam khinh nữ là lẽ hiển nhiên của trời đất. 

Sau đó, nhiều nhà Nho học thuyết trình về quan niệm trọng nam khinh nữ trong 

tác phẩm của họ. Điều này làm cho quan niệm trọng nam khinh nữ ngày càng hợp lý 

hoá. Từ đó tự nhiên dẫn ra kết luận là phụ nữ phục tùng đàn ông, vợ phục tùng chồng. 

"Đạo phụ nữ không gì lớn hơn hai chữ: thuận, tòng "[11, tr.69]. Các sách kinh điển 

Nho giáo đều có nhắc đến quan niệm Xiên, chẳng hạn như trong sách Mạnh Tử viết 

rằng: "Sự thuận tòng là cái đạo đàn bà vậy. "[11, tr.79] 

Trong Lễ Ký đã khái quát yêu cầu "thuận, tòng" của phụ nữ thành "tam tòng" là 

"tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử"(ở nhà thì theo cha, lấy chồng thì 

theo chồng, chồng chết thì phải theo con trai). "Tam tòng-là kết luận tất nhiên của 

quan niệm trọng nam khinh nữ", từ đó trở đi hai ngàn năm, "tam tòng" đã trở thành 

một tiêu chuẩn đạo đức mà phụ nữ Trung Quốc bắt buộc phải tuân theo, phụ nữ ngày 

càng bị kìm hãm và áp bức. 



2.2.2.2. Ảnh hưởng của quan niệm "tam tòng tại Việt Nam 

Cùng với quan niệm Nho giáo được giai cấp phong kiến Việt Nam hấp thụ và lợi 

dụng để củng cố chính quyền, quan niệm coi khinh phụ nữ, "tam tòng" cũng được 

truyền vào Việt Nam và dần dần trở thành một tiêu chuẩn đạo đức phổ biến. 

Trước khi Nho giáo truyền vào Việt Nam, phụ nữ Việt Nam có vai trò nhất định 

trong gia đình lẫn xã hội. 

Trong xã hội nguyên thuỷ, có nhiều phụ nữ ngoài tham gia hoạt động sản xuất ra 

còn đảm nhiên nhiều công việc xã hội. Họ đã đảm nhiệm nhiệm vụ xử lý những mâu 

thuẫn trong nội bộ thị tộc và giữa thị tộc mình với những thị tộc khác. 

Sau khi xã hội Việt Nam từ mẫu quyền chuyển sang phụ quyền, do nguyên nhân 

là sự thay thế không được triệt để, cho nên vai trò của phụ nữ vẫn được duy trì trên 

mức độ đáng kể trong các "lĩnh vực hôn nhân, gia đình, sinh hoạt văn hoá tinh thần" 

lẫn "lĩnh vực kinh tế và xã hội"[l1, tr.54]. 

Tư tưởng Nho giáo truyền vào Việt Nam dần dần ảnh hưởng tới mọi mặt của 

cuộc sống nhân dân Việt Nam. "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" chính là sự phản 

ánh chân thực vị trí người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến. 

Thực ra, trong thời kỳ đầu của chế độ phong kiến Việt Nam, "nhiều phụ nữ vẫn 

có thể sống không đến nỗi quá gò bó trong những lễ giáo ngặt nghèo."[11, tr.120] Sự 

ảnh hưởng của những lễ giáo Khổng Mạnh chưa tới tầng lớp lao động, các trai gái 

tầng lớp lao động "vẫn có thể kết hôn tự do". Lê Trắc trong sách An Nam chí lược ghi 

rằng: "Trai, gái nhà nghèo kết hôn vẫn không có mối lái gì. Họ tự kén chọn nhau mà 

lây. "[dẫn theo ll.tr.121]. 

Tuy nhiên, đi đôi với sự phát triển của chế độ phong kiến, tư tưởng Nho giáo 

ngày càng gắn bổ chặt chẽ với chế độ phong kiến Việt Nam và dần dần trở thành cơ 

sở tinh thần của chế độ đó. Từ đó, "các thế hệ phụ nữ Việt Nam dần dần bị một mạng 

lưới tính vi, nghiệt ngã ràng buộc."[11, tr.129] Giai cấp phong kiến đã áp dụng nhiều 

biện pháp để dạy dỗ phụ nữ theo lễ giáo Khổng Mạnh. Họ quy định nhiều điều giáo 

hoá phụ nữ, ra sức biểu dương những tiết phụ, chẳng hạn như năm Hồng Đức(1470-



1497), cho xây dựng "Tiết phụ lầu" để biểu dương Phạm thị ở làng Phù Ủng, ở góa 

nuôi con. 

Ngoài sử dụng những biện pháp tích cực tuyên truyền như trên ra, giai cấp 

phong kiến còn "đe doa và trừng trị những phụ nữ muốn thoát ra khỏi vòng trói buộc 

"[11, tr.132] của lễ giáo. Luật Hồng Đức và Luật Gia Long có ghi rõ những điều trừng 

trị phụ nữ như thích chữ vào mặt, lưu đầy, tử hình V.V.. 

Giống như Trung Quốc, giai cấp phong kiến Việt Nam cũng cố gắng "sử dụng 

'tam tòng' để thực hiện việc kìm hãm, trói buộc người phụ nữ."[11, tr.134] Giai cấp 

phong kiến thông qua ra sức tuyên truyền cho phụ nữ những lý lẽ của lễ giáo Khổng 

Mạnh, những quan niệm "tam tòng", làm cho họ dần dần tiếp thu và tự giác tuân thủ 

những giáo điều của Nho giáo. 

Khi tư tưởng "tam tòng" đã trở thành một quan niệm của xã hội thì dĩ nhiên sẽ 

được thể hiện trong ca dao dân gian. 

2.2.3. Những biểu hiện cụ thể của quan niệm "tam tòng trong ca dao 

Việt Nam 

Trong những bài ca dao có phản ánh nội dung tư tưởng Nho giáo, số lượng ca 

dao có liên quan với quan niệm "tam tòng" chiếm tỷ lệ rất cao. Trong đó, hai quan 

niệm "tại gia tòng phụ", "xuất giá tòng phu" chiếm phần lớn.  

2.2.3.1) Những bài ca dao có quan niêm "tòng phu" 

"Tại gia tòng phụ " trong ca dao Việt Nam cốt được thể hiện trong vấn đề hôn 

nhân. 

Sau khi quan niệm "tam tòng" phổ biến sâu rộng ở Việt Nam, người con gái dần 

dần mất quyền tự do chọn bạn đời; cha mẹ nắm quyền quyết định hôn nhân của người 

con gái. Trong điều 94, Luật Gia Long có quyết định: "Gả chồng cho con gái, lấy vợ 

cho con trai, đều do ông bà cha mẹ làm chủ hôn."[dẫn theo 11, tr. 137]. Ở Việt Nam 

có một câu tục ngữ nói rằng: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", đây cũng là một tiêu 

chuẩn đạo đức đối với con gái Việt Nam. 



Thông qua khảo sát phân tích, chúng tôi tìm được ba mặt chính về vân đề "tòng 

phụ" trong ca dao: 

A. Cùng với sự thâm nhập không ngừng của quan niệm"tại gia tòng phụ", việc 

con gái hỏi ý kiến bố mẹ về hôn nhân đã trở thành một điều bình thường. Khi hai 

thanh niên yêu nhau, muốn lấy nhau, cô gái dùng ca dao nhắc nhở chàng trai phải hỏi 

ý kiến của bố mẹ: 

- Anh thương em chỉ nói bên ngoài 

Sao mà không nói tận tai mẹ thầy? 

 

- Anh về hỏi mẹ cùng thầy 

Có cho làm tề bên này hay không? 

- Anh về têm một trăm miếng trầu cho tinh tuyết 

Bỏ vào hộp thiếc khay cẩn xà cừ 

Để em vòng tay thưa với thầy mẹ gả em chừ cho anh 

 

- Phụ mẫu sơ sanh, hãy đề người định 

Trong việc vợ chồng, phải chờ lịnh mẹ cha 

- Đợi lịnh mẹ cha, anh đây cũng biết vậy 

Nhưng em phải hứa chắc một lời, anh sẽ cậy mai dong. 

B. Đối với chuyện hôn nhân, con gái bị tước đoạt quyền lựa chọn, nhất định phải 

nghe lời của bố mẹ. Dù người con gái không bằng lòng với cha mẹ, nhưng vẫn không 

dám nghĩ đến chuyện vượt quyền quyết định của phụ mẫu: 

- Áo gài năm nứt hở bâu 

Em còn cha mẹ dám đâu tự tình. 

 

- Bông ngầu rụng xuống cội ngẫu 



Em còn phụ mẫu dám đâu tự tình. 

 

- Ngọc còn ẩn bóng cây ngấu 

Em đang tùng phụ mẫu dám đâu tự tình? 

C. "Tại gia tòng phụ" đã trở thành một tiêu chuẩn đạo đức đối với con gái. Khi 

cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp xếp không được hạnh phúc, đặc biệt là khi bị gả sang nhà 

người ta vì bố mẹ ham tiền, người con gái không thể im lặng được, đã nói ra những 

oán trách và nỗi buồn của mình. 

- Đường đi những lách cùng lau 

Cha mẹ tham giàu, ép uổng duyên con. 

 

-Lửa nhen vừa mới bén trầm 

Trách lòng cha mẹ nỡ cầm duyên con. 

 

- Mẹ em tham gạo tham gà 

Bắt em để bán cho nhà cao sang 

Chồng em thì thấp một gang 

Vắt mũi chưa sạch ra đàng đánh nhau 

Nghĩ mình càng tủi càng đau 

Trách cha trách mẹ tham giàu tham sang. 

 

-Mẹ em tham thúng xôi rền 

Tham con lợn béo tham tiền Cảnh Hưng 

Tôi đã bảo mẹ rằng đừng 

Mẹ hấm, mẹ hư mẹ bưng ngay vào 



Bây giờ kẻ thấp, người cao 

Như đôi đũa lệch so sao cho bằng? 

 

-Thân em mười sấu tuổi đầu 

Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người 

Nói ra sợ chị em cười 

Năm ba chuyện thảm chín mười chuyện cay 

Tôi về đã mấy năm nay 

Buồn riêng thì có vui vầy thì không 

Ngày thì vất vả ngoài đồng 

Tối về thời lại nằm không một mình 

Có đêm thức suốt năm canh 

Rau heo cháo chó loanh quanh đủ trò 

Ai về nhắn mẹ cùng cha 

Lấy chồng nhà có, khổ ba bảy đường 

Đêm nằm lưng nỏ bén giường 

Mụ gia đã xốc vô buồng kéo ra 

Bảo lo con lợn, con gà 

Lo xong cối lúa, quét nhà nấu cơm 

Ốm đau thì mụ nỏ thương 

Mụ hành, mụ hạ, đủ đường khốn thân 

Tối về bưng bát cơm ăn 

Mụ cầm cái đọi, mụ quăng vô người 

Lấy chồng giàu, khổ lắm, chị ơi! 



Những bài ca dao trên đã phản ánh cuộc sống đau khổ của những cô gái bị bố mẹ 

ép gả lấy chồng. Để thoá mãn những tham vọng của bố mẹ, người con gái phải hy 

sinh hạnh phúc suốt đời của mình. Có khi họ trách móc mạnh mẽ cha mẹ: 

- Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra 

Tưởng là mẹ chính hoá ra mụ hầu 

Có khi họ hy vọng có thể làm chủ hôn nhân của mình, xin bố mẹ đừng gả vội: 

- Cơm sôi bớt lửa kẻo trào 

Mẹ ơi khoan bán, má đào đang non 

Phụ nữ Việt Nam không tuân thủ những giáo điều một cách máy móc. Họ hy 

vọng được tự do kén chọn người yêu. Khi bố mẹ cắt đứt tình yêu, họ tâm sự, than vãn: 

- Mẹ ơi! Trái bí còn non 

Mẹ cầm dao cắt duyên con sao đành? 

Qua phân tích trên, chúng tôi thấy, quan niệm "tại gia tòng phụ" cốt thể hiện 

trong ca dao Việt Nam là về mặt hôn nhân. Cha mẹ nắm quyền định đoạt hôn nhân 

của con gái, tước đoạt quyền lựa chọn hôn nhân cùa con. Không biết bao nhiêu người 

con gái đã phải cHịu nỗi đau khổ suốt đời vì cuộc hôn nhân do bố mẹ xếp đặt. Trong 

các bài ca dao được khảo sát, chúng tôi thấy được rất rõ nỗi khổ của những con gái bị 

gả bán trong hôn nhân bất hạnh. Phụ nữ Việt Nam không phải là lúc nào cũng tuân thủ 

giáo điều, họ đã phản kháng những điều bất công của bố mẹ, của chế độ đối với mình, 

mong để giành hạnh phúc. 

2.2.3.2) Những bài ca dao có quan niệm "tòng phu"(theo chồng) 

"Xuất giá tòng phu" là điều quan trọng trong quan niệm "tam tòng". Do quan 

niệm "tam tòng", người phụ nữ chỉ có thể là "thuận" và "tòng" theo cha, theo chồng. 

Điều này là sự bất công đối với phụ nữ. 

Ở Việt Nam, quan niệm "tòng phu" cũng đã trở thành nội dung mà xã hội, dư 

luận giáo dục phụ nữ và đã ăn sâu vào ý thức của phụ nữ Việt Nam. "Theo chồng" là 

một nội dung xuất hiện với tỷ lệ rất cao trong ca dao Việt Nam. 



A. Dưới chế độ phong kiến, phụ nữ Việt Nam đã tiếp thu sự giáo dục về quan 

niệm "theo chồng" từ nhiều mặt của xã hội. Ca dao cũng là một trong những công cụ 

giáo dục: 

- Chữ rằng: chi tử vu quy 

Làm thân con gái phải đi theo chồng 

 

- Chưa chồng, chen đám chơi đu 

Chồng rồi chằng dám ngao du chốn nào 

 

- Có chồng như chạc vấn do 

Như khuy mắc nứt như đò thả neo 

Như trên đã nói, dưới chế độ phong kiến, phụ nữ phải tuân theo nguyên tắc 

"thuận" và "tòng". Cái gì gọi là "thuận"? Tức là đàn ông nói gì thì đàn bà cũng phải 

nghe, phu xướng phụ tòng: 

- Muốn cho trên thuận dưới hòa 

Chồng kêu vợ dạ mới là gái ngoan 

 

- Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè 

Làm thân con gái phải nghe lời chồng 

Sách có chữ rằng: phu xướng, phụ tòng 

Làm thân con gái lấy chồng xuất gia 

Lấy em về thờ mẹ, kính cha 

Thờ cha, kính mẹ ấy là người ngoan 

 

- Tam tòng sách hãy còn ghi 



Bé nương cha mẹ lớn đi theo chồng 

 

- Tam tòng tích cũ còn ghi 

Bé nghe cha mẹ, lớn thì nghe anh 

 

- Phụ tùy phu xướng, ấy là lẽ thường 

Anh bảo sao em nghe vậy, cho vẹn đường ái ân 

Trong nội dung giáo dục "tòng phu" có một điểm quan trọng là bất cứ chồng 

nghèo hay sang, bất cứ phải chịu đau khổ như thế nào, đàn bà đều phải đi theo, không 

được bỏ chồng: 

-Có chồng như ngựa có cương 

Chua cay cũng chịu, vui thương cũng nhờ 

 

-Có chồng thì phải theo chồng 

Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo 

Có chồng thì phải theo chồng 

Đắng cay phải chịu, mặn nồng cũng vui 

 

-Có chồng thủ phận thủ duyên 

Trăm con bướm đậu cửa quyền xin lui 

 

- Trăm năm giữ vẹn chữ tùng 

Sống sao thác vậy một chồng mà thôi 

Lấy chồng rồi thì là người của nhà chồng, phải theo thói quen của nhà chồng, bỏ 

thói quen của nhà mình: 



-Lấy chồng theo thói nhà chồng 

Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng đi 

 

-Lấy chồng thì phải theo chồng 

Thôi đừng theo thói cha ông nhà mình 

B. Ca dao có nhiều bài người phụ nữ nói về việc "theo chồng". Trong đó, phụ nữ 

Việt Nam dám chịu mọi sự đau khổ để theo chồng, biểu lộ ra tình cảm gắn bó với 

người chồng. 

- Anh đi làm thợ nơi nao  

Để em gánh đục gánh bào đi đưa 

Trời nắng cho chí trời mưa  

Để em cởi áo che cưa cho chàng 

 

- Đi đâu có anh có tôi 

Người ta mới biết có đôi vợ chồng 

- Đi đâu cho thiếp đi cùng 

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam 

 

- Tay mang khăn gối sang sông 

Mồ hôi nó đẫm thương chồng phải theo 

 

- Thương chồng phải luỵ cùng chồng 

Đắng cay phải chịu mặn nồng phải theo 

Tất nhiên, tình cảm gắn bó vợ chồng là tình cảm tự nhiên của con người, không 

phải tới khi Nho giáo tới Việt Nam mới có tình cảm này. Tuy nhiên, đến khi Nho giáo 



vào Việt Nam thì tình cảm tự nhiên đó được "văn tự hoá" và được coi như một nghĩa 

vụ, trách nhiệm bắt buộc đến với người phụ nữ. Trong ca dao Việt Nam, người phụ nữ 

khi thể hiện tình cảm tự nhiên của mình cũng không quên nói tới đạo lí Nho giáo. 

Tuy câu đầu tiên trong "tam tòng" là "tại gia tòng phụ", thế nhưng sau khi con 

gái "xuất giá", "tòng phu" hiển nhiên sẽ quan trọng hơn "tòng phụ". Do đó, trong ca 

dao Việt Nam, chúng tôi thường thấy được những câu phản ánh nỗi buồn của con gái 

vì theo chồng mà phải xa bố mẹ, cảm thấy mình như bất hiếu: 

- Chữ xuất giá tòng phu phải lẽ 

Gái có chồng bỏ mẹ quạnh hiu 

Bớ anh ơi! 

Em nhớ khi thơ bé nâng niu 

Ngày nay xuất giá bỏ liều mẹ cha. 

 

- Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra 

Nhai cơm sún nước, lớn mà chừng ni 

Nghe lẻn chàng, bỏ mẹ ra đi 

Thất hiếu với phụ mẫu có hề chỉ không, hở chàng ? 

 

- Tay đeo khăn gói qua sông 

Mẹ ôi lạy mẹ thương chồng phải theo. 

 

- Vai mang khăn gói theo chồng 

Mẹ kêu con dạ, trỗ vào lạy mẹ cùng cha 

Xưa kia con ở nội gia 

Bây giờ con xuất giá tùng phu, nội gia tùng phụ 

Sách có chữ: tam cang thường ngũ 



Ngoài bìa có chữ phu phụ đạo đông 

Thượng cha, nhớ mẹ, đạo thương chồng phải theo. 

C. "Tòng phu" còn có nghĩa là phải gánh nặng gia đình nhà chồng: 

Có con gây dựng cho con 

Có chồng gánh vác nước non nhà chồng. 

 

Có con khốn khổ về con 

Lấy chồng phải gánh xương hom cho chồng. 

 

Có con phải khổ vì con 

Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng. 

Qua những câu ca dao trên, chúng tôi thấy phụ nữ Việt Nam đã tiếp thu quan 

niệm "tòng phu". Phạm Việt Long đã nói trong cuốn Tục ngữ ca dao về quan hệ gia 

đình: "Nho giáo đã gặt hái được những thành công nhất định trong việc truyền bá 

quan niệm tòng phu vào xã hội Việt Nam, làm cho khái niệm này trở thành câu cửa 

miệng của dân gian"[15,tr.l04]. 

2.2.3.3. Quan niệm giữ trinh tiết của phụ nữ trong ca dao Việt Nam 

 Trong các điều lễ giáo Nho gia, yêu cầu về trinh tiết của phụ nữ là một nội dung 

rất quan trọng. Sau khi lấy chồng thì phải giữ đạo phụ nữ, phải biết chiều chồng, 

không được bỏ chồng. Thế nhưng chồng lại có thể dựa vào pháp luật mà bỏ vợ bất cứ 

lúc nào. 

"Trong điều 108, Luật Gia Long cho phép người chồng và gia đình nhà chồng 

được tự tiện bỏ người vợ, không cần phải ra trước công môn làm gì, chỉ cần làm tờ 

giấy bỏ vợ là đủ..."[ll,tr.l39] 

Khi quan niệm trên đã ăn sâu vào ý thức của nhân dân, người ta đã coi "giữ trinh 

tiết", "thúy chung" với chồng là một điều rất tự nhiên, một đạo đức: "Chưa chồng 



trông dọc trông ngang, có chồng cứ thẳng một đàng mà đi." Do đó, đa số phụ nữ Việt 

Nam dưới chế độ phong kiến đều tự nguyện tuân thủ sự "trói buộc" trên: 

- Khuyên anh xét kĩ và nghĩ cho cùng 

Trung trinh liệt nữ, quân tử anh hùng 

Làm sao cho vẹn tam tàng 

Gái ngoan chả lấy hai chồng bỏ anh. 

 

- Mặc ai ép nghĩa nài tình 

Phận mình là gái chữ trinh làm đầu 

 

- Trăm năm giữ vẹn chữ tùng 

Sống sao thác vậy một chồng mà thôi 

 

Trong ca dao Việt Nam, chúng tôi thấy được nhiều hình ảnh phụ nữ một lòng 

chờ đợi người chồng xa nhà đến bể cạn đá mòn, không hề có ý tưởng đổi lòng: 

- Cầu mô cao bằng cầu danh vọng 

Nghĩa mô nặng bằng nghĩa chồng con 

Ví dầu nước chảy đá mòn 

Xa nhau nghìn dặm lòng còn nhớ thương. 

 

-Dạ ai hoài tâm tư bất tuyệt 

Lòng ưu tư nhật nguyệt vô vong 

Ai vong thiếp cũng không vong 

Ôm lòng chờ đợi dầu tóc bạc răng long cũng đành. 

-Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ 



Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu 

Anh về học lấy chữ nhu 

Chín trăng em đợi, mười thu em chờ 

 

-Em xa anh vẫn giữ lòng vàng đá 

Có chị Hằng soi tỏ dạ sắt son 

Nguyện có quỷ thần, khi mô anh buồn 

Thì cầm, kì, thi, vịnh giải chữ ái ân 

Chữ trinh em nguyện giữ trọn chín mười phần với anh. 

 

-Sáng trăng trải chiếu hai hàng 

Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ 

Quay tơ phải giữ mối tơ 

Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh. 

Phụ nữ Việt Nam không vì tham giàu mà bỏ chồng: 

-Chồng ta áo rách ta thương 

Chồng người ấm gấm xông hương mặc người. 

 Khi thanh niên trai gái tỏ tình với nhau, trinh tiết cũng là một tiêu chuẩn để đánh 

giá người con gái: 

- Phàm là thân nhi nữ 

Phải trọng chữ tiết trinh 

Ngày nay gặp gỡ thình lình 

Lẽ nào em trao hết tâm tình cho anh 

- Anh chẳng phải như phường trăng gió chặn ngõ đón truồng 

Bao giờ anh cũng giữ cang thường 



Miễn em ừ một tiếng, anh sẽ lạy song đường cưới em 

- Lời anh đã hứa, ngàn bữa em không quên 

Thương nhau cho chặt cho bền 

Từ đây em đốt nén hương nguyền nhờ anh. 

 

Người vợ tự nguyện chờ đợi người chồng, sự đau khổ của họ quả vô bờ: 

- Ba bốn năm, tấm tượng rách tôi cũng còn thờ 

Lòng tôi thương ai biết, dạ tôi chờ ai hay. 

 

- Thương thay cây trúc ngã quì 

Ba năm trực tiết còn gì là xuân! 

Người vợ chờ đợi rất hy vọng người chồng có thể nhìn thấy sự hy sinh của mình, 

không phụ lòng người vợ: 

Một miếng trầu năm ba lời dặn 

Một chén rượu năm bảy lời giao 

Anh chớ nghe ai sóng bổ ba đào 

Em đây giữ niềm tiết hạnh, anh chớ lãng xao em buồn. 

Giữ trinh tiết, chung thủy đã trở thành một đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt 

Nam.  

Bên cạnh đó, chúng tôi thấy được tình cảm gắn bó vợ chồng ở Việt Nam. Lễ 

giáo phong kiến trong dân gian và trong ca dao không còn là những lời giáo huấn khô 

cứng nữa, mà đã trở thành đạo đức, tình cảm tự nhiên của con người. Điều ấy chứng 

tỏ những gì là khuôn phép nhưng phù hợp với đạo lí, tình cảm cửa con người thì đều 

được chấp nhận, được tình cảm hoá để trở thành lẽ tự nhiên.  



2.2.3.4) Hiện tượng đa thê trong ca dao việt Nam 

Dưới chế độ phong kiến, phụ nữ phải giữ trinh tiết, không được lấy hai chồng, 

còn những đàn ông lại có thể tự do lấy vợ. “Tài trai lấy năm lấy bẩy, Gái chính 

chuyên chỉ có một chồng” 

Trong ca dao Việt Nam có một số bài phản ánh hiện tượng đa thê đó: 

- Ai bì anh có tiền bồ 

Anh đi anh lấy bảy cô một lần 

Cô hai buôn tảo, bán tần 

Cô ba đòi nợ chỗ gần chỗ xa 

Cô tư dọn dẹp trong nhà 

Cô năm sắc thuốc mẹ già dưỡng nuôi 

Cô sáu trải chiếu, treo mùng 

Một mình cô bảy nằm chung với chồng. 

 

- Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi 

Khi muốn thuốc phiện, khi vui chè tàu 

Suốt năm canh năm vợ ngồi hầu 

Vợ cả têm thuốc, têm trầu vợ hai 

Vợ thứ ba trải chiếu chia bài 

Vợ thứ tư coi sóc nhà ngoài nhà trong 

Vợ thứ năm sửa chốn loan phòng. 

Đa số ca dao phản ánh hiện tượng đa thê đều mang tính phế phán. Trong ca dao 

Việt Nam, chúng tôi có thể thấy được thái độ của người vợ cả đối với chuyện lấy vợ 

bé của chồng. Thái độ người vợ cả rất rõ ràng, phản đối dữ dội: 

- Năm ngoái anh mới sang Tây 



Đồn anh buôn bán năm nay phát tài 

Lòng anh muốn lấy vợ hai 

- Rằng: Nhà có thuận nay mai nó về? 

Rồi ra một quán đối quê 

Tôi muốn nó về làm bạn sớm hôm 

Trước là sinh tử sinh tôn 

Sau nữa thờ phụng tông môn ông bà 

Trước con nhà, sau ra con nó 

Xin nhà rồi chớ có ghen tuông 

Chợ rộng thì lắm gái buôn 

Sông rộng lắm nước trong nguồn chảy ra 

Lòng anh ăn ở thật thà 

Coi nó mười tám coi nhà hai mươi 

Lòng anh chẳng có như người 

Có mới nới cũ tội Trời ai mang 

Lòng anh ăn ở bằng ngang 

Nó giàu bằng mấy cũng nàng thứ hai 

- Thôi thôi, tôi biết anh rồi 

Bụng anh nông nổi giếng khơi không bằng 

Bây giờ anh khéo khôn ngoan 

Sau anh hư túi tôi làm chi anh 

Anh mà bắt chước Thúc Sinh 

Thì anh đừng trách vợ mình Hoạn Thư. 

Khi người chồng quyết định lấy vợ bé, người vợ cả thấy rất đau lòng, oán trách 

người chồng: 



-Khi anh mặt bảng da chì 

Tay bưng bát thuốc, tay thì bát canh 

Bây giờ anh đẹp anh xinh 

Anh lấy vợ lẽ phụ tình thiếp chăng? 

Thậm chí có ý tưởng bỏ mặc, nhường chỗ cho vợ bé: 

-Không thương để thiếp lui ra  

Tội gì một ổ để đôi gà ấp chung. 

 

-Mật ngọc rót xuống thau đồng  

Những lời anh nói cho lòng em say 

Một trâu anh sắm đôi cày  

Một chàng đôi thiếp có ngày oan gia  

Chàng ơi! Chàng cho em ra  

Lẽ đâu một ổ đôi gà ấp chung! 

Những người vợ bé cũng phải chịu đau khổ nặng nề. Họ không những phải tranh 

giành người chồng với vợ cả, mà còn bị vợ cả sai khiến: 

-Thân em lấy lẽ chằng hề, 

Có như chính thất mà lê giữa giường.  

Tối tối chị giữ mất buồng,  

Phát cho manh chiếu nằm suông nhà ngoài,  

Sáng ngày chị gọi: bớ hai!  

Trở dạy nấu cám, thái khoái, băm bèo.  

Vì chưng bác mẹ tôi nghèo, 

 Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoái  



Những người vợ bé biết mình sẽ đối mặt với cuộc sống khổ sở như thế nào; 

nhưng dưới chế độ phong kiến, họ làm sao thoát khỏi cảnh ngang trái: 

- Thân em đi lấy chồng chung  

Khác nào như cái bung xung chịu đòn! 

 

-Thân em làm tốt làm lành 

Lấy chồng làm lẽ như giành thủng trôn 

Tuy nhiên không phải ai cũng cam lòng sống trong cảnh đau khổ như thế. Trong 

ca dao Việt Nam, chúng tôi đã thấy rõ tiếng nói phản kháng cảnh bất công này: 

-Thà mà mặc áo mới may  

Không thèm mặc áo xỏ tay vô rồi 

Là sản phẩm của tư tưởng Nho giáo, "tam tòng" giống như xiềng xích trói buộc 

tư tưởng, hành động của phụ nữ, làm bao nhiêu phụ nữ phải sống cảnh đời cực khổ. 

Phụ nữ Việt Nam chịu ảnh hưởng của quan niệm "tam tòng" một cách sâu sắc. Quan 

niệm đó ăn sâu vào ý thức của họ, họ đã tự giác hoặc không tự giác coi "tam tòng" 

thành chuẩn mực đạo hiếu, hành động. Thế nhưng, khi phụ nữ bị gò bó quá nặng nề 

thì dĩ nhiên họ cất tiếng nói phản kháng. Điều nay chứng tỏ phụ nữ Việt Nam không 

tiếp thu quan niệm Nho giáo một cách máy móc, mà đã có ý thức chống lại những mặt 

tiêu cực trong tư tưởng Nho giáo. 

2.2.3 Quan niệm "đạo hiếu " trong ca dao Việt Nam 

Trong quan niệm đạo đức Nho giáo, đạo hiếu là một tiêu chuẩn đạo đức cực kỳ 

quan trọng. Mạnh Tử có nhắc đến cách nói "năm điều không hiếu", trong đó ba điều 

đầu đều liên quan tới chuyện không phụng dưỡng bố mẹ. Phụng dưỡng bố mẹ là yêu 

cầu đầu tiên của đạo hiếu. Trong Luận Ngữ-Học nhĩ có ghi rằng: "Sự phụ mẫu, năng 

kiệt kỳ lực" (<con> phải cố hết sức mình để phụng dưỡng cha mẹ). Qua đó có thể thấy 

rằng yêu cầu của đạo hiếu đối với con cái rất cao. 

Thế nhưng, phụng dưỡng bố mẹ không chỉ có nghĩa đơn thuần là "chăm nuôi". 

Khổng Tử từng nói rằng: nếu chỉ hiểu "hiếu" là chăm nuôi, thì chẳng khác gì coi bố 



mẹ là con chó, con ngựa được nuôi nấng(Ngay cả con chó, con ngựa cũng có thể gọi 

được nuôi), chỉ có lòng kính mới là đạo hiếu của con người. Lời phê phán của ông 

Khổng Tử tuy quá gay gắt, nhưng đã hoàn thiện nội dung của đạo hiếu, nâng cao yêu 

cầu đối với hành động hiếu: không chỉ là chăm nuôi bố mẹ, mà còn phải "thờ cha kính 

mẹ". Mạnh Tử cũng nói: " Điều quan trọng nhất của con hiếu không khác gì hơn việc 

tôn kính cha mẹ" (Mạnh Tử - Vạn chương thượng). Từ đó trở về sau, tôn kính bố mẹ 

đã trổ thành một nội dung quan trọng trong đạo hiếu. 

Ở Việt Nam, đạo hiếu rất được coi trọng. "Hiếu" đã trở thành một tiêu chuẩn 

quan trọng đánh giá con người. 

- Nhất đẹp là gái làng cầu 

Khéo ăn, khéo mặc, khéo hầu mẹ cha 

Đào Duy Anh từng nói trong Việt Nam văn hoá sử cương: "Theo luận lý Nho 

giáo cửa nước ta thì hiếu là 'đứng đầu trăm nết', tức là cái nghĩa vụ chủ yếu của người 

ta "[1, tr.304]. Điều này đượcềhể hiện rất rõ trong ca đao Việt Nam, phụng dưỡng bố 

mẹ là nghĩa vụ của con, "chữ phụ mẫu" nên "cất lên đầu", ơn cha nghĩa mẹ không thể 

quên được. 

- Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu  

Ra công báo đáp ừ nhiều phận con. 

 

- Đồi mô cao bằng đồi đanh vọng  

Nghĩa mô trọng bằng nghĩa mẹ cha 

 

- Thờ cha mẹ, ở hết lòng 

Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường 

 

-Ơn cha ba năm cúc dục  

Nghĩa mẹ chín tháng cưu mang 



Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn  

Biết lấy chi trả nghĩa khó khăn 

Đôi lứa ta phải lên non xắn đá, xây lăng phụng thờ. 

Trong ca dao Việt Nam chúng tôi thấy được tình cảm gắn bó giữa cha mẹ và con 

cái: "Ngó lên dàng dạng da trời, Thương cha nhớ mẹ biết đời nào nguôi." 

Làm con, chịu đói cũng phải phụng dưỡng bố mẹ. Chăm nuôi cha mẹ không chỉ 

là nghĩa vụ, mà còn là vinh dự: 

- Khổ nghèo đòn gánh liền vai   

Bán buôn nuôi mẹ giàu ai mặc giàu 

 

-Khó nghèo xé vạt vá vai 

Làm thuê nuôi mẹ không quản ai chê cười 

  

-Đói lòng ăn hạt chà là 

Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. 

 

-Đói lòng ăn trái ổi non  

Nhịn cơm nuôi mẹ, cho tròn nghĩa xưa. 

Bất hiếu bị coi là một hành vị không thể tha thứ được. Các tác giả ca dao dùng 

những từ ngữ nghiêm khắc, để chỉ trích những người không theo đạo hiếu: 

-Chữ rằng: vấn tổ tầm tông  

Cháu con nỡ bỏ cha ông chẳng màng. 

 

- Những người chửi mẹ mắng cha  

Chết xuống âm phủ leo qua cầu vồng. 



Quan niệm về "hiếu" là sản phẩm của chế độ phụ quyền, mối quan hệ trong 

"hiếu" là mối quan hệ cha con dưới tiền đề là "phụ vi tử cương". Chính là vì thế, đạo 

hiếu vừa là một truyền thống đạo đức tốt đẹp, vừa có tính tiêu cực mang đậm màu sắc 

chế độ phụ quyền. 

Mọi người từ nhỏ đều được bố mẹ giáo dục phải biết đạo hiếu, ơn tra nghĩa mẹ 

nhớ rõ trong lòng: 

- Công cha nghĩa mẹ chớ quên  

Ơn vua lộc nước mong đền con ơi! 

 

-Công cha như núi ngất trời 

 Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông  

Núi cao biển rộng mênh mông  

Cù lao chín chữ, ghi lòng con ơi! 

 

- Làm trai nết đủ trăm đường  

Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay  

Công cha đức mẹ cao dày  

Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ  

Nuôi con khó nhọc đến giờ  

Trưởng thành con phải biết thờ hai thân 

 Thức khuya dậy sớm cho cần  

Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con 

 

- Nuôi con cho được vuông tròn  

Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long  



Con ơi cho trọn hiếu trung  

Thảo ngay một da, kẻo luồn công mẹ thầy. 

 

- Thuyền không bánh lái thuyền quày  

Con không cha mẹ, ai bày con nên? 

Đạo hiếu được gọi là "thuận đức". Trong nhà, cha mẹ , đặc biệt là cha có quyền 

uy tuyệt đối, cha mẹ yêu cầu nói sao thì con phải nghe vậy. Tại Trung Quốc thậm chí 

còn có cách nói là "cha bảo con chết, chết không thể không chết." Trong ca dao Việt 

Nam, chúng tôi cũng thấy quyền uy đó: 

- Mẹ cha là biển là trời 

 Nói đâu lại dám cãi lời mẹ cha 

 

- Ơn cha như biển, nghĩa mẹ như trời  

Thương mừng ghét sợ, không dám trao lời thở than 

Qua phân tích trên, chúng ta thấy rõ những điều về đạo hiếu, chẳng hạn như 

phụng dưỡng bố mẹ, kính trọng bố mẹ, lấy vợ về phụng dưỡng bố mẹ v.v. của quan 

niệm Nho giáo đều có thể tìm thấy trong ca dao Việt Nam. Điều ấy chứng minh rằng 

quan niệm "hiếu" của Nho giáo đã ăn sâu vào ý thức của người dân Việt Nam và đã 

trở thành một phần không thể thiếu của văn hoá Việt Nam. 

2.2.4 Quan niệm "giáo dục " trong ca dao Việt Nam 

Ở phần trên, người viết đã nói về ảnh hưởng của Nho giáo đối với nền giáo đục 

Việt Nam. Nho giáo đã đẩy mạnh sự phát triển nền giáo dục Việt Nam. Đặc biệt là sự 

xuất hiện của chế độ thi cử đã khuyên khích người dân Việt Nam học tập. Thông qua 

học tập và thi cử có thể thành danh, có thể đỗ đạt vinh hiển, mang lại danh dự cho gia 

đình. Cho nên bố mẹ và người vợ rất khuyên khích người con, người chồng cố gắng 

học tập để đạt công danh: 

-Cơm cha áo mẹ chữ thầy  



Gắng công mà học có ngày thành danh. 

 

-Học hành thì ích vào thân  

Chức cao quyền trọng dần dần theo sau. 

 

-Học trò đèn sách hôm mai 

 Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào  

Làm nên quan thấp quan cao  

Làm nên lọng tía võng đào nghênh ngang. 

Bố mẹ rất lo việc học hành của con, khuyên họ cố gắng học nho học: 

-Rừng nho biển thánh khôn dò  

Bé mà không học lớn mò ra sao. 

 

- Nhỏ còn thơ dại biết chi  

Lớn rồi đi học học thì phải siêng 

Theo đòi cũng thể bút nghiên  

Thua em kém chị cũng nên hổ mình 

Các cô gái cũng thích lấy những nho sĩ, người có học: 

-Sáng ra xách chén mua tương  

Thấy anh học trong trường, cầm bút ngó ra 

Vội về mua lụa đậu ba  

Cắt áo cổ giữa mà tra nút vàng  

Những mong kết ngãi đá vàng. 

 

-Sáng ra xách chén mua tương  



Thấy anh học trong trường, cầm bút ngó ra 

Chạy về mua lụa đậu ba  

Cắt ảo cổ giữa mà tra nút vàng  

Nút vàng tra áo cổ kiềng  

Trăm năm em không bỏ anh vương mà phiền 

Cà lùi miếng luộc, miếng chiên  

Ai muốn ai sao được, nợ với duyên tự Trời  

Em thương anh lắm anh ơi! 

 Kiếm chỗ mô khuất ừ, anh ngồi cho em than.  

Trong mô hình gia đình "nam ngoại nữ nội" truyền thống, vai trò của đàn ông là 

học tập, thi công danh, còn phận sự của phụ nữ là lấy chồng, sinh con, giúp đỡ chồng, 

nuôi dạy con cái. Mọi người từ nhỏ đều được giáo dục như vậy. Đến nhà Tống (Trung 

Quốc), "mục tiêu dạy dỗ con trai là đọc tứ sách ngũ kinh, thi khoá cử, giành phú quí; 

mục tiêu dạy dỗ con gái là đọc Hiểu kinh, Luận ngữ, đào tạo thành cô gái thuận, tòng, 

học nữ công, học làm vợ làm mẹ, chăm sóc chồng con "[27, tr.330]. Quan niệm này 

trong ca dao Việt Nam chúng tôi cũng có thể tìm được rất nhiều, và mô hình gia đình 

là người chồng chăm chú thi công danh, người vợ khéo lo chuyện nhà cũng đã trở 

thành một mô hình gia đình được mọi người chấp nhận, ngợi khen: 

- Ai về Hoằng Hóa mà coi  

Chợ Quãng một tháng ba mươi phiên chiều  

Trai mĩ miều bút nghiên đèn sách  

Gái thanh tân chợ búa cửi canh 

Trai thì nhất bảng đề danh  

Gái thời dệt cửi vừa lanh vừa tài. 

 

- Con ơi muốn nên thân người  



Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha 

Gái thời dệt gấm thêu hoá  

Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa 

Trai thời đọc sách ngâm nga  

Dùi mài kinh sử để chờ đại khoá  

Nữa mai nối đặng nghiệp nhà  

Trước là mát mặt, sau là hiển thân. 

  

Người vợ rất coi trọng việc học hành, thi cử của người chồng. 

-Chi ngon bằng gỏi có nhông  

Chi vui bằng được tin chồng vinh quy 

Người vợ khuyên chồng luôn học, mong chồng sớm ngày mang về danh dự cho 

gia đình. Người vợ cam lòng lo việc nhà, nuôi bố mẹ, nuôi con, nuôi chồng, hầu 

chồng, để chồng yên tâm học tập, thi cử: 

- Mẹ già đã có thiếp nuôi  

Trình anh đi học chớ rời sách ra. 

 

- Ai đi đợi với tôi cùng  

Tôi còn sắp sửa cho chồng đi thi 

Chồng tôi quyết đỗ khoá này  

Chữ tốt như rắn, văn hay như rồng 

Bõ khi xắn váy quai cồng  

Cơm niêu nước lọ nuôi chồng đi thi. 

 

-Anh nay đương lúc còn trai  



Anh đi học tập ở nơi kinh kì  

Chiếu vua mới mở khoá thi 

Anh sắm nghiên bút vào thi đỗ liền  

Khoá trước thời đỗ giải nguyên  

Khoá sau tiến sĩ đỗ liền hai khoá 

Vinh quy bái tổ về nhà  

Ăn mừng khai hạ có ba bốn ngày. 

 

-Em thời canh cửi trong nhà 

 Nuôi anh đi học đăng khoá bảng vàng 

Trước là vinh hiển tổ đường  

Bỏ công đèn sách, lưu phương đời đời. 

Trong chương 2 này, chúng tôi đã từ bốn mặt "tam cương", "tam tòng", "đạo 

hiếu", "giáo dục" khảo sát những nhân tố văn hoá Trung Hoá trong ca dao Việt Nam. 

Đây là những ảnh hưởng tinh thần sâu sắc, phổ biến nhất của văn hoá Trung Hoá đối 

với văn hoá Việt Nam. Những quan niệm Nho giáo trên đều được thể hiện một cách rõ 

ràng trong ca dao Việt Nam, Tư tưởng Nho giáo đã ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân 

dân Việt Nam một cách sâu sắc và đã trở thành tiêu chuẩn hành động của người dân 

Việt Nam. Những gì trong tư tưởng Nho giáo phù hợp với đạo lí, tình cảm tự nhiên 

của con người đều được nhân dân, được tác giả ca đao chấp nhận. Còn những gì trái 

ngược, đều bị tác giả ca dao phanh kháng lại bằng những hình thức, mức độ, nội dung 

khác nhau. Điều đó chứng tỏ các yếu tố của văn hoá Trung Hoa khi vào Việt Nam đều 

đã được người Việt Nam, nhất là dân thường, tiếp thu chọn lọc. 

  

  



CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐIỂN CỐ, ĐỊA DANH VÀ GÂU THƠ 

TRUNG QUỐC TRONG CA DAO VIỆT NAM 

Lịch sử giao lưu văn hoá giữa hai nước Trung - Viết hết sức lâu dài. Trong quan 

hệ giao lưu đó, văn hoá Trung Quốc đã xâm nhập vào xã hội Việt Nam và cuối cùng 

trở thành một phần không thể thiếu được của vãn hoá Việt Nam. Cùng với sự phổ cập 

của Nho giáo Trung Hoá, nhiều điển cố, điển tích, nhân vật lịch sử, câu thơ đẹp của 

Trung Quốc cũng được người dân Việt Nam tiếp nhận. 

3.1 Điển cố Trung Quốc trong ca dao Việt Nam 

Điển cố là những câu chuyện hoặc từ ngữ trong sách đời trước được dẫn trong 

thơ văn(3). "Điển cố nhất định phải là những câu chuyện ngày xưa đã được sử dụng 

lặp đi lặp lại trong văn viết và khẩu ngữ cũng như những từ ngữ có xuất xứ lai lịch. 

"[36, tr.l] Nội dung điển cố bao gồm nhữíìg câu chuyện lịch sử, truyền thuyết, thần 

thoại v.v. được rút gọn trong một vài từ ngắn gọn và hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. 

Trong văn học viết lẫn văn học dân gian Việt Nam, dẫn điển Trung Quốc là một 

hiện tượng rất phổ biến. Các tác phẩm văn học cổ điển Việt Nam thường xuyên dẫn 

những điển tích Trung Quốc để thuyết minh vấn đề. Theo thống kế của Đoàn Ánh 

Loan trong luận án tiến sĩ Điển cố và nghệ thuật sử dụng điển cố trong truyện thơ và 

ngâm khúc giai đoạn văn học nửa cuối thế kỷ XVIII- đầu thế kỷ XIX: Truyện Kiều đã 

dùng 224 điển cố Trung Quốc, Hoa Tiên đã dùng 168 điển cố Trung Quốc V.V.. 

Những con số đó chứng tỏ các nhà văn Việt Nam đã hết sức quen thuộc với những 

điển cố Trung Quốc và có thể sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn. 

Ở Việt Nam không chỉ nhà văn quen thuộc với những điển cố Trung Quốc. Các 

điển tích, câu chuyện, câu thơ Trung Quốc cũng quen thuộc với người bình dân. 

Những điển cố Trung Quốc được sử dụng trong ca đao Việt Nam với hai cách 

sau: 

1.Mượn nhân vật Trung Quốc 

2.Mượn từ ngữ từ điển cố Trung Quốc  



3.1.1. Mượn nhân vật Trung Quốc 

Trong phạm vi khảo sát ca dao, chúng tôi thống kê được 82 nhân vật Trung 

Quốc. Trong đó đa số là nhân vật lịch sử, như Võ Hậu, Hàn Tín, Âu Dương Tu, Hạng 

Vương V.V.. Nhân vật Tam Quốc được sử dụng rất nhiều, những nhân vật chính thời 

kỳ Tam Quốc hầu như đều được xuất hiện trong ca dao như Tào Tháo, Quan Công, 

Trương Phi, Gia Cát V.V.. Ngoài những nhân vật lịch sử ra, trong ca dao Việt Nam 

còn có những nhân vật truyền thuyết như Chức Nữ, Ngưu Lang, Hữu Sào, Toại Nhân 

V.V., có nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc như Hành Gia, tức là Tôn Ngộ 

Không, Na Tra(Tây Du Ký), Thôi Oanh Oanh (Tây Sương Ký) v.v. 

Nhân vật Trung Quốc xuất hiện trong ca dao Việt Nam dưới hai hình thức: Thứ 

nhất là dùng những đặc điểm nổi bật và điển cố về nhân vật để thuyết minh hoặc miêu 

tả một việc gì đó như đạo hiếu, tình yêu V.V.; thứ hai là hỏi đáp kiến thức về các nhân 

vật Trung Quốc trong đối đáp nam nữ để "thách đố" và tỏ tình.  

3.1.1.1. Những biểu hiện chính của các bài ca dao có nhân vật Trung 

Quốc 

 Các nhân vật Trung Quốc trong ca dao Việt Nam thông thường đều có một đặc 

trưng rất nổi bật, chẳng hạn như Lưu Linh say rượu, Bá Nha mê đàn, Khổng Minh 

thông minh, Trương Phi nóng tính, Tào Tháo gian lận, Thạch Sùng và Vương Khai 

giàu có, Bành Tổ sống thọ V.V.. Các tác giả dân gian nắm được những đặc trưng của 

các nhân vật một cách chính xác và khéo léo áp dụng nhữhg đặc trưng của các nhân 

vật trong ca dao, từ đó hình tượng hoá văn từ, khơi gợi và phát huy trí tưởng tượng 

phong phú của người đọc. 

Thơ của Lý Bạch và tiếng đàn của Bá Nha đều được coi là những gì tuyệt vời 

trên thế gian, được nhiều người say mê. Người ta dùng tình cảm mê thơ và tiếng đàn 

để nói về mức độ những sở thích: 

Say tình say nghĩa say nhân 

Say thơ ULý BạchU, say đàn UBá Nha 

Thạch Sùng và Vương Khải đều là người giàu nổi tiếng của nhà đời Tây Tấn. 

Bành Tổ là một nhân vật thần thoại tương truyền thọ tám trăm tuổi. Vương Khải và 



Bành Tổ cũng tự nhiên trở thành nhân vật tiêu biểu cho người giàu và người sống thọ. 

Người ta hy vọng có thể giàu như Vương Khải, thọ như Bành Tổ. 

Ước gì lắm bạc nhiều vàng  

Giàu như Vương Khải thế gian ai tày 

 

- Ước gì trăm tám tuổi già  

Sống như Bành Tổ mới là sống lâu 

 Cũng không phải ai cũng hâm mộ sự giàu có của Thạch Sùng và Vương Khải, 

họ cho rằng gia cảnh bần cùng cũng không có gì để xấu hổ: 

- Cũng không ham mộ  

Như UVương Khải Thạch Sùng  

Đạo người giữ vẹn bần cùng sá bao? 

Dưới ảnh hưởng của Nho giáo, phụ nữ Việt Nam được giáo đục phải hiền đức. 

Trong quá trình giáo dục, việc xây đựng gương mẫu giáo dục cũng rất quan trọng. Mẹ 

của Mạnh Tử(Bà Mạnh)(4) và Khương Hậu(5), vợ của Chu Tuyên Vương(bà 

Khương), mẹ của Âu Dương Tu(6) chính là những phụ nữ gương mẫu có hiền đức, 

biết giúp đỡ chồng, nuôi dạy con cái. Các tác giã dân gian khuyên nhủ các cô gái phải 

học theo những phụ nữ gương mẫu đó để trở thành người vợ, người mẹ xứng đáng: 

- Bẻ lau làm viết chép văn  

UÂu DươngU có mẹ dạy răn như thầy 

Chồng hy vọng vợ: 

- Chẳng thà em chịu đói chịu rách  

- Học theo cách Ubà MạnhU(7) Ubà KhươngU(8)  

Không thèm như chị UVõ HậuU đời Đường  



Trong câu ca dao trên chúng tôi có thể thây rằng, trong khi tác giả dân gian nêu 

ra những hình tượng phụ nữ gương mẫu, còn nêu ra một nhân vật "phản diện" là Võ 

Hậu để so sánh với những người đàn bà hiền đức. 

Ngoài những hình tượng phụ nữ ra, trong ca dao Việt Nam chúng tôi cũng thấy 

những nhân vật Trung Quốc sống cảnh bần cùng nhưng vẫn theo đạo hiếu, vẫn giữ 

được khí tiết thanh cao. Chẳng hạn như Tử Lộ và Nhan Hồi. 

- Quản bao thần mô dãi đầu  

Mang đai UTử LộU, quảy bầu UNhan Uyên 

Tử Lộ và Nhan Hồi đều là học trò xuất sắc của Khổng Tử. Hồi nhỏ, gia cảnh Tử 

Lộ bần cùng; để bố mẹ có đồ ăn tốt hơn, ông thường xuyên đi nơi xa làm thuê và đội 

gạo về nuôi bố mẹ, được coi là người con rất có hiếu. Còn Nhan Hồi, tức Nhan Uyên, 

là học trò được Khổng Tử yêu thích nhất. Cuộc sống của Nhan Hồi thanh bạch và đơn 

giản. Trong Luận Ngữ - Ung dã đã nói Nhan Hồi "nhất giản thực, nhất biểu ẩm, tại lậu 

hạng, hân bất kham kì ưu. Hồi dã bất cải kì lạc. "[20, tr. 187] (một ống bương cơm, 

một bầu nước ,ở trong một ngõ hẹp, người khác không đủ kiên nhẫn để sống trong 

cảnh này, riêng Nhan Hồi không thay đổi niềm vui của mình). Tử Lộ và Nhan Hồi 

sống cảnh thanh bần nhưng vẫn biết hiếu thảo bố mẹ, "không cần cơm ngon, một bầu 

nước, một bương cơm mà vẫn vui vẻ lạc quan"[20, tr. 188]. Tác giả ca dao Việt Nam 

dùng những điển cố trên để giáo dục mọi người kiên nhẫn trong cảnh bần cùng, không 

tham cuộc sống xa hoá, cao sang. 

Đề tài tình yêu trong ca dao Việt Nam chiếm số lượng rất lớn. Trong các bài ca 

dao nam nữ tỏ tình với nhau, tác giả dân gian cũng đã mượn nhiều nhân vật Trung 

Quốc để biểu đạt tình cảm nồng nhiệt. 

Những cặp nhân vật nổi tiếng như Điêu Thuyền và Lã Bố trong Tam Quốc diễn 

nghĩa, Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thúy trong Tây Sương Ký, Tư Mã Tương 

Như và Trác Văn Quân, Ngưu Lang và Chức Nữ trong truyền thuyết v.v. đều có mặt 

trong ca đao Việt Nam. 

Câu chuyện Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân là một câu chuyện tình yêu 

của Trung Quốc. Tư Mã Tương Như là nhà văn nổi tiếng thời Tây Hán, thông thạo âm 



nhạc. Ông gặp Trác Văn Quân tại nhà Văn Quân, rất ngưỡng mộ Văn Quân, liền đánh 

một bài Phụng cầu hoàng tỏ tình. Bài Phụng cầu hoàng có hai đoạn, đoạn đầu tiên là 

Tư Mã Tương Như tỏ tình ngưỡng mộ với nàng; đoạn thứ hai Tương Như lén lút rủ 

Văn Quân đi xa nhà cùng chàng ở nửa đêm. Khúc nhạc làm cho Trác Văn Quân rung 

động, đứt khoát đi theo Tương Như. Dưới chế độ phong kiến, nam nữ không được hẹn 

hò riêng, đi xa nhà bị coi là phạm tội. Câu chuyện tình yêu giữa hai người luôn luôn 

được coi là sự phản kháng đối với lễ giáo phong kiến, là tấm gương cho hôn nhân tự 

do. Câu chuyện của Tương Như và Văn Quân được đời sau ca ngợi. Văn học cổ điển 

Trung Quốc cũng thường sử dụng tích này, chẳng hạn như ừong Tây Sương Ký, 

Trương Sinh từng nói với Thôi Oanh Oanh rằng: Tuy tôi không bằng Tương Như, 

nhưng hy vọng nàng có sự lựa chọn như Văn Quân. 

Trong ca đao Việt Nam, cách sử dụng hai nhân vật trên cũng rất linh hoạt. Khi 

một cô gái muốn nói rõ mình không phải là một người dễ lung lay, dễ xiêu lòng, 

không dễ bị dụ dỗ, cô nhắc đến câu chuyện Văn Quân: 

- Dầu ai gieo tiếng ngọc  

Dầu ai đọc lời vàng  

Trớ trêu khúc phụng cầu hoàng  

Lòng em không giống như nàng UVăn Quân 

Khi một cô gái muốn một người con trai chủ động tỏ tình với mình, cũng mượn 

câu chuyện Tương Như và Văn Quân để nói, hy vọng chàng trai cũng có thể mạnh dạn 

như Tương Như: 

- Thiếp nay thi lễ cho nhà  

Thấy chàng mỹ mạo nết na dịu dàng  

Cho nên lòng muốn đa mang  

Biết rằng quân tử cổ màng hay không?  

Ngẫm duyên kỳ ngộ tương phùng  

Lứa đôi ai có đẹp bằng UTương NhưU?  



Cầu hoàng một phút lẳng lơ  

UTrác Văn QuânU luống ngẩn ngơ lòng sầu 

 Vì đàn nên lấy được nhau  

Nếu không duyên nợ có đâu thế này! 

Đôi ta nay gặp nhau đây  

Ba sinh âu hẳn nợ này chẳng không? 

Xin chàng hãy quyết dành lòng  

Nâng khăn sửa túi má hồng tựa nương  

Hoạ may thau lộn với vàng... 

Nói đến đề tài tình yêu trong ca dao Việt Nam, còn có một đôi nhân vật không 

thể không nhắc tới là Ngưu Lang và Chức Nữ. 

Ngưu Lang Chức Nữ là nhân vật truyền thuyết nổi tiếng Trung Quốc. Ngưu 

Lang là một chàng trai ở trần gian, Chức Nữ là cháu gái của Thiên Đế, một nàng tiên 

dệt vải trong thiên cung. Ngưu Lang và Chức Nữ tình ngờ gặp nhau và yêu nhau. Sau 

khi hai người kết hôn, Chức Nữ sinh một con trai và một con gái, cuộc sống của họ rất 

hạnh phúc. Thiên Đế nổi giận khi biết Chức Nữ lấy Ngưu Lang, phái thần xuống trần 

gian bắt Chức Nữ về Thiên Cung. Ngưu Lang vội vàng gánh hai con đuổi theo, khi 

gần đuổi kịp, Thiên Hậu rút trâm vàng trên đầu mình vẽ thành một dải Ngân Hà ngăn 

cách hai vợ chồng họ. Sau đó, hai vợ chồng sống hai bên sông Ngân. Đến ngày mồng 

bẩy tháng bẩy âm lịch hàng năm, các con chim hỷ bay lên trời làm cầu cho hai vợ 

chồng gặp nhau một đêm. 

Chúng tôi không rõ thời gian cụ thể mà truyện Ngưa Lang Chức Nữ được truyền 

vào Việt Nam, nhưng điều có thể khẳng định là câu chuyện này ở Việt Nam cũng 

được lưu truyền rất phổ biến. Dị bản của Việt Nam, về nội dung, hơi khác nhau với 

Trung Quốc, nhưng về chủ đề là nỗi khổ hai vợ chồng xa nhau thì không khác nhau. 

Trong lịch sử Việt Nam, chiến tranh xảy ra liên miên, nên người chồng thường 

bị bắt đi làm lính, xa vợ xa con. Nói từ một góc độ nào đó, truyện Ngưu Lang Chức 

Nữ rất phù hợp với tâm lý xã hội của Việt Nam. Qua sự phân tích trong phạm vi 



nghiên cứu, người viết phát hiện số lượng ca dao có mượn đôi nhân vật Ngưu Lang 

Chức Nữ cũng nhiều hơn những nhân vật khác. Trong những bài ca dao đó, chúng tôi 

thấy được sự đồng tình đối với Chức Nữ và Ngưu Lang, hiện tượng này ít khi xẩy ra 

đối với những nhân vật Trung Quốc khác. 

Người ta than thở cho số phận xa chồng của Chức Nữ, cũng là than thở cho 

những vợ chồng phải chịu sự đau khổ vì xa nhau: 

- Vì gì một dải sông Ngân  

Làm cho UChức NUữ chẳng gần UNgưu Lan 

Đã có ô thước để họ gặp nhau, vì sao lại dứt cầu? Vì sao hai vợ chồng gặp nhau 

lại phải xa nhau? 

 - Cái duyên Chức Nữ Ngưu Lan  

Cầu Ô đã bắc lại toan dứt cầu. 

Khi xa vợ, người chồng khuyên vợ đừng lo toan, tin chắc sẽ có ngày gặp lại, 

giống như Ngưu Lang Chức Nữ dù thế nào cũng được gặp nhau một lần: 

-Đêm khuya lác đác sao thưa  

Sâm, Thương ngàn nỗi còn chưa chữ tòng 

-Từ ngày thước bắc cầu Ngân  

Chức, Ngưu còn độ tới gần lo chỉ. 

Trong bài ca dao này còn có nhắc đến một điển cố khác về chòm sao Sâm và 

Thương. Sâm là chòm sao ở phía Tây; Thương là chòm sao ở phía Đông, không bao 

giờ xuất hiện cùng lúc trên bầu trời, nhà thơ Đỗ Phủ từng dùng hai chòm sao này 

trong bài thơ Tặng Vệ Tác Xử Sĩ để chỉ sự xa cách, khó được gặp nhau: "Nhân sinh 

bất tương kiến, động như Sâm dữ Thương. "(Đời người ta không được nhau, rất dễ 

như sao Sâm và Thương). Trong bài ca dao này, tác giả dân gian mượn ý của hai 

chòm sao này để chỉ sự xa cách giữa hai vợ chồng. 

Trong đoạn ca dao này đã kết hợp hai điển cố Trung Quốc một các khéo léo. 

"Sâm" và "Thương" không bao giờ gặp nhau, còn Chức Nữ và Ngưu Lang mỗi năm 



dù sao cũng được gặp một lần. Cấu ca đao này để khuyên những đôi vợ chồng xa 

nhau đừng lo, nhất định sẽ có một ngày gặp lại. 

Ngoài sử dụng những điển cố về các cặp dôi nhân vật trên, tác giả dân gian còn 

vận dụng khéo léo nhân vật khác để miêu tả tình yêu nam nữ: 

Lưu Linh nổi tiếng về uống rượu, Bá Nha nổi tiếng về đánh đàn, tác giả vận 

dụng đặc điểm của hai nhân vật đó để biểu đạt sự đàm mê tình yêu, tình yêu nồng 

thắm của chàng trai đối với cô gái: 

- Anh say em như bướm say hoa  

NhưU Lưu LinhU say rượu, UBá NhaU say cầm 

Trương Nghi và Tô Tần là hai thuyết khách nổi tiếng thời Chiến Quốc Trung 

Quốc. 

Đặc điểm chung của hai người là miệng lưỡi khéo léo, lý thuyết Liên hoành và 

Hợp tung bởi hai người nêu ra đã ảnh hưởng đến cục điện chính trị bẩy nước Chiến 

Quốc là  Tần, Tề, Triệu, Nguy, Hán, Yến, sở. Trương Nghi và Tô Tần nhờ vào ba tấc 

lưỡi du thuyết các nước, và nhờ đó đạt được đanh lợi. Trương Nghi và Tô Tần, không 

nghi ngờ, là hai nhân vật rất có tài, xuất sắc, thế nhưng trong con mắt của cô gái, bất 

cứ hai người đó tài như thế nào cũng không thể sánh vai với người yêu của mình: 

- Lưỡi UTrương Nghi Udầu bén 

MiệngU Tô TửU(9) dầu lanh 

Bây giờ em đã quyết với anh  

Dầu hai ông mà tái thế dỗ dành chẳng xiêu. 

Bốn câu ca dao ngắn gọn trên đã bày tỏ sự si tình chàng trai của người con gái. 

Qua so sánh với hai nhân vật giỏi trong lịch sử, bài ca thể hiện rõ ràng địa vị quan 

trọng của người yêu trong lòng cô gái. 

Đối mặt với chế độ phụ quyền, có nhiều phụ nữ đứng lên phản kháng chế độ để 

theo đuổi tình yêu tự do của mình. Họ phản đối cuộc hôn nhân do bố mẹ xếp đặt, và 

chung thuỷ với tình yêu của mình. Khi tỏ tình chung thúy với chàng trai nào đó, cô gái 

lấy chuyện Bá Di - Thục Tề(10) làm ví dụ: 



- Thiếp liều mình thiếp như UBá DiU, UThúc Tề  

Bất thực châu gia đạo vận vạn bang  

Ví dù thầy mẹ phụ khó tham sang  

Thiếp liều thân thiếp cho trọn với chàng một đôi 

Để giữ khí tiết Bá Di và Thục Tề không ăn thóc của nhà Chu mà chết. Cô gái 

mượn câu chuyện để tỏ tình với người yêu, chúng tỏ sự quyết tâm của mình. Dũng 

khí, lòng chung thúy của cô gái cũng khiến cho cho người ta rất cảm động. 

Trong ca dao Việt Nam cũng có nhiều bài mượn nhân vật Trung Quốc để nói về 

tình hữu nghị, gắn bó. 

Ở Trung Quốc có một câu là: Cả đời chỉ có một người tri kỷ đã đủ rồi. Trong cả 

đời chúng ta, có thể có rất nhiều bạn bè, nhưng bạn tri kỷ có thể kể được mấy người? 

Khi nhắc đến tri âm, thì không thể không nhắc đến Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ, một 

đôi bạn tri kỷ nổi tiếng, tình bạn giữa họ khiến mọi người rất ngưỡng mộ. 

Du Bá Nha là giỏi đánh đàn, Chung Tử Kỳ giỏi nghe tiếng đàn. Tiếng đàn của 

Bá Nha chỉ có Tử Kỳ mới hiểu được. Bất cứ tiếng đàn của Bá Nha nói về núi cao(cao 

sơn) hay là nước chảy(lưu thuỷ), Tử Kỳ đều có thể hiểu ý ngay lập tức. Sau khi Tử Kỳ 

chết, Bá Nha cho rằng không tìm được tri âm nào có thể hiểu tiếng đàn của mình nữa, 

nên phá đàn không chơi nữa. Sau này, người ta dùng tích Bá Nha và Tử Kỳ để nói về 

việc tri âm khó tìm. 

Điển cố này cũng đã thâm nhập vào dân gian Việt Nam và được người Việt Nam 

quen thuộc. Có một số ca dao Việt Nam nói rất rõ nội dung điển cố đó: 

- UBá NhaU chẳng sập UTử Kì 

 Đàn kia ai rõ tiếng tri âm này  

Có khi một người mong tìm được một người tri âm, cũng mượn điển cố để biểu 

đạt nỗi khổ khó tìm tri âm : 

Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi  

Đợi bạn Tử Ki, tri âm hỡi có hay? 



Một cô gái muốn làm quen với một bạn nào đó, không có nói thẳng ra mà dùng 

Bá Nha ví bản thân mình, dùng Tử Kì ví bạn kia, để biểu đạt lòng quí bạn, mong bạn 

trở thành tri âm: 

Rượu kim lan, ve vàng chước tửu  

Em mở miệng chào bạn hữu tương tư 

UBá Nha Uvắng mặtU Tử Kì  

Ôm đơn luống chịu sầu bi một mình 

3.1.1.2. Những nhân vật Trung Quốc trong đối đáp nam nữ 

Trong các bài đối đáp nam nữ, cô gái vừa hỏi sở trường, vừa hỏi về điển cố của 

nhân vật. Chỉ những chàng trai rất quen thuộc với nền văn hoá Trung Quốc mới trả lời 

được: 

- Xưa kia ai gảy đàn cầm?  

Cuộc cờ ai đánh dưới trần gian nguy?  

Ai mà tài đặt thơ ri?  

Ai mà uống rượu chín mười bì không say?  

Khuyên anh nói lại em hay  

Em lui về lấy nhẫn đeo tay cho liền  

- Xưa ôngU Bá NhaU hay gảy đàn cầm  

Cuộc cờ UĐế ThíchU dưới trần gian nguy  

Tài như ULí BạchU hay đặt thơ ri 

 ULưu LinhU uống rượu chín mười bì không say  

Chàng đã nói đặng, thiếp tính răng đây thiếp hè? 

 

-Ai mà đội đá vá trời  

Mười ba mẫu ruộng tiếng cười đến này? 



- Bà Nữ Oa đội đá vá trời(11) 

Mười ba mẫu ruộng tiếng cười đến nay 

Khi một cô gái hỏi chàng trai về các kiến thức ngày thường, cũng đưa xen vào 

một số kiến thức về nhân vật Trung Quốc. Ở đây, các nhân vật Trung Quốc cũng đã 

trở thành kiến thức ngày thường. Trong ca dao Việt Nam, nhân vật Trung Quốc thậm 

chí có thể được hỏi chung với những câu hỏi về lúa khô, mặt trăng V.V.. Những điều 

mà cô gái hỏi chàng trai là để tìm hiểu tài và quan trọng hơn là để biết tình cảm của 

chàng trai với mình: 

-Cái gì anh đổ vào bồ?  

Cái gì róc vỏ phơi khô để dành? 

Cái gì anh thả vào xanh?  

Cái gì lắt lẻo trên cành tốt tươi?  

Cái gì đi chín về mười?  

Cái gì sống đủ trên đời được tám trăm năm?  

Cái gì chung chiếu chung chăn?  

Cái gì chung bóng ông trăng trên trời? 

-Lúa khô anh đổ vào bồ  

Cau già róc vỏ phơi khô để dành 

Con cá anh thả vào xanh 

Bông hoa lắt lẻo trên cành tốt tươi  

Mặt Trăng kia đi chín về mười  

Ông Bành Tổ sống đủ trên đời được tám trăm năm  

Vợ chồng chung chiếu chung chăn  

Đôi ta chung bóng ông trăng trên trời. 

Khi phân tích tài liệu ca dao Việt Nam, chúng tôi phát hiện một hiện tượng lí thú 

là trong các bài đối đáp nam nữ, nếu không phải là những người rất quen thuộc vãn 



hoá hai nước Trung Quốc và Việt Nam, e rằng rất khó phân biệt nhân vật nào là người 

Trung Quốc, nhân vật nào là người Việt Nam. Bởi vì người sáng tác dùng xen kẽ 

những nhân vật tiêu biểu Trung - Việt, cách dùng rất tự nhiên, không cho người ta 

cảm giác là đang nói về những người nước ngoài. Điều này đủ chứng tỏ mức độ ảnh 

hưởng của nền văn hoá Trung Hoa trong xã hội Việt Nam: 

- Đố ai tát giếng tìm kim?  

Đố ai tốt đẹp hơn Tiên trên trời?  

Đố ai đem nước lên trời?  

Đố ai đem gió trên trời xuống đây?  

Đố lấy lửa trong cây?  

Đố ai xe chỉ từ đây sang Tàu?  

Đố ai biết lịch bên Tàu  

Đố ai có của đứng đầu tỉnh Thanh?  

Đối lên thác xuống ghềnh  

Đố ai lại tạc cho thành tán bia? 

Đố ai đi sớm về khuya?  

Đố gánh núi mà chia đắp trời?  

UBà Nữ OaU tát giếng tìm kim  

Phượng hoàng tốt đẹp hơn Tiên trên trời  

Rồng thời đem nước lên trời  

Vân vũ đem gió trên trời xuống đây  

Ông Toại Nhân lấy lửa trong cây  

Chỉ ngã sắc xe những từ đây sang Tàu  

Dân ta biết lịch bên Tàu  

Ông Đặng lắm của đứng đầu xứ Thanh  



Mặt trời lên thác xuống ghềnh  

UÔng VồmU mà tạc cho thành tán bia 

UÔng TrăngU đi sớm về khuya  

UÔng NưaU gánh núi mà chia đắp trời 

Trong đoạn này, Nữ Oa và Thần Nông là nhân vật thần thoại của Trung Quốc. 

Còn ông Đăng(12), ông vồm(13), ông Nưa(14) đều là nhân vật của Việt Nam. 

Trong các đối ca nam nữ, có khi cô gái hỏi, chàng trai trả lời; cũng có khi ngược 

lại: 

- Ở đâu năm cửa nàng ơi  

Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng?  

Sông nào bên đục bên trong?  

Núi nào thắt cổ bồng mà có Thánh sinh?  

Đền nào thiêng nhất xứ Thanh?  

Ở đầu lại có cái thành Tiên xây? 

Ở đâu là chỉn tầng mây ?  

Ở đâu lắm nước ở đâu nhiều vàng ? 

Ở nào mà lại ở hang?  

Ở đâu lắm gỗ thời nàng biết không?  

Ai mà xin lấy túi đồng 

 Ở đâu mà lại có con sông Ngân Hà ? 

Nước nào dệt gấm thêu hoa ?  

Ai mà sinh ra cửa, ra nhà nàng ôi! 

Kìa ai đội đá vá trời?  

Kìa ai trị thủy cho đời được yên ?  

Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời  



Xin em giảng rõ từng nơi từng người?  

- Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi  

Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng  

Nước sông Thương bên đục bên trong  

Núi Đức Thánh Tản thắt cổ bồng mà lại có Thánh sinh  

Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh  

Ở trên tỉnh Lạng có thành Tiên xây  

Trên trời là chín tầng mây  

Dưới sông lắm nước, núi nay lắm vàng 

Chùa Hương Tích mà lại có hang  

Trên rừng lắm gỗ hỏi chàng biết không?  

Ông Nguyễn Minh Không xin được túi đồng  

Trên trời lại có con sông UNgân HàU  

Nước Tàu dệt gấm thêu hoa  

Ông UHữu SàoU sinh ra cửa ra nhà chàng ôi!  

BàU Nữ OaU đội đá vá trời  

Vua UĐại VũU trị thủy cho đời yên vui 

Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời  

Em xin giảng rõ từng nơi từng người. 

Chàng trai "khảo sát" kiến thức của cô gái một cách toàn diện, vừa có câu hỏi về 

địa lý và nhân vật Việt Nam, vừa có câu hỏi về điển cố Trung Quốc. Trong bài ca trên, 

có bốn câu hỏi có liên quan văn hoá Trung Quốc là Ngân hà(15), Hữu Sào(16), Nữ Oa 

và Đại Vũ(17). 

Tóm lại, nhân vật Trung Quốc được mượn và sử dụng khéo léo trong ca dao Việt 

Nam để biểu đạt những điều tác giả dân gian muốn nói, muốn bày tỏ V.V.. Những 

điển cố, nhân vật Trung Quốc trong ca dao Việt Nam không chỉ làm cho lời ca trau 



chuốt sâu sắc hơn, mà còn có tác dụng phổ cập kiến thức văn hoá Trung Quốc tại Việt 

Nam.  

3.1.1.3. Những chỗ sai lệch khi sử dụng nhân vật Thuấn Nghiêu 

trong ca dao Việt Nam 

Nghiêu, Thuấn là hai nhân vật truyền thuyết vĩ đại đã góp phần quan trọng vào 

sự nghiệp dựng nước của Trung Quốc. Công trạng hiển hách của họ, được đời đời ca 

ngợi. Ở Việt Nam, Nghiêu, Thuấn cũng trở nên quen thuộc, được người Việt Nam 

kính trọng. 

Nghiêu và Thuấn đã trở thành thước đo để đánh giá con người: 

-Trăng đưa gió trăng thanh vằng vặc  

Gió đưa trăng, gió mát hiu hiu  

Dầu mà không đặng chữ Thuấn Nghiêu  

Nghĩa nhân lúc trước em than kêu thấu trời. 

Nói chung, sự hiểu biết của người Việt Nam về các nhân vật Trung Quốc cũng 

giống với Trung Quốc. Thế nhưng trong một số trường hợp, cách sử dụng điển cố về 

những nhân vật đó ở Việt Nam và Trung Quốc khác nhau. Chẳng hạn như nhân vật 

Nghiêu, Thuấn. Ở Trung Quốc, khi nhắc đến tên hai người đó, văn học bác học hay là 

văn học dân gian đều nói về công trạng hiển hách của họ, so sánh những nhà vua đời 

sau với họ. Khi phân tích các câu ca dao trong Kho tàng ca dao Việt Nam, người viết 

có tìm thấy những câu ca dao rất có thú vị, trong đó tác giả dân gian sử dùng hai nhân 

vật Nghiêu, Thuấn trong một trường hợp hoàn toàn khác vđi Trung Quốc là biểu đạt 

nỗi nhớ giữa hai người yêu nhau: 

- Mình nhớ ta như Tần nhớ Tấn  

Ta nhớ mình như UThuấnU nhớ UNghiêuU  

Ở Trung Quốc, có thể nói hai nhân vật Nghiêu và Thuấn chưa bao giờ được 

dùng để ví chuyện tình cảm. Cho nên khi người viết đọc câu ca dao này cảm thây rất 

ngạc nhiên. Người viết cảm thấy hình tượng Nghiêu và Thuấn ở đây được bình dân 

hoá rất nhiều. Bởi vì Nghiêu và Thuấn là hai nhân vật truyền thuyết lịch sử, tương 



truyền dưới sự thống trị của họ, thiên hạ hoà bình, nhân dân an cư lạc nghiệp. Trong 

khi người ta ca ngợi và kỷ niệm hai nhà vua vĩ đại đó, hình tượng của họ cũng được 

người ta không ngừng phóng đại và thần kỳ hoá. Do đó, trong lòng người ta, Nghiêu 

và Thuấn đã không phải là con người bình thường nữa. Còn hình tượng Nghiêu và 

Thuấn trong ca dao trên làm cho người đọc cảm thấy hai ông đố vẫn là hai người bình 

thường như mọi người, họ cũng có tình cảm tha thiết. 

Từ bài ca dao này chúng tôi được thấy, khi dân tộc Việt Nam tiếp nhận văn hoá 

Trung Hoa, không phải là tiếp nhận thuần tuy mà đã sáng tạo, phát huy trí tưởng 

tượng của mình. Những nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc được bình dân hoá, gần 

với cuộc sống của người dân Việt Nam hơn. 

Khi văn hoá Trang Quốc vào Việt Nam, đa số đều được tiếp nhận một cách 

chính xác, nhiữig cũng có xẩy ra hiện tượng lẫn lộn trong một số trường hợp. Người 

viết vẫn xin lấy nhân vật Nghiêu và Thuấn làm ví dụ. Trong Kho tàng ca dao Việt 

Nam có một bài ca dao như sau: 

- Anh dặn em như UThuấnU dặn UNghiêu  

Gắng công nuôi mẹ, chớ xiêu tấc lòng 

Trong bài ca dao này, tác giả dân gian lẫn lộn thứ bậc của Nghiêu và Thuấn. 

Nghiêu là người bề trên của Thuấn. Theo sử sách Trung Quốc, khi Nghiêu ở ngôi vua 

bẩy mươi năm, phái người đi tìm người kế vị. Các chư hầu tiến cử Thuấn cho Nghiêu. 

Thuấn là một người có đức. Nghiêu gả hai con gái cho Thuấn và khảo sát đức hạnh 

của Thuấn. Dưới sự hướng dẫn và dạy dỗ của Nghiêu, Thuấn cuối cùng trở thành một 

vị vua vĩ đại. Do đó, câu "Thuấn dặn Nghiêu" trong ca dao trên là một sự hiểu sai lớn, 

"Nghiêu dặn Thuấn" mới hợp lý. 

Chúng tôi không biết sự sai lầm trong ca dao này xẩy ra trong khâu nào, có thể 

người sáng tác đầu tiên nói dùng là "Nghiêu dặn Thuấn", nhưng ương quá trình lưu 

truyền bị người ta lẫn lộn thành "Thuấn dặn Nghiêu", cũng có thể là do người sáng tác 

đầu tiên đã lẫn lộn mối quan hệ giữa Nghiêu và Thuấn. Tuy vậy, theo người viết, dù 

nhân vật Nghiêu và Thuấn cũng như các truyền thuyết của họ được người Việt Nam 

hết sức quen thuộc, nhưng có khi họ không để ý đến lịch sử hai nhân vật, điều này trở 



thành một vấn đề không quan trọng với họ. Trong con mắt của người dân Việt Nam, 

Nghiêu và Thuấn đều là nhà vua vĩ đại, trong thời Nghiêu Thuấn, xã hội ổn định, đời 

sống đầy đủ, "Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi. Nằm trâu thổi sáo vui đời Thuấn 

Nghiêu". Còn Nghiêu là vua trước hay là Thuấn là vua trước hiển nhiên không phải là 

một vấn đề mà được họ quan tâm. 

Cho nên người viết cho rằng sau khi những nhân vật Trung Quốc nhập vào Việt 

Nam, người Việt Nam bắt đầu giải thích những nhãn vật này theo cách hiểu của mình, 

từ đó những nhân vật Trung Quốc dần dần trở thành những nhân vật Trung Quốc 

mang màu sắc Việt Nam. 

3.1.2 Mượn từ ngữ từ điển cố Trung Quốc 

Trong phạm vi khảo sát, chúng tôi còn tìm được những từ ngữ điển cố và câu thơ 

Trung Quốc, như Tào Khang chẳng hạn. 

"Tào khang" là một từ ngữ xuất hiện rất nhiều trong ca dao Việt Nam với hai 

cách nói là "tao khang" và "tào khang". Từ "tao khang" trích từ một câu tục ngữ Trung 

Quốc là "Bận tiền chi giao bất khả vong, tao khang chi thê bất hạ đường"(18), "Tao 

khang chi thê" có nghĩa là người vợ từìig trải qua giai đoạn khó khăn;"bất hạ đường" 

có nghĩa là không nên bỏ rơi. Cả câu tục ngữ này có nghĩa là không nên quên những 

bạn bè làm quen hồi bần cùng, không nên bỏ rơi vợ cùng trải qua giai đoạn khó khăn. 

Người đời sau gọi những người vợ mà đồng cam cộng khổ với chồng là "tao khang". 

Trong ca dao Việt Nam, ý nghĩa của "tao khang" đã không hạn chế chỉ người vợ, 

mà được mở rộng chỉ hôn nhân và tình nghĩa vợ chồng: 

- Lầu tây trống điểm canh ba  

Không tình cũng nghĩa đường xa đi tìm  

Tai em nghe vườn nọ có chim  

Hai tay ôm bản đơn kìm ngồi than  

Ông trời đã địnhU tào khangU  

Tiếng sáo thanh em thổi, duyên chàng có định không? 

  



-Cầu Trường Tiền sáu vày, mười hai nhịp  

Anh qua không kịp, tội lắm em ơi 

Nghĩa tào khang ai mà vội dứt  

đêm nằm tấm tức lũy nhỏ tuôn rơi  

Biết bao giờ tạc được bóng người  

Để đêm khuya canh vắng vui cười giải khuây. 

Vợ chồng là nghĩa tao khang  

Chồng hoà vợ thuận nhà thường yên vui 

Sinh con mới ra thân người  

Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no. 

 

Nghĩa tao khang ai đà vôi dứt  

Đêm nằm thao thức, luỵ nhỏ tuôn rơi 

Mấy lâu ni mang tiếng chịu lời 

 Xa nhau ngàn dặm đời đời vẫn nhớ nhau. 

Nhà Đường là triệu đại thịnh vượng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đường Thái 

Tông áp dụng những chính sách dân tộc sáng suốt, vừa làm cho tình hình biên giới 

phía Bắc được ổn định, vừa có thể thúc đẩy sự phát triển của các dân tộc thiểu số ở 

miền Bắc(tên chung của các dân tộc miền Bắc là Hồ ). Từ đó, mối quan hệ giữa nhà 

Đường và các dân tộc ở miền Bắc được cải thiện. Thái Thượng Hoàng Lý Uyên(tức 

Đường Cao Tổ) từng khen rằng: "Hồ Việt nhất gia, tự cổ vi hữu dã. "(Từ cổ chí kim 

chưa bao giờ người Hồ và người Việt(19) có thể ở trong một nhà) Sau đó, "Hồ Việt 

nhất gia" trở thành một câu thành ngữ, người đời sau dùng để chỉ mọi người từ các nơi 

xa cách hội tụ lại, giống như tứ hải một nhà. 

Cô gái Việt Nam khi muốn kết duyên với chàng trai, đã mượn câu tục ngữ Trung 

Quốc là “Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa”(Uống rượu gặp 



được bạn tri kỉ, uống nhiều như thế nào cũng thấy ít; nói chuyện gặp một người không 

hợp, nói ít như thế nào cũng thấy nhiều) và thành ngữ "Hồ Việt nhất gia" đó bày tỏ: 

- Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu 

Thoại bất đầu cơ bán cú đa 

Miễn cho anh nói thiệt thà  

Dầu cho Hồ. Việt một nhà lạ chi 

3.2 Mượn địa danh Trung Quốc trong ca dao Việt Nam 

Trong kho tàng ca dao Việt Nam, không ít bài có mặt các địa danh Trung Quốc. 

Nhiều nhất là tên của các nước thời Xuân Thu Chiến Quốc Trung Quốc(Năm 770 - 

221 trước CN). 

Trong phạm vị khảo sát, chúng tôi thống kê thấy tên 6 nước chư hầu thời Xuân 

Thu Chiến Quốc là Tề, Tấn, Tần, Sở, Ngô và Việt. Sáu nước nằm ở bốn phương Đông 

Tây Nam Bắc Trung Quốc. Trong đó, Tấn ở miền Bắc, ba nước Ngô, Việt, Sở ở miền 

Nam, Tần ở miền Tây, Tề ở miền Đông. 

Các tên nước thường xuyên xuất hiện từng đôi một trong các bài ca dao, như 

Ngô - Việt, Sở - Tề, Sở - Tần, Tần - Tấn, Việt - Tần v.v. Các tác giả dân gian vận 

dụng mối quan hệ giữa các nước để biểu đạt tình cảm riêng tư của lứa đôi. 

Chủ đề tình yêu trong ca dao Việt Nam là một chủ đề vĩnh cửu. Người ta dùng 

rất nhiều cách, vô vàn hình ảnh để biểu đạt tình cảm thắm thiết giữa nam nữ, lòng 

chung thuỷ giữa vợ chồng V.V.. Dĩ nhiên, những tên nước trên cũng đã được dùng 

trong các bài ca thuộc chủ đề này. Nó dùng để biểu hiện sự xa cách về không gian: 

- Dầu anh lạc Sở qua Tề  

Trăm năm anh cũng luôn về cùng em 

 

- Trăng tròn mười sáu, gióng chuông  

Ai cầm con Nguyệt thì buông nó về 

Dầu anh lạc USởU qua UTề  



Trăm năm anh cũng trở về cùng em  

Ngãi nhân thương bạn trọn niềm  

Chừng nào trăng khuyết lưỡi liềm sẽ hay 

 

-Xa thì mượn ngựa anh đi 

Quý hồ tốt quảy, quản chi xa gần 

Ước gần mà chả được gần  

Ai làm cách Việt xa Tần thế ni? 

Cô gái dùng biển Sở, non Tần để ví với cảnh xa nhau giữa mình và người yêu, 

nỗi buồn được nói một cách tự nhiên, cảm động: 

-Thiếp tự thiên biên nguyệt  

Quân như lãnh thượng vân  

Tuy gần mà chẳng phải gần 

Cũng như biển Sở, non Tần cách xa 

Địa danh - tên nước của Trung Quốc cổ đại còn được dùng để nói về những đối 

tượng, những hoàn cảnh khác nhau: 

 - Nếu em còn ngại  

Qua thề lại cho em mừng  

Đứa nào được Tấn quên Tần  

Xuống sông cọp ních, lên rừng sấu tha 

Đối với tình yêu, hai người có duyên dù xa cũng gần, không có duyên dù gần 

cũng xa. Khi nhắc đến duyên phận, người ta mượn mối quan hệ Ngô - Việt, Tần - Tấn 

nói: 

- Phải duyên Ngô Việt cũng gần  

Trái duyên Tần Tấn dẫu gần cũng xa 



Xét về địa lý, hai nước Ngô - Việt gần nhau, nhưng hai nước lại là thù địch, 

chiến tranh không ngừng, rốt cuộc nước Ngô bị nước Việt diệt. Ở đây, người ta dùng 

Ngô Việt để ví với hai người yêu nhau, nếu mà có duyên thì hai người dù có mâu 

thuẫn cũng sẽ gần lại. Còn nếu không có duyên thì giống như hai nước Tấn Tần, tuy 

rất gần trên địa lý, nhưng mà cũng có thể xa nhau. Người sáng tác bài ca dao này rất 

quen mối quan hệ giữa các nước thời Xuân Thu Trung Quốc, đã nói những điều sâu 

sắc trong tình yêu của con người 

Ngoài những tên nước thời Xuân Thu Chiến Quốc trên ra, trong phạm vi khảo 

sát của chúng tôi còn có một số địa danh được sử dụng, nhưtig số lượng không nhiều, 

như Thái Sơn, Tràng An, Tân Dương, Vũ Môn V.V.. 

Thái Sơn là một quả núi của Trung Quốc, trong ca dao Việt Nam thường dùng ví 

với công lao của người cha: 

- Công cha như núi Thái Sơn  

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra  

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con  

Tràng An là kinh đô cổ của Trung Quốc. Trong ca dao Việt Nam Tràng An 

không chỉ là kinh đô cổ của Trung Quốc đơn thuần, mà chỉ kinh đô nói chung, thường 

được mượn để chỉ Hà Nội: 

-Đồn rằng trong Huế vui thay  

Vui thì vui vậy, chẳng tày UTrương An 

 

-Em ngồi vòi vọi trông chàng  

Chàng còn ở chốn UTràng AnU vui cười 

3.3 Mượn câu thơ Trung Quốc trong ca dao Việt Nam 

Cùng với sự phát triển của chế độ thi cử tại Việt Nam, những kinh điển văn học 

bác học Trung Quốc cũng được du nhập vào Việt Nam với số lượng lớn. Kinh Thi, 



Luận Ngữ, Tứ thư ngũ kinh v.v. trở thành những cuốn sách không thể không đọc của 

những nho sĩ. Thơ của các nhà thơ lớn như Lí Bạch và Đỗ Phủ v.v. được người ta 

quen biết. Người dân bình thường không trực tiếp đọc những cuốn sách kinh điển đó, 

nhưng nhữíig câu nổi tiếng trong các cuốn sách kinh điển đó, qua lưu truyền đã được 

họ tiếp nhận qua nho sĩ và dần dần quen thuộc. 

Một số câu của Kinh thi được dùng trong ca dao Việt Nam như "Nhất nhật bất 

kiến, như tam thu hề", "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" : 

- Công anh đắp nấm trồng chanh  

Chẳng được ăn quả, vin cành cho cam  

Xin đừng ra dạ bắc, nam 

 Huống tam thu như bất kiến hề  

Đường kia, nỗi nọ như chia mối sầu 

Chắc về đâu đã hẳn hơn đâu  

Cầu tre vững nhịp hơn cầu thượng gia 

 

- Quan quan bốn tiếng thư cưu  

Mong người quân tử hảo cầu kết duyên  

Phấn son cho phỉ tấm nguyền  

Anh hùng sánh vôi thuyền quyên mới tình 

3.4 Chơi chữ Hán trong ca dao Việt Nam 

Trước khi chữ Nôm và chữ Quốc ngữ được phổ biến sâu rộng, chữ Hán luôn 

luôn là văn tự chính ở Việt Nam. Các nhà văn đã lưu lại rất nhiều tác phẩm chữ Hán. 

Vì người lao động không có điều kiện học và vì chữ Hán là một loại chữ rất khó học, 

nên chỉ có những nho sĩ, người có học mới đọc hiểu chữ Hán. Trong sáng tác ca đao, 

vai trò của những nho sĩ bình dân rất quan trọng. Họ cũng tham gia sáng tác, lưu 

truyền ca dao; mặt khác họ làm cho chữ Hán "bình dân hoá " để đến với người dân 

thường. 



Bài ca dao sau tách các chữ Hán ra làm các hình tượng nhỏ, rồi nêu ra câu đố 

cho chàng trai đoán: 

- Đấm một đấm hai tay ôm quàng  

Thuyền chèo lên núi, thiếp hỏi chàng chữ chi  

- Lại đây anh nói nhỏ em ni 

Ấy là Uchữ mậtU(2Q), một khi rõ ràng 

 Hỏi chàng đọc sách Kinh Thi  

Đàn bà đi lọng chữ chi rứa chàng? 

- Anh đây đọc sách cửu thiên 

Đàn bà đi lọng chữ yên rõ ràng(21) 

Cách chơi chữ ở bài đáp sau đây rất thú vị, tinh nghịch: 

Hỏi chàng học sách Kinh Thi  

Hai ngang hai phẩy chữ chi rứa chàng ? 

- Hai ngang hai phẩyU chữ "thiên "  

Em cho anh chấm chút cho liềnU chữ phu 

Ở đây, con trai không những đã đoán ra chữ 0T“天0T, tức là trời, còn cho chữ ra đầu 

thành chữ 0T“天”0T có nghĩa là chồng. Rất khéo léo, chàng trai đã từ bị động chuyển sang 

chủ động. 

Hình thức chơi chữ trong ca dao có khi đơn gian, có khi khá phức tạp: 

- Hỏi chàng học sách Kinh Thi 

Nghìn người đứng viết chữ chi hỡi chàng? 

- Anh đây đọc sách cửu chương 

Nghìn người đứng viết chữ hương rõ ràng 

Người đố đã tách chữ0T “香”0Tthành ba bộ phận là chữ "thiên "(0T千0T, có nghĩa là 

nghìn), chữ "nhân*' (0T人0T, có nghĩa là người) và chữ “viết” (1T“曰”1T, có nghĩa là nói). 



Nếu không thông thạo chữ Hán, chắc không đề ra câu đố như thế được. Điều cần nói 

là cách dùng chữ "viết" trong bài ca dao này, "viết" là từ Hán Việt của chữ 0T“0T1T曰”1Ttác 

giả ở đây lại dùng nghĩa bình thường của từ "viết" là "viết chữ".Như vậy, chữ "viết" ỏ 

đây đã hàm chứa hai ý nghĩa. 

 Trong chương 3 này, chúng tôi đã khảo sát những thể hiện của những nhân tố 

văn hoá khác trong ca dao Việt Nam như điển cố, câu thơ và chữ Hán V.V.. 

Ở Việt Nam, ngoài tư tưởng Nho giáo được ăn sâu vào cuộc sống dân thường, 

những điển cố, điển tích, văn học bác học Trung Quốc cũng đã du nhập vào Việt Nam 

từ lâu. Những tên nhân vật, địa danh, câu thơ Trung Quốc cũng được người dân Việt 

Nam quen thuộc. Trong ca dao Việt Nam, các tác giả ca dao Việt Nam đã dùng những 

tên nhân vật, địa danh, câu thơ trên để tỏ tình với nhau một cách tự do, không cho 

người ta cảm giác đang mượn những nhân vật, địa danh hoặc câu thơ nước ngoài. 

Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa trong xã hội Việt Nam một 

cách sâu sắc. 

Đặc điểm nổi bật nhất trong quan hệ giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và Việt 

Nam là văn hoá Trung Quốc được bình dân hoá khi truyền vào Việt Nam. Trên cơ sở 

tiếp nhận ý nghĩa vốn có của điển cố Trung Quốc, người dân Việt Nam cũng đã hoá 

nhập cách hiểu của mình vào nhân vật và điển cố, cho nên trong ca đao Việt Nam 

cũng xuất hiện hiện tượng cách dùng điển cố khác với Trung Quốc. 

Qua phân tích trong trương in, chúng tôi thấy rõ văn hoá Trung Hoa đã được 

người dân thường Việt Nam tiếp nhận và đã trở thành một phần đáng kể trong văn hoá 

Việt Nam. 

  

  



KẾT LUẬN 

1. Hoạt động giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và Việt Nam đã có hàng ngàn 

năm lịch sử. Trong quá trình giao lưu giữa hai nước, văn hoá Trung Quốc đã được 

truyền bá rộng rãi tại Việt Nam va trở thành một phần quan trọng của nền văn hoá 

Việt Nam. Văn hoá Trung Quốc đã thâm vào nhiều phương diện của xã hội Việt Nam, 

đặc biệt là ngôn ngữ, văn học, sân khấu, phong tục tập quán, v.v.„ 

Lịch sử giao lưu giữa hai nước có thể chia thành hai thời kỳ: Thời Bắc thuộc và 

thời Việt Nam độc lập(thế kỷ X). Trong hai thời kỳ này, việc tiếp nhận văn hoá Trung 

Hoá tại Việt Nam đã hoàn thành việc chuyển biến từ tiếp nhận chủ yếu bị động ở thời 

kỳ thứ nhất đến tiếp nhận chủ động ở thời kỳ thứ hai. 

Trong thời Bắc thuộc, các quan lại Trung Quốc mở trường học, dạy chữ Hán, 

giảng dạy các cuốn sách kinh điển Trung Hoa. Mục đích phổ biến văn hoá Trung Hoa 

của họ là để đồng hoá và quản lý người dân bản địa. Việc thực hiện chế độ thi cử đồng 

bộ với Trung Quốc tại Việt Nam đã thúc đẩy sự phổ cập của văn hoá Trung Hoa nói 

chung, Nho giáo nói riêng ương tầng lớp bình dân. Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ 

này, người Việt Nam luôn cố gắng để tiếp nhận có chọn lọc nền vãn hoá Trung Hoa. 

Sau khi Việt Nam giành được độc lập, chữ Hán, Nho giáo vẫn giữ được địa vị 

độc tôn trong thời gian lâu dài. Sự truyền bá văn hóa Trung Hoa không những không 

bị hạn chế lại vì sự độc lập của Việt Nam, mà còn sâu rộng, mạnh mẽ hơn. Như Đặng 

Thai Mai đã nhận xét rằng: "... khi nước Việt Nam được tự chủ thì Hán học lại thịnh 

vượng hơn thời đại nội thuộc nhiều"[3, tr. 352]. Đặng Thai Mai cho rằng hiện tượng 

này cũng không phải là ngẫu nhiên xẩy ra, bởi vì "nhà nước phong kiến(Việt Nam) đã 

tìm được trong Nho giáo một ý thức hệ vững chắc để bảo vệ quyền lợi của chế độ. "[3, 

tr.352] Chính vì vậy, giai cấp cầm quyền Việt Nam bắt đầu chủ động tiếp nhận tinh 

hoa của nền văn hóa Trung Hoa và thừa kế chế độ thi cử của thời Bắc thuộc, vẫn lấy 

những sách kinh điển Trung Quốc như Tứ thư làm chuẩn. Nếu nói phổ cập văn hóa 

Trung Hoa từng được các quan lại Trang Quốc coi là công cụ đồng hóa nhân dân Việt 

Nam, thì sau khi Việt Nam độc lập, văn hóa, tư tưởng Trung Hoa lại được tầng lớp quí 

tộc Việt Nam tận dụng để thống trị, ổn định nhà nước, và giáo dục nhân dân, bảo vệ 

chủ quyền quốc gia. 



Có thể nói, trong lịch sử Việt Nam, nền văn hóa Trung Hoa luôn luôn đóng vai 

quan trọng và đã ảnh hưởng nhiều mặt tới cuộc sống của nhân dân Việt Nam. Nhưng 

cũng có nhiều điều, nhiều vấn đề của văn hóa Việt Nam tương đồng với văn hóa 

Trung Hoa trước khi và trong khi văn hóa Trung Hoa tác động đến Việt Nam. Văn 

hoá Trung Hoa truyền vào Việt Nam đã dần dần được bản địa hóa và đã trở thành một 

phần văn hóa bản địa của Việt Nam. Khi nói về ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đối 

với Việt Nam không thể không đề cập sự tồn tại của nền văn hóa Trung Hoa đã được 

Việt Nam hóa. Trên một phương diện ý nghĩa nhất định nào đó, nền văn hóa này đã 

trở thành một phần không thể thiếu được của văn hóa Việt Nam. 

2. Ở Việt Nam, những người đầu tiên vào học các trường do quan lại Trung 

Quốc mở là tầng lớp quí tộc, cho nên họ cũng là những người tiếp nhận văn hóa Trung 

Hoa đầu tiên. Cùng với sự phát triển của nền giáo dục và chế độ thi cử, triều đình và 

chính quyền địa phương đã mở rất nhiều trường học, số lượng học viên vào học ngày 

càng tăng lên. Đặc biệt là nhiều Nho sĩ Việt Nam mở trường tư giảng dạy sách kinh 

điển Trung Quốc, trong đó bao gồm những người bác học. Nếu nói trường học, thi cử 

là con đường quan trọng truyền bá văn hóa Trung Hoa vào Việt Nam thì những Nho sĩ 

Việt Nam được xem như là cầu nối hai nền văn hóa Trung Hoa và Việt Nam, họ đưa 

văn hóa Trung Hoa vào dân gian Việt Nam. Từ đó, văn hóa Trung Hoa thấm vào xã 

hội Việt Nam, và Nho giáo đã trở thành một tiêu chuẩn hành động ngày thường của 

người dân Việt Nam. 

Sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đã thể hiện rõ ràng trong văn học Việt 

Nam, kể cả văn học bác học lẫn văn học dân gian. Trong luân án này, chúng tôi đã 

khảo sát rất nhiều ca dao để tìm những ảnh hưởng đó. 

Nho giáo Trung Quốc truyền vào Việt Nam đã giữ được địa vị độc tôn trong thời 

gian dài và tư tưởng Nho giáo đã thấm vào mọi mặt của cuộc sống nhân dân Việt 

Nam. Qua ca dao Việt Nam, chúng tôi thấy rõ hoạt động ngày thường của người dân 

thường Việt Nam chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo một cách sâu sắc. Quan niệm 

Nho giáo đã ăn sâu vào ý thức của người dân Việt Nam và đã trở thành tiêu chuẩn 

hành động của mọi người. Nhân dân Việt Nam đưa nhữhg quan niệm Nho giáo vào ca 

dao để giáo dục người ta phải theo Nho giáo, như phụ nữ phải "tòng", con cái phải 



"hiếu", v.v... Tuy nhiên, tác giả ca dao Việt Nam không phải hoàn toàn sùng bái và bắt 

chước tư tưởng Nho giáo, nhiều vấn đề, họ cất lên tiếng nói phản kháng. Các cô gái 

thông qua ca dao biểu đạt sự bất mãn với việc bố mẹ xếp đặt hôn nhân cho mình, 

người vợ qua ca dao nói ra sự phẫn nộ đối với chế độ đa thê của xã hội phụ quyền, 

v.v.. 

Nhân dân Việt Nam tiếp nhận tư tưởng Nho giáo đi kèm sự phê phán. Điều này 

làm cho Việt Nam dần dần hình thành hệ thống Nho giáo của riêng mình. 

3.Ca dao Việt Nam sử dụng rất nhiều điển cố, câu thơ Trung Quốc. Người dân 

Việt Nam mượn những nhân vật, địa danh của trong điển cố Trung Quốc để giáo dục 

con người, biểu đạt tình cảm. Người ta sử dụng những nhân vật Trung Quốc một cách 

nhuần nhuyễn, y như là các nhân vật của Việt Nam, không cảm thây xa lạ. 

Trong quá trình truyền vào Việt Nam, văn hóa Trung Hoa cũng được thay đổi. 

Văn hóa Trung Hoa được Việt Nam hóa, bình dân hóa. Trong ca dao Việt Nam, 

những hình tượng nhân vật Trung Quốc rất gần gũi với quảng đại nhân dân. Chẳng 

hạn như dùng tên các nước thời Xuân Thu Chiến Quốc, Nghiêu và Thuấn để chỉ tình 

yêu của thanh niên v.v… Ở đây, tác giả ca dao Việt Nam làm cho những tên nước và 

các nhân vật đó có ý nghĩa mới. 

Nói chung, những nhân vật, địa danh, câu thơ Trung Quốc rất quen thuộc với 

người Việt Nam và được mượn để nói những gì họ muốn biểu đạt. 

4.Tóm lại, ca dao Việt Nam thể hiện khá rõ tư tưởng Nho giáo. Những điển cố, 

câu thơ Trung Quốc được sử dụng trong ca dao một cách nhuần nhuyễn và linh hoạt. 

Những tinh hóa văn hóa Trung Hoa đã trở thành tài sản của văn hóa Việt Nam. Khi 

truyền vào Việt Nam, những nội dung văn hóa Trung Hoa được bản địa hoá, bình dân 

hóa. 

****** 

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị lâu dài, hai nền văn 

hóa Trung - Việt ảnh hưởng lẫn nhau. Sự giao lưu, ảnh hưởng trong dân gian hai nước 

là một vấn đề rất đáng quan tâm và nghiên cứu. Và ca dao, là hình thức văn học dân 

gian được ưa chuộng nhất, phổ biến nhất tại Việt, đã thể hiện rất nhiều nội dung giao 



lưu đó. Thông qua nghiên cứu ca dao Việt Nam, chúng tôi đã tìm hiểu thêm rất nhiều 

về văn hóa và dân tộc Việt Nam. Việc khảo sát những nhân tố văn hóa Trung Hoa 

trong ca dao Việt Nam càng làm cho chúng tôi biết thêm mối quan hệ giữa hai nền 

văn hóa Trung -Việt. Mặt khác, cần nghiến cứu thêm những ảnh hưởng của văn hóa 

Việt Nam đối với văn hóa Trung Hoa, điều này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn mối 

quan hệ giao lưu văn hoá giữa hai nước Trung - Việt. 

  

  



CHÚ THÍCH 

(1)Bát cổ văn là một loại văn thể trong cuộc thi cử của nhà Minh - Thanh, Trung 

Quốc. Loại văn thể này đối với đoạn văn và văn tự đều có qui định chặt chẽ. 

(2)Lý Nguyên Cát đi theo đội quân xâm lược của nhà Nguyên vào Việt Nam và 

bị triều đình nhà Trần bắt, sau đó được triều đình Trần trọng dụng. 

(3)Theo định nghĩa của Từ điển Hán ngữ ứng dụng. 

(4)Theo điển cố "Mạnh mẫu tam thiên": Tương truyền, để Mạnh Tử có hoàn 

cảnh học tập tốt, mẹ ông từng dời nhà ba lần. Khi Mạnh Tử còn nhỏ, nhà gần nghĩa 

địa, cậu thường học những việc lễ bái phần mộ. Mẹ cậu cho rằng chỗ ở này không phù 

hợp, bèn dời nhà đến gần chợ, Mạnh Tử lại bắt chước thương nhân chơi trò mua bán. 

Một lần nữa, bà lại dọn nhà đến gần trường học, Mạnh Tử mới học được phép tắc tiến 

thoái, vái chào khiêm nhường khi tế tự. Cuối cùng, mẹ cậu mới yên tâm định cư ở 

đây. 

(5)Khương Hậu là vợ hiền của Chu Tuyên Vương. Tuyên Vương thường ngủ 

muộn, Khương Hậu muốn can ngăn liền bỏ trâm cài đầu, ngọc đeo tai rồi tự giam 

mình trong cung để chịu tội (ý nói lỗi Tuyên Vương là do mình). Tuyên Vương cảm 

động, từ bỏ thói xấu, chuyên cần công việc. 

(6)Âu Dương Tu là nhà văn lừng danh của nhà Tống Trung Quốc. Âu Dương Tu 

bốn tuổi mất bố, do mẹ nuôi dạy thành người. Khi Âu Dương Tu năm, sáu tuổi, mẹ 

ông bắt đầu dạy ông nhận chữ. Vì gia cảnh bần cùng, không mua nổi giấy và bút, cho 

nên mẹ ông Âu Dương Tu dùng cành lau viết chữ lên đất để dạy con. Dưới sự dạy dỗ 

của mẹ, Âu Dương Tu cuối cùng trở thành một trong Đường tống bát đại gia và được 

đời sau kính trọng. 

(7)Bà Mạnh tức là mẹ của Mạnh Tử. 

(8)Bà Khương tức là Khương hậu. 

(9)Tô Tử tức là Tô Tần. 

(10)Tích Bá Di Thúc Tề là một chuyện tích được nho gia kính trọng. Bá Di và 

Thúc Tề là hai con của vua Cô Trúc, nước chư hầu của nhà Thương. Sau khi vua Cô 



Trúc chết, truyền ngôi cho Thúc Tề, nhưng Tề không muốn làm vua liền cho Bá Di 

làm vua, nhưng Bá Di cũng không muốn làm vua. Do đó, hai anh em chạy trốn nước 

Cô Trúc. Sở dĩ hai người đều không muốn làm vua, vì họ không hài lòng với sự bạo 

chính của Trụ Vương, không muốn hợp tác với vua Trụ. Mấy năm sau, vì biết Văn 

Vương của nước Chu, một nước chư hầu khác của nhà Thương là một người có đức, 

nên họ định sang nước Chu. Khi họ tới, Văn Vương đã chết, Vũ Vương kế vị. Tình 

hình của nước Chu cũng không cho họ hài lòng. Nước Chu ngày càng mạnh mẽ, Vũ 

Vương đinh tiến quân đánh vua Trụ. Bá Di và Thúc Tề giữ cương ngựa của Vũ 

Vương lại mà can ngăn. Thế nhưng nước Chu cuối cùng đánh thắng, diệt Thương lập 

ra nhà Chu. Họ cho rằng Vũ Vương làm thần tử của nhà Thương, của vua Trụ mà đi 

đánh nhà vua là một hành vi bất nhân bất nghĩa. Từ đó, họ không thèm ăn thóc của 

nhà Chu, ẩn trên núi Thú Dương, hái rau vi ăn rồi chết. 

(11)Nữ Oa là nữ thần nổi tiếng trong thần thoại Trung Quốc. Tương truyền Nữ 

Oa là đầu người mình rắn, người Trung Quốc là do bà ấy tận tay chế ra. Tích Nữ Oa 

vá trời được ghi trong Hoài Nam Tử. trong thời đại Hồng Hoang, thủy thần Cộng 

Công và hóa thần Chúc Dung thường xuyên đánh nhau. Chúc Dung rốt cuộc đánh 

thắng Cộng Công. Cộng Công phẫn nộ vì bị đánh bại liền chạm vào Bất Chu Sơn, cột 

chống trời. 

Do đó, trời bị sụp đổ một nửa, xuất hiện một cái lỗ to, thế giới lập tức bị các tai 

nạn bao vây. Nữ Oa nhìn thấy cảnh đó cảm thấy vô cùng đau lòng nên dùng các loại 

đá với nhiều màu để vá trời, sau đó nhân dân sống hạnh phúc. Tương truyền, bởi vì 

cuộc tai nạn đó quá lớn, tuy Nữ Oa đã thành công vá trời, nhưng vẫn để lại một số dấu 

vết là trời hơi nghiêng về phía Tây Bắc, cho nên mặt trời, mặt trăng và sao đều đi về 

phía Tây. Theo người ta nói, khi cầu vồng xuất hiện trên trời là ánh sáng của của các 

đá màu mà Nữ Oa dùng để vá trời. 

(12)Ông Đăng là chỉ Nguyễn Khải đời Lê Trung Hưng. Thời gian làm quan ở 

Thanh Hoá, Khải nổi tiếng về việc vơ vét của cải của nhân dân. [dẫn theo 14, 933] 

(13) Ông Vòm: Tương truyền ông quê ở Đại Khánh, Thiệu Khánh, Thanh Hoá, 

là một tay đô vật nổi tiếng khắp vùng. [dẫn theo 14, 933] 



(14) Ông Nưa: theo truyền thuyết ông Nưa quê ở núi Nưa, huyện Nông cống, 

Thanh Hóa. Chính ông đã gánh núi đem rải các tỉnh.[dẫn theo 14, 933] 

(15) Tích Ngưu Lang Chức Nữ. 

(16) Hữu Sào: tương truyền là dạy cho dân cách làm nhà ở. 

(17) Đại Vũ: người có công trị thủy. 

(18) Chị gái của Lưu Tú, nhà vua Đông Hán là công chúa Hồ Dương rất thích 

đại thần Tống Hoằng, nên nhờ em trai, nhà vua Lưu Tú ra mặt làm mối. Lưu Tú nghĩ 

rằng chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Một hôm, Lưu Tứ cố tình khảo sát và ám 

thị Tống Hoằng. Nhà vua hỏi Tống Hoằng rằng: "Con người sống trên thế gian này, 

miễn là có địa vị và tài sản thì không khó tìm thấy bạn bè và người vợ, đúng không?" 

Không ngờ Tống Hoằng không đồng ý cách nói của nhà vua, Hoằng nói rằng: "Bần 

cùng chi giao bất khả vong, tao khang chi thê bất hạ đường. " Nghe Hoằng nói xong, 

Lưu Tú thấy rất có lí, biết Tống Hoằng không thể vì địa vị và tiền bạc mà bỏ rơi vơ. 

Do vậy, Lưu Tú không nhắc chuyện làm mối cho chị gái của mình nữa. 

(19) Ở thời xuân thu chiến quốc, nước Việt ở miền Nam Trung Quốc. 

(20) Chữ Mật: 密 

(21) Chữ Yên (安) có hai bộ phận, phần trên là bộ Miên, phần dưới là chữ nữ (女

) 
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