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Năm 875 
Hoàng Sào 
hưởng ứng cuộc 
khởi nghĩa 
Vương Tiên Chi.

A
Năm  907
Tiết độ sứ Chu Ôn (Chu Toàn 
Trung) tiêu diệt nhà Đường, 
thành lập nhà Hậu Lương.
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Năm 1368

Người Mông Cổ bị xua về phương Bắc, 
sử sách gọi là nhà Bắc Nguyên. •  

Chu Nguyên Chương thành lập triều Minh.
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Năm  1271
Hốt Tất Liệt 
đổi quốc hiệu 
thành "nhà 
Nguyên", triều 
Nguyên chính 
thức được 
thành lập.
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Năm 960  ̂ Năm 1127
Triệu Khuông Dân D o  b ị n ư ớ c  K im  

thay thê nhà Hậu t£'n công, nhà 
Chu, thanh lạp ggc Xông dời 
triêu Băc Tông. về phía Nam,

triều Nam Tống 
ra đời.

Năm 1155
Thiết M ộc 
Chân (về< 

sau xưng là 
Thành Cát 

Tư Hãn) 
chào đời.

Năm 1227
Thành CáI Tư Hãn bị Thành Cát Tư Hãn
bệnh và qua đai trên viễ" < '|nh |.hư,m;Ị

đường trở về sau cuộc Tây lần thứ nhất
viễn chinh nhà Tây H ạ . ........... (đến nân. 1224 ).
Hãn quốc của Sát Hợp Năm 1234 •

Năm 1219
Thành Cát Tư Hãn 
viễn chinh phương 

Tây lần thứ nhất
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Hãn quốc của Sát Hợp 
Đài được thành lập ở 

Trung Á (đến năm 1330).

Năm 1234
Hoàng đế nhà Kim tự 
sát, triều Kim diệt vong.

Năm 1 236 o -
Bạt Đô bắt đầu viễn chinh châu Âu 

(cuộc viễn chinh phương tây lần thứ 
hai của quân Mông cổ).

Năm 1258
Húc Liệt Ngột bắt đầu viễn chinh # 

Tây Nam Á (cuộc viễn chinh phương 
tây lần thứ ba của quân Mông cổ).

Năm 1260
Hốt Tất Liệt trở thành vị Đại Hãn
đời thứ năm của đê quốc Mông Cô
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Lời mò đầu
Trong vòng năm th ế  kỉ (từ th ế  kỉ 11 đến th ế  kỉ 16), 

sự kiện quan trọng nhất trên th ế  giới chính là người Đột 
Quyết và người Mông c ổ  từ nơi cư trú ban đầu là khu vực 
Trung Á và Đông Bắc A bành trướng xuống hai châu lục 
Á -  Âu. Đặc biệt là đế quốc Mông cổ , họ đã chinh phục 
gần như cả châu Á và châu Âu trừ Đông Nam A, Nhật 
Bản, Nam An Độ và Tây Au ra.

Vô số  quô"c gia và dân tộc đã khuất phục dưới vó ngựa 
của kị binh Mông cổ . Người Mông c ổ  giỏi chiến đấu cơ 
động, họ có thể tiến hành các cuộc tập kích chớp nhoáng 
liên tục mấy ngày liền mà không cần nghỉ ngơi và ăn 
uống.



Người ta kể rằng, khi quân Mông c ổ  chiến đấu tại đồng bằng Hungary, chỉ 
trong vòng ba ngày họ đã di chuyển tới 434 km. Chiến thuật sở trường của họ 
là giả vờ bị tan vỡ đội hình, nếu kẻ thù tiếp tục truy kích thì sẽ rơi vào vòng 
vây. Họ học cách sử dụng thuốc súng từ các triều đại Trung Nguyên Trung Hoa 
và dùng nó để phá hủy tường thành. Quân Mông c ổ  còn thường xuyên sử dụng 
chiến thuật tâm lí và khủng bô" tinh thần. Đôi khi họ cho áp giải tù binh ra 
trước hàng quân để quân thù sớ “ném chuột vỡ b ình”, không dám manh động. 
Còn khi công thành, nếu vấp phải đôi chút kháng cự, quân Mông c ổ  bèn tàn 
sát người dân trong thành. Việc đó càng làm cho đô'i thủ vừa nghe tin đã sợ 
mât mật, buộc phải bỏ thành và đầu hàng. Có thể nói, những cuộc chinh phục 
của quân Mông c ổ  với các nước châu Âu và châu Á là quyết liệt nhất, cũng là 
những cuộc xâm lược dã man cuốĩ cùng của dân tộc du mục.

Thê nhưng, chỉ mấy chục năm ngắn ngủi sau khi thành lập, đế  quốc Mông 
CỔ đã nhanh chóng sụp đổ. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, đó là nền tảng 
văn hóa của người Mông c ổ  hay có thể nói là nền tảng văn minh của họ tương 
đối mong manh. Cho nên một khi từ trên lưng ngựa bước xuống, họ rất dễ bị 
đông hóa. Rất nhiều người Mông c ổ  chinh phục đất Nga đã hòa trộn vào xã 
hội Nga, còn những người Mông c ổ  chinh phục triều đại Trung Nguyên thì lại 
bị dân tộc Hán đồng hóa hoàn toàn. Chỉ có một bộ phận người Mông c ổ  ở lại 
trên thảo nguyên mới gìn giữ được truyền thống vốn có. Tuy nhiên từ đó tiếng 
tăm của họ cũng dần bị chìm lấp.
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Sự bành trướng của đế quốc Mông c ổ  còn có một ảnh hưởng quan trọng 
nữa, đó là giúp cho địa vi của người Đột Quyết trong th ế  giới Hồi giáo tăng lên. 
Vào năm người Mông c ổ  chinh phục th ế  giới A Rập, do thấy binh lực không 
đủ mạnh, họ đã tuyển mộ số  lượng lớn những người Đột Quyết. Thực ra người 
Đột Quyết còn xuất hiện sớm hơn người Mông cổ , nhưng họ chưa từng thành 
công ở phương Đông như người Mông cổ , mà trái lại bị người Trung Hoa đánh 
bại. Đầu thời kì nhà Đường, Đông Đột Quyết và Tây Đột Quyết lần lượt bị 
Đường Thái Tông và Đường Cao Tông tiêu diệt. Khi người A Rập thành công 
ở Trung A, đại bộ phận người Đột Quyết theo Hồi giáo, sau đó họ bắt đầu mở 
rộng về phía th ế  giới Á Rập. Trong 1.000 năm đầu tiên, một nhánh người Đột 
Quyết thành lập đế quốc Seljuk trên cao nguyên Iran. Quốc gia này không 
ngừng bành trướng xuông khu vực Tiểu A. Tới cuối th ế  kỉ 13, một nhánh bộ 
lạc Đột Quyết định cư tại vùng Tiểu A trở nên hùng mạnh. Họ đã thành lập 
đế  quốc Ottoman. Đế quốc này có ảnh hưởng khá lớn dôi vói cả th ế  giới A 
Rập và Đông Ảu. Đế quốc Ottoman được duy trì mãi tói th ế  kỉ 20, cho tới khi 
Chiến tranh th ế  giới lần thứ Nhất kết thúc thì mới chịu “yên giấc ngàn thu”.
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Nội dung chính:
Thời kì Ngũ Đại Thập Quốc
Sự xuất hiện của Ngũ Đại Thập Quốc là hậu quả của tình trạng cát cứ phiên trấn* 
cuối thời nhà Đường, nhưng sự chia cắt này chỉ là tạm thời.
* Từ giữa thời nhà Dường, chức tiế t độ sứ  được thiết lập tại nơi biên cương và vùng trọng yếu  đ ể  cai quản công việc 
quân sự  địa phương, về sau quyền lực dần dần lớn mạnh, họ kiêm  luôn việc cai quản chính quyền dân sự  và tài chính, 
hình thành nên th ế  lực đ ối kháng với triều đình.

Nhà Tông dựng nưởc
Triều đại nhà Tông thông nhất lại Trung Hoa. Kĩ thuật in bản khắc, thuốc súng 
quân dụng, chế độ khoa cử, sản xuất đồ gốm sứ, các loại hình văn học nghệ thuật 
như từ, hội họa, thư pháp... của triều đại nhà Tống đều có ảnh hưởng sâu rộng đến 
hậu thế.
Cuộc xâm lược của các dân tộc bên ngoài
Dường như kể từ khi dựng nước, nhà Tống đã yếu ớt, trong lòng luôn canh cánh nỗi 
lo bị các dân tộc du mục từ phương Bắc tràn xuống. Cuối cùng, triều Tống diệt vong 
dưới vó ngựa của dân tộc du mục phương Bắc.



HỞI NGỌN LỚA 
THÀNH TRƯỜNG A i 

HÃY BÙNG CHÁY 
MANH HƠN Nứ a !

Ị f f h ở ị í k i | R g ũ * ^ ^ a ™

Cuối Ihế kỉ 9, Irải qua cuội nổi dộy của Hoàng Sào, fhế lực nhà Bường bổi đầu ỉuy yếu. 
Cuôì cùng vào núm 907, do bj íiế f độ sứ Chu On cướp ngói, Iriều đọi nhà Dưòng kéo dài 
290 nâm bị diệt vong.

* Sau khi về nhà Đường thì được ban tên là Chu Toàn Trung, sau khi xưng đ ế  thì đổi thành Chu Hoảng.
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HOÀNG HÀ

HẬU LƯƠNG
TRƯỜNG GỊANG /

Sau khi cướp ngôi hoàng ểế, Chu On Ihành lộp 
nưóc lương, sử gọi là tíộu Lưong, dóng đò ỏ Khai 1 
Phong. Còn kinh đò của nhà Bưòng ỏ Trường An đa I 
bị hư hqi ngíìiềm irọng do chiến Iranh làn phá. --.1 . 
— I— - - - - - - - - - - - - - jlX—^

r  Từ  NAY TRỞ ĐI, \  
TRẨM CHÍNH LÀ HOÀNG 

ĐẾ, C Ả  NƯỚC PHẢI 
K NGHE THEO LỆNH J  

TRẨM.__^<Ĩ/ .

ĩuy Chu On xung đế nhung Ihiên hg vân chưo 
yên ổn. Suối thời kì Ngũ Đợi ĩhợp Quốc, khói 
lúa chiến tranh chua bao giò tát...

Nhà Hộu Lương chỉ giới họn ỏ lưu vực sông Hoàng Hà 
và duy trì được vỏn vẹn 16 nâm. Sau khi nhà tígu Lương bị 
diệt vong, lừ lưu vực sông Hoàng Hà lên phía Bốc xuôft hiện 
bốn quốc gia là: Hgu Đường, Hộu ĩấn, Hộu Hán, Hộu Chu. 
Khu vực fừ lưu vực sông Hoàng Hà xuống phía Nam íhì lằn 
lượl có 10 quốc gia được thành lộp. Ihời kì hỗn loọn này 
kéo dài 54 nâm, sử sách gọi là "Ngũ Bgi Thộp Quốc".

ĩhòi kì Ngũ Đgi ĩhộp Quốc íuy chiến Iranh liên miến 
nhưng Irình độ ki thuộl liến bộ. Đây là m ộí chiếc lọ 
gốm đẹp như ngọc thòi ểó.



HOÀNG ĐẾ 
MỚI 7 TUỔI 

cứ TIẾP 
TỤC THẾ 
V NÀY... y

Ỵ  THÌ 
E RẰNG 

DÂT Nt/ỚC| 
SẺ LOẠN/

M ẤT /

NGƯỜI PHÙ HỢP 
THỪA KẾ NGAI VÀNG 

NHẤT CHÍNH LÀ 
TRIỆU KHUÔNG DẦN 
-  HUYNH TRƯỞNG 

CỦA t a !

Ý NGÀI
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ỉ Xin
iHCIYNH.

ĐÚNG 
THẾ, CẤC 
QUAN ĐẠI 
THẨN ĐỀU 

ỦNG HỘ 
HUYNH.

HUYNH
XƯNG

Xin h uyn h

HÃY XƯNG





TRẦM 
NHƯỜNG NGÔI 

HOÀNG ĐẾ 
CHO TRIỆU 

KHUÔNG

HOÀNG ĐẾ 
VẠNTUẾĨ

HƯNG KHÁNH

ĩriệu Khuông Dồn 
lên ngôi hoàng đế, 
đổi quốc hiệu Ihành 
nhà Tông, đóng đô 
ỏ Khai Phong. Sử 
gọi ĩriệu Khuông 
Dồn là ĩóng ĩhái ĩổ.

m t ề 1ề k r i r Ắ
ầ 1 t R  ĩ 1 /f

W k m

11

A

ịM ịm ìi

ĨT1 íTT̂ TiTvì IĩìTiTT?

’ ‘ j^ Ĩ

í 1 lĩ* t 11* ỉ lĩ* B

16 CHÂU YÊN. VÃN

/  : 
TAỲ hạ w tÊ Ế K iÊ tm



NGÀY NAY THIÊN HẠ 
ĐÃ THÁI BÌNH KHÔNG 
THỂ TIẾP TỤC DÙNG 

VŨ Lự c ĐỂ TRỊ ' 
NƯỚC.

ĐẠI t ố n g  
CHÚNG TA NÊN 
ÁP DỤNG CHÍNH 
SÁCH VĂN NHÂN 
LẤY GIÁO DỤC 
VÀ PHÁP LUẬT 
LÀM CỐT LÕI.

Chế độ khoa cử bâl 
nguồn từ triều ĩùy. Dầu liên 
người ta iổ  chức fhi Hưong 
Igi các vùng, sau đó những 
ngưòi Ihi đồ thì tiếp tục 
lẽn kinh thành ềể Hiam gia 
thi Hội.

Chế độ khoa cử chính lò 
cách chọn lựa nhân tài làm 
quan của các triều dgi, giúp 
cho dân thường củng có co 
hội thom gia chính quyền, 
việc này có ý nghla râl 
lích cực.
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NHẤT ĐỊNH THẾ, 
TRÊN BẢN CÁO 
THỊ KHÔNG GIỚI 

HẠN THÀNH PHAN 
V  THAM GIA. ^

TUYỆT QUÁ! 1 
CHÚNG TA CÓ Cơ  

HỘI THỂ HIỆN J
R ổ l._ ^ 0

~ TRIỀU 
ĐÌNH CHO 
CHÚNG TA 
LÀM QUAN 

THẬT ' 
^  CHÚ?

 ̂ * Trước khi tham dự  kì thi, th í sinh cần phả i là đồng sinh hay tú tài.

" Ã

Chế độ khoa cử không xét đến 
xuâl thân củo }fií sinh. Do phái 
cgnh Iranh khốc liệ i nèn cóc Ihí 
sinh Ihi róí vài ba lân là chuyện 
Ihưàng, thộm chí có cỏ những thí 
sinh đâu tóc đỡ bgc phơ. Muốn 
fhi đỗ thì các Ihí sinh cồn phái 
íhuộc lòng nhừng nội dung hàng 
mốy Irủm ngàn Ihộm chí là hàng 
mây iriệu chữ, vì fhế không íl ttií 
sinh giỏ dủ mánh khóe gian lộn 
khi Ihi củ.

Chiếc áo lót thời CỔ chép đẩy nội dung 
thi cử nhằm mục đích gian lận.

LÀM QUAN THÌ 
cuộc SỐNG SỀ 

SUNG SƯỚNG







1



f  ĐỪNG 
Lơ  LÀ, CHÀNG 
CÒN PHẢI THI

ksjHOi u ù t K . y

NÀNG 
YÊN TÂM

s ớ  MINH à , ỵ  
HUYNH LÀ 

NIỀM Tự HÀO b 
CÚA CHÚNG A  

Tôi!

’đ a  t ế p  t ụ c  c ố
MOị GẮNG NHÉ, NỀa

NGỮỜl! ĐƯỢC LÀM
QUAN THÌ CHÚNG 

^ / 4  TA SẺ CÓ CUỘC 
5ỐNGTỐT 

HƠN. ^

HUYNH
GIỎI

t h ậ t !

" â



Hình Ihức Ihi Hưong và 
fhi Hội giống nhau nhưng 
độ khó khác nhau. Soi người 
được lựa chọn không cố 
định, hoộc hàng chục hoộc 
hàng Irâm người. Danh sách 
người íhi ểỏ íhường được 
dán và công bố trước nha 
môn. Ngưòi dỗ ểgl có co 
hội tham gia Ihi Bình dược 
fổ chức iọi hoàng cung do 
hoàng đế đích fhán chủ frì.





T ^ au n à y ^ I
PHẢI CỐNG HIẾN 
HẾT sức MÌNH 

, CHO ĐẤT NƯỚC
>  _  NHÉ. ^ 4

J  CÁC KHANH 
'GồM BA NGƯỜI 
ĐỨNG ĐẦU Tam 
k GIÁP. ầ

Ị r  TUÂN ch ỉ! 
C h ú n g  t h ầ n  5 ề

KHỔNG PHỤ sự  KÌ 
VỌNG CỦA BỆ HẠ.

' Những người đồ fhi Binh gọi lò liến si
do ỉriều đinh bổ nhiệm chức quon.
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KHÔNG NGỜ THẰNG 
NHÀI s ứ  MINH CÙNG

l à m  r u ộ n g  Với
CHÚNG TA NGÀY

THÀNH
QUAN.

A

HA h a ! 
TA LÀ 

TRƯƠNG 
PHI.

/  TIỂU BẢO 
MỚI 5 TUỔI MÀ 
CHÀNG ĐÃ BẮT 
NÓ HỌC THUỘC 

LÒNG'LUẬN
L .  ngứ'’ ư? A

Hứu BẰNG 
Tự VIỀN 

PHƯƠNG LAI, 
BẤT DIỆC 
LẠC Hổ?*



Chế độ khoa cử khởi 
khe giúp chọn lọc nhân 
tài xuốt chúng và sau 
này họ làm quan phò 
fá hoàng đê xử lí việc 
triều chính.

Dưới Ihòi ĩống Thái 
ĩông Triệu Quang Nghla, 
cỏ nưóc to chính quyền 
írung ưong Irỏ xuống 
được chia thành 15 lộ, 
dưới lộ là các phủ vò 
châu, dưói nửa là các 
huyện.

Tam ty 
(tài chính)

Ngự sử đài 
(giám sát)

Xu mật viện 
(quân sự)

I
Trung thư môn hạ 

(dân chính)

Quản lí chung về tài chính 
quốc gia, phụ Irách Irưng 
thu Ihuế má và độc quyền 
bán muối, Irà và quàn lí 
các công Irình Ihủy lợi.

Phụ Irách khảo sá i 
đòn đốc quan lọi các cốp.

Phụ trách pháp lệnh 
quốc gia về quân sự, bào 
vệ Iriều đình, liếp đón các 
sứ Ihồn nước ngoài và làm 
nhiệm vụ cánh vệ.

Phụ Irách đời sống cúa 
nhàn dân, phát Iriển các 
học Ihuột và íhực hiện 
mệnh lệnh của hoàng đế.

*Học thì ph ả i luyện tập, chẳng phả i vui lắm  sao?



Do bộ máy chính trị hoàn thiện, quản lí fhỏa 
đóng nén đõ Ihúc đay nòng nghiệp và cồng 
Ihương nghiệp phái triển.





<ệ/  Đ ư ờnct 
ỴtAẠCH NHA 
THỠM NGỌT
s. ĐI.

MAU NẾAA^I 
THỚ MÓN THỊT 

q u a y  Vừ a  
NÓNG VÙA 

^rÃTHƠM . a

7  BÁNH MÀN N 
THẦU MỚI HẤR 

VỪA RẺ LẠi VỪA 
. NGON nào! ẩ

w  đ ây  l à
r  'GIAO Tứ** 
DO HOÀNG ĐỀ 

PHÁT HÀNH
V  đ ấ y ! X

Dân số của Khai Phong Ihời ểó hon 1 triệu người, 
ĩừ  sáng ỉóm  trên phố người đi lọi nhu mớc cửi. Đến 
lối mị}, trong các nhà hàng đâ chội ních người, còn 
trong kịch viện fhì hếl sọch chỏ ngồi, fhộm chí còn 
xuâ1 hiện nhừng nơi phục vụ thâu đém.

'GIAO Tứ* AtT  
G iấy c ủ n g  c ó

THỂ ĐƯỢC COI

'  M ột loại tiền giấy.

n Ầ



Mù0 fhu nõm 1004, hoàng đế nước Liêu 
dẩn đgi quân lốn công nhà Tống.

J  V -  /  ị



BỆ HẠ NÊN 
XUẤT QUÂN 

NGHÊNH CHIẾN 
VỚI QUÂN

l iê u !
K h ô n g ,

THEO TÌNH 
HÌNH HIỆN

TẠI

J a ĐE TRANĤ W 
ĐỐI ĐẦU TRự ơ  
DIỆN VỚI QUAN

LIÊU, t r a m
QUYẾT ĐỊNH i  

s. DỜI Đ Ô .^ / ị

r~cẤ PB Á 0.r k 
f  Quân LÊU ĐÃ 
TẾN ĐẾN BỜ SỖNG 

HOÀNG HẬ. sấp 
TẤNCỖNGKHAI

1  PHONG RỒI AÍ .

BỆ HẠ 
THẬT SANG

s u ố t !

Khai Phong

TỐT NHẤT 
LÀ NÊN 

GIẢNG HÒA 
VỚI NƯỚC 

LIÊU.

Ngôi nhà bằng đá 
kiên cố ở nước Liêu ▼



NỘI DUNG HÒA ƯỚC THIỀN WM NHU SAU: 
Hàng nâm nhà ĩống lộng cho nước Liêu 

10 vgn Igng bọc fröng, 20 vgn xúc lụa.
Hai nước kết nghía huynh đệ (nhà ĩống 

là huynh, nước Liêu là đệ).



Dế tránh sự xóm lược của ĩãy Hạ, triều ĩòng 
ỚỊ họ, đồng fhời lặng cho
Ị^râínĩị

p l  UY BỘI THU 
NHIỀU NĂM LIỂN 

NHƯNG MỘT NỚA 
PHẦN THU HOẠCH



K h õ n g  \  f  \  n  O  
THỂ TIẾP \  % \ S |  \  
TỤC NHƯ \ ị
THẾ NÀY 

ĐƯỢC MUỐN CHẤN 1  
NứA. HƯNG Đại tống, 

'\Vsr-—  là m  c h o  nư ớc
GIÀU BINH MẠNH, 

m  ¡1  CẦN PHẢI THỰC 
» V  THI LUẬT  PHÁP

11 ■  K  mới! Ẩ

Do hàng nâm đèu phai chi trà luong lón fiền bgc 
cho Liêu và ỉã y  Họ. thèm  vào dó là bó m óy quan lọi Ị
không lồ, lìn h  hình là i chinh cuo nhà ĩò n g  bai ểau  
' giạ} gàu vỏ vai '. Đè giói quyẽl vãn dẻ này, ĩống 
Thần ĩò n g  đà bó nhiệm  Vuong An ĩhqch làm  tuóng. || ^

■

ĩuy có không ít người 
ủng hộ, nhưng íhế  lực 
của phe phán đối cải cách 
vô cùng lón, vộy nén luội 
mới của Vưong An ĩhgch 
cũng không được fhúc 
đẩy và fhực thi.
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Mô hình hoàng cung thời Bắc Tống



T H Ư d N G

Lâm An -  kinh đô của Bắc TốngYÊN KINH

ỵ  H A M  T Ố N G  L Ã M  A N ®  
[H A NG  C H Â U ]
^ ị  minh

/  ) CHÂU

Nám 1127, Khang Vương ŨUẢNG
ĩriệu Câu (sau này là lông ;  q ị£ j j  
Cao Tóng)-dổn cóc quan đọi— — ’" X i  
than írong triều vượt s ộ i H g J  
ĩrường Giang, làm lẻ đáng 
quang ởt-ám An, Ihành s  0
lộp lại Iriều ĩống, ỉử gọi là V  
Nam Tống, íriều đại bị íiéu ) 
d iệ l írước đó là Bac ĩòn g . f

CAO TỒNG
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*  Được vẽ bằng m ực tàu trên g iấy hoặc lụa.

suy yếu nhưng ĩhiền ĩông vò ĩịnịì 
Bộ Ĩồng lọi đưọc lưu Iruyền rộng ròi. Nhộ+ Bản và 
ĩriều  Tiên thường xuyên cử các lủng lữ tới học.

Vẻ Ihành lựu nghệ Ihuội Iranh Ihuỷ mộc* bổi 
đau phái triển phong phú và trỏ thành trào luu bội 
họa. ĩhòi đgi này cũng xucrt hiện những đồ gồm sứ 
vô cùng linh xỏo.

Lâm An có lường thành kiên cố, Ihành 
lũy vững chõi. Cùng vói việc Iriều ĩống 
dí chuyển kinh đô về phía Nam, nền 
vún hóa ỉrung Nguyên và khoa học kỉ 
thuột ỉìên  tiến cũng nớ rộ ỏ lưu vực sông 
ĩrưòng Giong.

Về phương diện học Ihuội nhà Nho 
Chu Hỉ đõ giúp nghiên cứu lí học dọ} lới



Thời ki Ngã Bại Thập Qaốc

Sự diệt vong của triều Đường cùng với sự xuất 
hiện của Ngũ Đại Thập Quốc lầ kết quả trực tiếp 
của tình trạng cát cứ phiên trấn. Cuối thời nhà 
Đường, tiết độ sứ của các vùng đua nhau dụng 
binh xưng đế, Trung Hoa lại một lần nữa rơi vào 
tinh trạng hỗn loạn và chia cất, nhưng sự chia 
cắt này chỉ kéo dài khoảng 50 năm chứ không 
phải là hàng mấy thế kỉ như trước đây.

Cuối cùng triều Tống thống nhất Trung Hoa 
một lần nữa, song sự thống nhất dưới triểu Tống 
không được quy mô nhưtriều Hán và triều Đường. 
Nhược điểm của triều Tống chính là tương đối 
mềm yếu trong chính sách đối ngoại. Vào thời 
kì đó, Trung Hoa lại bị các dân tộc thiểu số 
phương Bắc đe dọa, nhưng người nhà Tống thiếu 
chí tiến thủ, họ chỉ muốn giữ lấy lợi ích đang có, 
kết quả là trở nên tương đối bị động trong mối

quan hệ với 
người phương 
Bắc. Để giữ 
gìn hòa bình, nhà 
Tống áp dụng chính 
sách cống nạp, nhưng các 
dân tộc thiểu số phương Bắc vẫn 
không từ bỏ dã tâm xâm chiếm lãnh 
thổ Trung Hoa.

Năm 1126, nước Kim xâm chiếm Bắc Tống. 
Triều Tống đành phải an phận ở vùng Đông 
Nam, sử sách gọi là Nam Tống. Triểu Nam 
Tống cũng không thể thoát khỏi sự quấy nhiễu 
và tấn công ổ ạt của các dân tộc phương Bắc, 
cuối cùng bị quân đội Mông cổ hùng mạnh 
tiêu diệt.

Cnộc khởi nghĩa Hoàng Sào

Cuối năm 874, Vương Tiên Chi cầm đầu các 
binh sĩ khởi nghĩa, vào năm đó Hoàng Sào 
cũng khởi binh hưởng ứng và nhanh chóng phát 
triển thành đội quân mấy vạn nguởi chống nhà 
Đường. ít lâu sau, Vương Tiên Chi thất bại và 
qua đời, đội quân của ông bị sáp nhập vào đội 
quân của Hoàng Sào.

Năm 878, Hoàng Sào tự xưng là “Xung Thiên 
đại tướng quân”, dẫn đại quân 600.000 người từ 
Quảng Tây ngược lên phía Bắc, các châu huyện 
kinh hoàng tháo chạy, quân Hoàng Sào chiếm 
được kinh đô Trường An một cách mau lẹ. 
Tháng 1 năm 881, Hoàng Sào xưng đế, thành 
lập nhà Nguyên, lấy niên hiệu là Kim Thống, đặt 
quốc hiệu là Đại Tề. Nhân cơ hội chính quyền 
cúa Hoàng Sào chưa ổn định, giữa những người 
nhà Đường còn sót lại và quân Hoàng Sào xảy 
ra vài cuộc chiến tranh giành, hai bên đều bị 
tổn thất.

Năm 883, thê' lực của quân Hoàng Sào dần 
dẩn suy yếu và buộc phải rút quân. Vào tháng 6 
cùng năm, Hoàng Sào dẫn hơn 1.000 tàn quân 
lui về cố thủ ở vùng Thái An, giao chiến với quân

nhà Đường ở thung lũng Hổ Lang. Sau khi đại 
bại, Hoàng Sào bị tướng dưới quyền làm phản 
giết hại, cuộc khởi nghĩa chấm dứt.

Cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào giáng thêm một 
đòn chí mạng vào chính quyển nhà Đường vốn 
đã mục ruỗng. Sau đó, triều Đường cố gẩng duy 
trì thêm được hơn 20 năm nữa, cuối cùng vào 
năm 907 thì bị thay thế bởi triều Hậu Lương do 
tiết độ sứ Chu Toàn Trung (Chu õn) lập nên.



Tiết độ sứ xuất hiện vào khoảng năm 710- 
711 (thời Đường Duệ Tông), chính thức là chức 
quan võ vào năm 713-714. Thời đó, Đường 
Huyền Tông lập 10 tiết độ sứ. Họ chủ yếu quản 
lí công việc quân sự tại địa phương, để phòng 
giặc ngoại xâm, nhưng không có quyền quản lí 
dân sự tại các châu huyện. Thế nhưng đến cuối 
thời Đường, quyển lực của tiết độ sứ ngày càng 
lớn, họ bắt đẩu nắm giữ quyền kiểm soát cả 
chính trị, kinh tế lẫn quân sự của địa phương, 
gần tương đương với vua nước chư hầu. Do quyển 
lực của tiết độ sứ quá lớn, một khi họ dấy binh 
tạo phản thì hậu quả khôn lường, v ì thế khi bổ 
nhiệm tiết độ sứ, hoàng đế phải suy xét cẩn 
thận. Dù vậy dưới triều Đuờng vẫn xảy ra cuộc 
nổi loạn của An Lộc Sơn, từ đó triều Đường từ 
thịnh chuyển thành suy.

Nhả Hận Ltftfng tay nước 
nhỏ mả trường tổn

Năm 907, Chu õn buộc Đường Ai Đế thoái 
vị, rổi xưng đế, lập ra nhà Hậu Lương, đóng đô 
ở Biện Lương, hiệu là phủ Khai Phong. Phạm 
vi cai quản của nhà Hậu Lương chỉ thuộc vùng 
Trung Nguyên, là quốc gia có diện tích nhỏ nhất 
dưới thời Ngũ Đại, nhưng lại tổn tại lâu nhất với 
tổng cộng 17 năm và trải qua ba đời hoàng đế.

Trước và sau khi Chu ôn xưng đế, ông từng 
áp dụng các biện pháp canh nông có thưởng, 
giảm thuế má, nên khôi phục duợc sản xuất 
nông nghiệp phẩn nào. Nhưng tính cách tàn 
bạo, đa nghi và lối sống trụy lạc của ông đem 
lại vô số đau thương cho quốc gia và trăm họ. 
Nhà Hậu Lương còn phải chiến đấu nhiều năm 
với cha con Lý Khắc Dụng và Lý Tổn úc ở đất 
Thái Nguyên nên tổn thất nặng nề, đất nước 
ngày một suy yếu. Tháng 6 năm 912, con trai 
thứ ba của Chu ôn là Chu Hữu Khuê hành thích 
phụ hoàng và xưng đế. Năm sau, con trai thứ 
tư của Chu ôn là Chu Hữu Trinh phát động binh 
biến, Chu Hữu Khuê tự sát. Năm 923, Lý Tổn 
Úc của nhà Hậu Dưỡng đánh chiếm Khai Phong, 
nhà Hậu Lương bị diệt vong.

■Ũ Cấc vị qnẳn chả nhà Hận Ihấờng

Năm 923, Lý Tổn úc xưng đế ở Ngụy Châu, 
vẫn lấy quốc hiệu là Đường, sử gọi là nhà Hậu 
Đường, đóng đô ở Lạc DỪỚng. Tháng 10 năm 
923, Lý Tổn úc tấn công Khai Phong, Luơng 
Mạt Đế Chu Hữu Trinh tự vẫn, nhà Hậu Lương 
diệt vong.

Trước khi đăng quang, Lý Tồn úc có tài hơn 
người, rất được lòng dân chúng. Sau khi xưng 
đế, ông lại càng phát huy duợc sở trường chinh 
chiến tài giỏi của mình, tiến thêm một bước 
thống nhất lưu vực sông Hoàng Hà, thế lực mở 
rộng đến tận thuợng nguồn sông Trường Giang. 
Nhưng khi đó Lý Tổn úc bất đẩu kiêu ngạo tự 
mãn, mưu cẩu hưởng lạc, trọng dụng thái giám 
và nịnh thẩn, để mặc các quan lại vơ vét tiền 
bạc, thu các khoản sưu cao thuế nặng. Lý Tổn 
Úc còn nghi ngờ vô lối các quan đại thần, nghe 
theo những lời gièm pha mà giết hại công thần.

Ể

Văn võ bá quan trong triều đều cảm thấy lo sợ, 
rất nhiều tuổng sĩ bat mãn.

Năm 926, Lý Tổn úc cử con nuôi Lý Tự 
Nguyên dẹp loạn. Lý Tự Nguyên vốn bị Lý Tồn 
Úc nghi kị nên nhân cơ hội đó hợp binh với 
quân phản loạn, Lý Tổn úc bị giết chết. Lý Tự 
Nguyên xưng đế, tức Hậu Đường Minh Tông. 
Sau khi Minh Tông lên ngôi, ông lập tức bắt tay 
cải cách chính trị, cùng khôi phục đất nước với 
dân, là vị minh quân vô cùng hiếm thấy dưới 
thời Ngũ Đại. Năm 933, Minh Tông lâm bệnh và 
CỊua đời, con trai ông là Lý Tòng Hậu lên ngôi, 
ít lâu sau, tiết độ sứ Lý Tòng Kha dấy binh" tự 
xưng hoàng đế, và cũng là vị hoàng đê' cuối 
cùng của nhà Hậu Đường. Năm 936, Thạch Kính 
Đường dẫn quân Khiết Đan tấn công Lạc Dương, 
Lý Tòng Kha tự sát, nhà Hậu Đường diệt vong.
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Nhà Hận Tấn chỊu dựng áp bức 
và lăng nhục để sông qua ngày

( ¡ ¡ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M I
Nhà Hậu Bần sửm nử tôi tàn

Thạch Kính Đường là người Sa Đà, con rể của 
Hậu ĐƯ&ng Minh Tông, từng đảm nhận các chức 
quan: lưu thú Bắc Kinh, tiết độ sứ Hà Đông. Để 
giành dược sự ủng hộ của người Khiết Oan, ông 
dã bái vua Khiết Đan là Gia Luật Đức Quang 
(Liêu Thái Tông) làm cha, xưng thẩn với Khiet 
Đan, hứa hẹn sau khi xưnọ đế thl cất nhượng 16 
châu Yên - Vân cho Khiêt Đan, hằng năm còn 
cống nạp 30 vạn xúc lụa.

Năm 936, với sự ủng hộ của Gia Luật Đức 
Quang, Thạch Kính Đuờng thành lập nhà Tấn, sử 
gọi là Hậu Tấn. Cùng năm đó, nhà Tấn diệt nhà 
Đuờng, đóng đô ở Khai Phong. Trong thời gian 
trị vì, Thạch Kính Đường tiếp tục phát triển nông 
nghiệp, tạo thụận lợi cho thứơng nhân, khiến 
kinh tê sản xuất của vùng Trung Nguyên phẩn 
nào Ổn định. Nhưng do gánh nặng vẽ cốna nạp, 
thêm vào đó Thạch Kính Đuỡng cũng bẫt đầu 
mưu cẩu huởng lạc, gánh nặng thuê' khóa của 
nhân dân lại càng tăng thêm.

Năm 942, bị áp bức và lăng nhục tận cùng, 
Thạch Kính Đường uất ức mà chết. Cháu nội của 
ông là Thạch Trọng Quý lên ngôi, hiệu Thieu Đế. 
Thạch Trọng Quy không muốn lệ thuộc vào Khiết 
Đan khiên Gia Luật Đức Quang vô cùng bất mãn, 
dẫn quân chinh phạt nhà Hậu Tấn. Thiếu Đế kiên 
quyết phản công  ̂ nghênh chiến ba lẩn. Năm 
946, đại tướncj Đô liy của nhà Tấn hàng Khiết 
Đan, Thiếu Đê bị bắt, nhà Hậu Tấn diệt vong.

Năm 947, vua đất Thái Nguyên lầ Lưu Tri 
Viễn xưng đế đựng nuớc ở Thái Nguyên, sử gọi 
lầ nhà Hậu Hán. Nhà Hậu Hán lấy Khai Phong 
làm kinh đô.

LƯU Tri Viễn chỉ làm hoàng đế một năm, 
nhưng lại lấy hình phạt nghiêm khắc để trị 
nước, thậm chí xem mạng người như cỏ rác, 
ông dược coi là bạo chúa trong Ngũ Đại. Sau khi 
Lưu Tri Viễn qua đời, con trai ông lầ Lưu Thừa 
Hựu kê' vị, là Hậu Hán Ẩn Dế. Sau khi Lưu Thừa 
Hựu lên ngôi, giới quyền quý cũ và mới tranh 
chấp liên tục. Năm 950, mâu thuẫn trong triều 
đình cuối cùng cũng bùng nổ, Ẩn Đế bị giết 
trong cuộc nổi loạn. Phụ trách công việc phòng 
ngự quân Khiết Đan là Quách Uy lập tiết độ sứ 
Vũ Ninh là Lưu Uân (cháu của Lưu Tri Viễn) làm 
hoàng đế, còn minh thì đứng sau rèm thao túng 
quyền lực quốc gia, nhà Hậu Hán tổn tại trên 
danh nghĩa nhưng thực tế đã diệt vong. ít lâu 
sau, Quách Uy liền cử người giết Lưu Uân, nhà 
Hậu Hán kết thúc và trở thành triều đại có tuổi 
thọ ngắn nhất trong Ngũ Đại Thập Quốc.

Ctf nghiệp nhà Hận Cho dưực nhà Tổng ké thửa

Vị hoàng đế khai quốc của nhà Hậu Chu là 
Quách Uy (ông cũng lầ vi khai quốc công thần 
của nhà Hậu Hán), ồng nồi lên trong cuộc tranh 
giành quyền lực của nhà Hậu Hán. Tháng Giêng 
năm 951, Quách Uy lên ngôi hoàng đế, đổi quốc 
hiệu thành nhà Chu, sử gọĩ là Hậu Chu, vẫn đóng 
đô tại Khai Phong.

Trong thời gian trị vì, Quách Uy cải cách ảnh 
hưởng chính trĩ của triều đại tniớc, giảm nhẹ hình 
phạt, xóa bỏ các loại thuê bất hợp lí, cùng khôi 
phục đất nước với nhân dân, làm cho nhà Hậu Chu 
trô thành triều đại khá hùng mạnh trong Ngũ Đại.

Năm 954, Hậu Chu Thái Tổ Quách Uy lâm bệnh 
và qua đời, con nuôi của ông là Sài Vinh kẽ vị, 
sử pọi là Hậu Chu Thế Tông. Sài Vinh chỉnh đốn 
chê độ quan lại, phát phiếu thăm dò dể rộng 
đường ngôn luận, còn xác định mức thuế theo 
mộng, xây dn g  công trình thủy lợi, khuyến khích

canh nông... Những việc làm đó giúp nhà Hậu Chu 
không ngừng íớn mạnh. Sau này Hậu Chu Thế 
Tông quyết tâm thống nhất Trung Hoa, truớc khi 
qua đời vào năm 39 tuổi, ông đã hầu như thống 
nhất đuơc vùng Trung Nguyên từ sông Truờng 
Giang vế phía Bắc, thu hối được nhiều vùng dât 
mà nhà Hậu Tấn dâng nhuợnp cho nước Liêu, đặt 
nền móng cho việc thông nhâí Trung Hoa của nhà 
Bắc Tống sau đó.

Sau khi Hậu Chu Thế Tông qua đời, con trai 
thứ tư của ông là Sài Tông Huấn lên ngôi, tức 
là Hậu Chu Cung Đế. Tiếc là Cung Đế tuổi còn 
nhỏ nên không thể cai trị thiên hạ. Tháng Giêng 
năm 960, thủ ỉĩnh đội cấm vệ quẩn của nhà Hậu 
Chu là Triệu Khuông Dẫn khoác hoàng bào lên 
người trong cuộc binh biến Trẩn Kiểu, ép Cung Đế 
nhường ngôi, nhà Hậu Chu diệt vong, thời k) Ngũ 
Dại Thập Quốc kết thúc.



Hai triỂu dại nhà Tống sinh ra khống gập Ihừi
M

Năm 960, thủ lĩnh đội cấm vệ quân của nhà 
Hậu Chu là Triệu Khuông Dẩn trên dưừng xuất 
quân đã phát động cuộc binh biến Trẩn Kiểu, 
ép Cung Đế thoái vị, rổi lập ra nhà Tống, sử gọi 
là Bắc Tống. Triệu Khuông Dẫn là Tông Thái 
TỔ, hoàng đế khai quốc của triểu Tống. Sau khi 
thành lập, triều Tống thống nhất lại vung Trung 
Nguyên, kết thúc tình trạng chia năm xẻ bảy từ 
cuối thời Đường. Không may là các nước Liêu, 
Kim, Tây Hạ... vốn được thành lập cùng thời với 
nhà Tốnp lại vô cùng hùng mạnh, vì thế chính 
quyền Bac Tống luôn bj đe dọa.

Cuối thời Bắc Tống, quan lại thối nát, các cuộc 
khởi nghĩa liên tiếp nổ ra. Nước Kim hùng mạnh 
sau khi tiêu diệt nước Liêu đã trực tiếp chĩa mũi 
giáo vể phía triều Bắc Tống. Năm 1127, quân 
Kim công phá thành Khai Phong, bắt hai cha con 
hoàng đê Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông, 
cướp một lượng lớn của cải, từ đó triều đại Bấc 
Tống bj diệt vong  ̂sử gọi là sự kiện Tĩnh Khang.

Sau sự kiện Tinh Khang, em trai của Tống 
Khâm Tông là Triệu cấu xây dựng kinh đô Lâm

Ntfức Liêu bị nhà Kỉm Uên diệt

Nuớc Liêu (916 -1125) là triều đại do dân tộc 
Khiết Oan thanh lập, kinh đô đặt tại phủ Lâm 
Hoàng, Thuợng Kinh, người sáng lập là Gia Luật A 
Bảo Cơ, trải qua tổng cộng 9 đời hoàng đế trong 
210 năm. Lãnh thổ của họ chủ yếu gổm các vùn(j 
Đông Bấc, Nội Mông, cám Túc của Trung Quốc 
và nuớc Cộng hòa Nhân dân Mông cổ ngày nay.

Nuớc Liêu dựa theo trình độ phát triển cua các 
vùng miền và các dân tộc để đặt ra các chế độ cai 
trị tuơng ứng, chẳng hạn như chế độ bộ tộc, chế 
độ nô lệ, che độ phong kiến dân tộc Hán._ Sau khi 
nuớc Liêu có được 16 châu Yên - Vân từ tay nhà 
Tống, họ tiến thêm một bước là tiếp thu nền chính 
trị Trung Nguyên, khiên chế độ phong kiến dân tộc 
Hán mà họ áp dụng ngày càng hoàn thiện.

Về sau, sự xuất hiện của nhà Kim dẩn dần đe 
dọa tới sự thống trj của nuớc Liêu. Năm 1115, 
quân Kim chiếm trân trọng yếu cùa nuớc Liêu là 
phủ Hoàng Long, đổng thời kí kết liên minh trên 
biển với triều Tống dế cùng tấn công nước Liêu. 
Vài năm sau, quân Kim lẩn lượt chiếm đuợc phần 
lớn lãnh thổ của nuớc Liêu. Năm 1125, Liêu Thiên 
Tộ Dế bị quân Kim bắt, nước Liêu diệt vong.

I ”

■
Hòa ưàc Thiến Dyãn

Năm 1004, Tiêu thái hậu và hoàng đế Thánh 
Tông của nước Liêu đích thân dẫn đại quân 
xuống phía Nam xâm lược bờ cõi nhà Tống. 
Quản chủ lực của hai bên giằng co với nhau tới 
hơn 10 ngày ở Thiền Uyên. Khi đó, quân Tống 
chiếm thế thượng phong, quân Liêu bị kìm hãm 
tiến thoái lưỡng nan, nhuệ khí giảm sút. Tiêu 
thái hậu sợ bị bao vây tứ phía nên đã cử người 
bí mật cẩu hòa với nhà Tống, vốn tính do dự 
thiếu quyết đoán, Tống Chân Tông tán thành, 
qua mấy lần trao đổi qua lại, hai nước đi đến kí 
kết hòa Ước: Hàng năm nhà Tống tặng cho nước 
Liêu 20 vạn xúc lụa; 10 vạn lạng bạc, hai nước 
kết nghĩa anh em. Do hòa ước được kí kết tại 
Thiển Uyên nên được gọi là hòa uớc Thiền Uyên.

Hòa ước Thiền Uyên làm cho nhà Tống bị 
sỉ nhục, phải chịu tổn thất, nhưng cũng duy trì 
được hòa bình giữa hai nước Tống -  Liêu trong 
hơn 100 năm. Việc này vô cùng có lợi cho sự 
phát triển mậu dịch giữa hai nước, sự giao lưu 
và hòa hợp giữa hai dân tộc.

An, sử gọi là Nam Tống, ông ra sức khai khẩn 
luu vực sông Hoàng Hà, làm cho kinh tế xã hội 
của phuơng Nam tiếp tục phát triển và phổn vinh. 
Nhưng về mặt quân sự thì triều Nam Tống lại 
luôn khuất phục trước kẻ thù mạnh ở phương Bấc, 
cuối cùng bj nhà Nguyên tiêu diệt.
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Nội dang cải cách pháp luật của vương An Thạch

Sau khi lên ngôi, Tống Thần Tông Triệu Húc 
quyết tâm thực hiện cải cách. Tháng 4 năm 
1068, ông cho triệu Vương An Thạch vào triều 
đề xuất cải cách chê' độ luật pháp để nước giàu 
binh mạnh. Nội dung chủ yếu của pháp luật 
mới như sau:

Luật thanh miêu: Mùa xuân hàng năm vào 
thời kì giáp hạt (thời kì lúa cũ ăn dã hết, lúa 
mới chưa chín), chính phủ cho nông dân vay 
tiền với lãi suất thấp hoặc cho dân vay lương 
thực, đến mùa thu thì dân trả lại. Tránh được 
tình trạng nông dân bị địa chủ cưỡng hào bóc 
lột với lãi suất cao.

Luật miễn quân dịch: Các hộ dân nộp tiền 
miễn quân dịch dựa theo đẳng cấp giàu nghèo, 
để các quan phủ thuê người thực hiện nghĩa vụ 
thay. Những địa chủ, quan lại không cẩn phải 
tham gia quân dịch cũng phải nộp tiển.

Luật thủy lợi nông nghiệp: Chính phủ khuyến 
khích nông dân khai khẩn đất hoang, xây dựng

công trình thủy lợi, phát triển sản xuất nông 
nghiệp, đổng thời thực hiện khen thưởng bằng 
vật chất ở mức nhất định.

Luật phương điền quản thuế (đo đất tính 
thuế): Chính phủ đo đạc lại đất đai, dựa vào tình 
trạng tốt xấu và diện tích của đất mà quy định 
lại về mức thuế mà dân phải nộp.

Luật bảo giáp (tương tự chế độ quản lí hộ 
tịch): Chính phủ quản lí nông dân theo hộ gia 
đình, cứ 10 nhà là 1 bảo, 5 bảo là 1 đại bảo, 
10 đại bảo là 1 đô bảo. Địa chủ làm bảo trưởng, 
đại bảo trưởng và đô bảo chính. Mỗi nhà có 2 
người trở lên là thanh niên khỏe mạnh thì phải 
có 1 người đứng ra làm bảo đinh, thời bình thì 
phải luyện tập, duy trì trị an của địa phương, thời 
chiến thì phải hành quân chiến đấu.

Nhạc Phi tận trang báo quốc bị hàm oan m i chất

Nhạc Phi (1103 - 1142) tự là Bằng Cử, nguừi 
huyện Thang Âm, Tương Châu. Từ nhỏ ông đã 
cẩn cù hiếu học, giỏi võ nghệ. Năm 19 tuổi, ông 
đẩu quân chống giặc Liêu, không lâu sau vì cha 
mất nên ông quay về quê hương. Năm 1126, 
quân Kim ổ ạt xâm luợc đất Trung Nguyên, Nhạc 
Phi lại một lẩn nữa tòng quân. Nghe nói trước 
khi Nhạc Phi lên đường, mẹ của ông từng xăm 
lên lưng ông bốn chữ “tận trung báo quốc”. Từ 
đó Nhạc Phi bắt đẩu cuộc đời gian nan chống 
lại quân Kim.

Nhạc Phi không những giỏi mưu luợc mà trị 
quân cũng rất nghiêm minh. Đội “Nhạc gia quân” 
của ông khiến kẻ thù mới nghe tiếng đã sợ mất 
mật. Cả cuộc đời ông đích thân chi huy 126 trận 
đánh và chưa từng bị thất bại, ông xứng đáng 
với tên gọi là vị tướng quân toàn thắng. Nhưng 
cũng chính vì thế, Nhạc Phi trở thành mẩm họa 
cùa nuớc Kim. Nhạc Phi một lòng muốn thu phục 
phẩn đất đã mất ở phương Bấc, nhưng hoàng đế 
Tống Cao Tông vốn an phận ở Nam Tống và thừa

tướng Tần cối lại một lòng muốn cẩu hòa, dùng 
liên tiếp 12 lệnh kim bài để triệu Nhạc Phi quay 
về kinh đô Lâm An. Lệnh vua khó cưỡng, Nhạc 
Phi đành phải vâng lệnh quay về triều. Không 
ngờ sau khi về đến Lâm An, ông liền bị tước bỏ 
binh quyển, ít lâu sau thì bj vu cho tội mưu phản 
và bị tống giam vào ngục. Ngày 24 tháng 1 năm,.^ 
1142, Nhạc Phi cùng con trai Nhạc Vân và tướng 
dưới quyền là Tniơng Hiến bị giết hại tại đình 
Phong Ba ở Lâm An.

Nhạc Phi vừa giỏi văn lại vừa giỏi võ, các tác 
phẩm nổi tiếng của ông gổm có: “Nhạc Vũ Mục 
di văn”, trong đó bài từ “Mãn giang hổng” là 
tuyệt tác thiên cổ trong thi đàn.

" Ả



Chế dộ chlin mộ binh lính
m S  .

Kỉnh dồ cảa triển Bắc Tống

Chế độ chiêu mộ binh lính là chính sách quốc 
phòng mà quốc gia bỏ tiền chiêu mộ nguổn lính chuyên 
nghiệp, hay tuyển mộ lính đánh thuê. Từ sau thời Ngũ 
Đại, chế độ chiêu mộ binh lính thay thế cho chế độ gọi 
nhập ngũ, giảm nhẹ gánh nặng lao dịch phu phen cùa 
dân thuờng, là một sự thay đổi lớn của chế độ ới lính 
thời k) phong kiến.

Triều Tống luôn kiên trl thực hiện chế độ chiêu mộ 
lính, phân phát bổng lộc cho tuớng sĩ các cấp, vì thế 
có thể chiêu mộ duợc đông đảo dân lưu lạc và dân đói 
đi lính vào năm có thiên tai, ngăn chặn được các cuộc 
khởi nghĩa nông dân.

Triều Tống còn tiến hành khảo sát chọn lựa định 
kì hoặc khổng định k) đối với quân sĩ các cấp. Những 
người khỏe mạnh, dũng mãnh có thể duợc thăng cấp. 
Những người không đạt yêu cầu thì phải giáng cấp. Tuy 
nhiên khi thi hành thực tế thì lại không đúng như dự 
tính ban đẩu. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dân từng lấy 
những quân sĩ cuờng tráng để làm tiêu chuẩn chiêu mộ, 
nhưng khi chiêu mộ thực tế thì lại có cả những nguời 
già yếu bệnh tật trà trộn vào. Thậm chí khi nguỗn lính 
cạn kiệt, người ta cũng Cư0ng chế bắt phu cho đù quân.

Dưới triểu Bắc Tống, cùng với sự phát triển của 
nông nghiệp và thủ công nghiệp, các thành thị cũng 
ngày một phồn vinh, đặc biệt là kinh đô cùa Bấc 
Tống. BỐ cục của kinh thành Khai Phong đã phá vỡ 
hình thái phố phuờng thôn xóm kiểu đóng kín tmởc 
dó, trở thành kinh thành mang tính mở cửa gổm phố 
và chợ cùng hợp nhất. Bố cục kiến trúc kiểu đó ảnh 
hưởng đến việc xây dựng đỗ thi của các triểu dại sau 
này, đổng thời thúc đẩy sự phát triển cùa nghề thù 
công và thương mại, dân chúng từ khắp mọi miền 
đất nuớc đều tụ hội về kinh đô, sứ thẩn các niiớc 
trên thế giới qua lại với nhà Tống. Thành Khai Phong 
không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự, 
văn hóa, khoa học kĩ thuật của Trung Hoa, mà còn 
là đô thị lớn nhất thê' giới thời bấy giờ. Trong kinh 
thành, các cửa hiệu mọc lên khắp ngõ ngách phố 
phuừng, phố xá vô cùng tấp nập, cẩn thứ gl có thứ 
đó, thậm chí còn có nhà tắm cổng cộng, quân tuẩn 
bổ Ốc và vọng hỏa lâu (tuơng đương với đội cảnh sát 
tuẩn tra và dội phòng cháy chữa cháy ngày nay), các 
tăng đạo phụ trách trực ca còn kiêm cả báo thời tiết.

Sinh hoạt giải trí của dán 
thành Khai Phong

Cư dân thành Khai Phong sau một ngày bận 
rộn cũng có các thú vui giải trí riêng. VI thế, 
những nơi dành cho dân chúng giải trí gọi là 
“ngõa xá” mọc lên như nấm. Trong “ngõa xá” 
phân thành các “câu lan” là khu biểu diễn những 
trò giải trí khác nhau. Tại đây không chỉ biểu 
diễn các tiết mục kịch đặc sắc mà còn có dịch 
vụ đi kèm như hàng bách hóa, dược phẩm, bói 
toán, đánh bạc, ẩm thực, cất tóc, tranh giấy... 
Dêm xuống, những người có tiền đến uống rượu, 
xem kjcht ăn quà vặt, mua sẩm. Ngoài ra họ còn 
có thể thưởng thức các tiết mục biểu diễn đặc 
sắc như: đi trên dây thép, leo cột tre, đấu vật, 
chọi gà, kịch chú lùn, múa rối cùng với các trò 
nuốt dao, thổi lửa, thuật thôi miên đến từ Tây 
Vực, hoặc là các trò thi đấu như bắn cụng, ném 
thẻ vào bình rượu, chơi cờ, hoặc là lắng nghe 
thư đổ đàm luận chuyện cổ kim. Thời đó còn có 
các lễ hội nhừ rước thành hoàng mỗi năm một 
lần, ngắm hoa đăng lễ Nguyên tiêu, trẩy hội đạp 
thanh đầu xuân, ngam trăng tiết Trung thu... Nổi 
chunp nhân dân dưới triều Tống sinh hoạt giải 
trí rất đa dạng.

Giao tử - tiền gỉấy thời 
Bắc Tống

Đầu thời Bắc Tống, ở Tứ Xuyên xuất hiện 
những hiệu cầm đổ nhận giữ tiền mặt cho các 
thương nhân mang theo những khoản tiền cực 
lớn băng “giao tử Giạo tử thời đó tuơng tự như 
giấy chứng nhận gửi tiền, tức là nếu hai tờ chứng 
nhận khớp nhau là người ta có thể giao tiền. Khi 
gửi tiền ở hiệu cầm đồ, người ta điển con số lên 
tờ giao tử làm bằn£ mỷt loại giấy đặc biệt. Lúc 
họ rút tiền mặt, lĩiôi lẩn rut phải nộp cho hiệu 
cam đồ 30 xu phí thủ tục. Do hình thức gửi rút 
tiền nậy thuận tiện dễ dàng nên các cửa hiệu 
cẩm đố dần dần mở rộng ra toàn quốc. Trong 
những năm 1004 đến 1007, triều đình cho phép 
phát hành giao tử. Năm 1024, triều Bắc Tống 
chính thức phát hành tién giấy chia làm mấy 
loại mệnh giá. Năm 1105 triều Bắc Tống thực 
hiện cải cách chế độ tiền giấy, đổi tên “giao 
tử’ thành “tiển dẫn” và lưu hành rộng rãi trên 
toàn quốc.

Giao tử là tiền giấy cổ nhất tại Trung Hoa, 
thậm chí là trên thế giới. Sự xuất hiện của nó 
đã thúc đẩy tiền tệ buớc vào một giai đoạn hoàn 
toàn mới.



1  Tống tử

Nhà Tống có một loại hình văn nghệ đặc sắc đố 
là “từ”, kiểu thơ được phối nhạc theo một làn điệu 
nhất định để biểu diễn. Mỗi bài từ đều có tên của 
một làn điệu và được gọi là “từ bài”. Do các câu 
trong bài từ dài ngắn theo sự thay đổi nhịp điệu, 
nên đời sau gọi là “trường đoản câu”. Một bài từ 
đa phẩn do hai khổ trên dưới ghép lại, nhiều bài 
thậm chí còn có ba, bốn khổ. Căn cứ vào nội dung 
tư tuởng mà bài từ thể hiện, người ta chia thành hai 
thể loại: “uyển chuyển hàm súc” và “phóng khoáng”. 
Thời đó, những người viết từ nổi tiếng có Liễu Vĩnh, 
Tô Thức của nhà Bắc Tống; Tân Khí Tật, Lý Thanh 
Chiêu của nhà Nam Tống.

Trong thời gian trị vì của hoàng ớế Nhân Tông 
Triệu Trinh nhà Bắc Tống (1023 - 1063), sự phát 
triển vể kinh tế, thành thị, sự phong phú của đời 
sống văn hóa cùng với sự thúc đẩy mở rộng chế độ 
ca kĩ đã giúp cho từ phát triển hưng thịnh. Do từ có 
thể phôi hợp với làn diệu để ngâm nga nên từ đó 
nó trở thành hình thức văn nghệ “sang hèn cùng 
thưởng thức, “thiên hạ đều ngâm nga”, là một đinh 
cao khác ngang hàng với thơ Đuờng trong lịch sử thơ 
ca cùa Trung Hoa.

Súng kíp của Trang Quốc có 
nguồn gốc từ triẨB Nam Tống

Thời Nam Tống, để phòng ngừa sự xâm lược của 
quân Kim, người ta liên tục nghĩ cách cải tiến vũ 
khí. Năm 1132, một nhà quân sự tên là Trẩn Quy 
dựa trên cơ sở cải tiến vũ khí của các đời trước da 
phát minh ra súng kíp.

Súng kíp là loại súng hình ống xuất hiện sớm 
nhất ở Trung Hoa. Nó gốm đoan thân trúc dài, khi 
sử dụng thl nhồi đẩy thuốc nổ vào, lúc chiến đấu 
cẩn hai binh sĩ cùng hợp tác, sau khi bắt lừa nó 
có thể phóng ra luồnợ lửa đốt cháy kẻ địch. So với 
phương pháp tác chiên dùng máy bắn đá ở các đời 
trước thì súng kíp dễ bắn trúng mục tiêu hơn và 
cũng thuận tiện hơn khi thao tác.

vể sau, có rất nhiểu người cải tiến súng kíp. Súng 
phun lửa duợc phát minh vào cuối triểu Nam Tống 
cũng duợc làm bằng ống trúc, nhưng bên trong 
không những đặt thuỗc nổ mà còn có thêm một thứ 
gọi là “mổi nổ' , sau khi châm ngòi thì sẽ phát ra 
đốm lửa-trước, tiếp đó bắn ra mổi nổ. Mổi nỗ có thể 
coi là một loại đạn sơ khai.

Cho dù súng kíp và súng phun lửa đểu dùng ống 
trúc làm nòng, khiến uy lực cùa nó bị hạn chê, 
nhưng trong lịch sử vũ khí thl chúng lại là một bước 
nhảy vọt quan trọng. Các loại súng pháo thời cận 
đại đểu phát triển từ những loại sủng này.

Bổ gốm sử nhà Tống dạt tứi 
đỉnh cao

Triều đại nhà Tống là thời đại hoàng kim của 
gốm sứ Trung Hoa. Đổ gốm sứ nhà Tống là sự 
kết hợp hoàn mĩ giữa nghệ thuật tinh xảo và 
công nghệ chính xác, cũng là thương hiệu của 
Trung Hoa thời bấy giờ. Dưới thời nhà Tống, các 
lò gốm lớn đều có những bí quyết sáng tạo về 
chất liệu, màu sấc, cách trang trL , cho nên 
các sản phẩm đổ gốm tinh xảo nhiều vô kể, 
thể hiện sự tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên và cái thú 
say mê nghệ thuật huyền hoặc cổ xưa của nhà 
Tống, tạo nên đẳng cấp trong lịch sử nghề gốm 
sứ Trung Hoa. Các loại gốm sứ nổi tiếng thời đó 
gổm: sứ trắng do lò Định sản xuất; sứ hoa văn 
màu do lò Từ Châu sản xuất; sứ men đổi màu 
từ sứ đỏ, sứ xanh do lò Điêu sản xuất; sứ xanh 
do lò Diệu Châu ở phía Bấc, lò Việt và lò Long 
Tuyền ở phía Nam sản xuất; sứ xanh trắng, sứ 
đen, các loại sứ men đổi màu từ sứ đen do các 
lò gốm sứ ở trấn Cảnh Đức, Giang Tây sản xuất.

rNhà Tống bắt dầu gieo trồng 
lúa nước

Do lúa gạo thơm ngon, dễ tiêu hóa, giàu dinh 
duỡng, thuận tiện cho việc nấu nướng, sau khi 
xay xát còn tiện cất trữ, cho nên đến thời nhà 
Tống, lúa gạo dần dẩn trở thành lương thực 
chủ yếu. Nhà nước còn khuyến khích người dân 
khai hoang trổng lúa bằng các chính sách miễn 
giảm thuế. Nông dân mở ruộng bên cạnh ao 
hổ, đám lẩy và ven sông, đồng thời khai khẩn 
ruộng bậc thang bên suờn núi, tiếp đó áp dụng 
kĩ thuật tưới tiêu như đắp đê, bơm nước... để cải 
thiện môi trường trồng trọt.

Việc phổ cập trổng lúa nước cùa triều Tống 
không chỉ thay đổi vấn đề lương thực mà còn 
thay đổi cả hình thức lao động ban đẩu của 
nông dân. Từ đó trở đi, người nông dân phải 
dành nhiều thời gian cho loại cây nông nghiệp 
này, từ cày ruộng, gieo mạ, nhổ mạ, bón phân, 
trừ cỏ, tưới tiêu, thoát nước, thu hoạch., vì thế 
người ta nói: “Dẻo thơm một hạt, đắng cay 
muôn phẩn" cũng chẳng khoa trương chút nào.
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Tống Hny Tông sáng tạo ra
usấn kim thổ”

Hoàng đế Tống Huy Tông Triệu Cát của nhà Bắc 
Tống không hề có đóng góp về chính trị, nhưng lại 
lầ một nhà nghệ thuật vô cùng tài hoa. Trên cơ sở 
học theo lối chữ của các nhà thư pháp hàng đẩu đời 
trước, ông đã sáng tạo ra loại chữ thư pháp “Sấu kim 
thể” vô cùng đặc sắc.

Với Sấu kim thể, phải dùng bút viết thành những 
nét thật thanh mảnh, vuơn thẳng và sắc bén. Có 
người dã hình dung nó như thế này: “Nét ngang 
thu bút thêm móc, nét sổ thu bứt thêm chấm, nét 
phẩy như mũi đao, nét mác như nhát cắt, nét sổ 
móc thanh mảnh và móc vào bên trong, nét bút 
bay múa và dứt khoát, Khải thư mà viết được thành 
thẩn thái rõ ràng như vậy thì thật hiếm có khó tìm.” 
Nhà thư pháp đẩu thời Minh là Đào Tông Nghi trong 
cuốn “Thư sử hội yếu” cho rằng thư pháp đến chuẩn 
mực nhà Đường đã là kiện toàn, nhưng Tống Huy 
Tông vẫn có duợc sự sáng tạo thì quả thực rất đáng 
trân trọng.

Tấc phẩm “Mộng Khè trát đàm” 
có giả ụ  to lởn

“Mộng khê bút đàm” là tác phẩm nổi tiếng về 
khoa học kĩ thuật viết dưới dạng bút kí của tác giả 
Thẩm Quát, ông là nhà khoa học xuất sắc và nhà 
chính trị văn võ song toàn thời Bắc Tống. Sử sách 
gọi ông iằ “học rộng giỏi văn chuông; các lĩnh vực 
như thiên văn, dư địa chí, luật lịch, âm nhạc, y dược, 
bói toán, không gì là không tinh thông, tất cả đều 
có tác phẩm nghiên cứu.” Bộ sách này là những gì 
tinh túy và chắt lọc nhất về kiến thức và những điều 
mắt thấy tai nghe trong suốt cuộc đời ông. Do bộ 
sách được ông viết ở Mộng Khê Viên nên đặt tên là 
“Mộng Khê bút đàm".

Cả bộ sách “Mộng Khê bút đàm” gồm 17 phán 
để cập tới rất nhiều ỉĩnh vực như: câu chuyện, nhạc 
luật, văn học nghệ thuật, thư họa, kĩ nghệ, khí dụng, 
thẩn kì, dj sự (chuyện lạ), mậu ngộ (hiểu lẩm), cơ 
ngược (châm biếm), tạp chí, dược nghU Nội dung 
mênh mông bao la, cần gì có nấy, có giá trị quan 
trọng về sử học và khoa học kĩ thuật.

“Mộng Khê bút đàm" duợc coi là bộ sách cột mốc 
trong lịch sử khoa học kĩ thuật của Trung Hoa, được 
các học giả vô cùng coi trọng.

m -  Kĩ thoật la bản khắc của trỉần 
Tống vã cùng phát triển

Kĩ thuật in bản khắc bắt nguồn từ thế kỉ 7. 
Khi triều đại nhà Tống buớc vào thời kì cực 
thịnh, kĩ thuật sản xuất phát triển, người ta vô 
cùng chú ý đến chất lượng in ấn. Khi thành 
sách, giấy dai và trắng, nét chữ thanh mảnh 
đẹp mắt, màu mực nhạt thơm, về sau mới 
xuất hiện kĩ thuật in rời. Những cuốn sách của 
triều Tông được cất giữ cẩn thận trong Thư viện 
Quốc gia Trung Quốc, cho tới nay vẫn còn tỏa ra 
hương thơm phảng phất. Vào thời đó, tác phẩm 
in ấn khá nổi tiêng gồm bộ “Dại Tạng kinh” 
được bắt đẩu in bản khấc vào năm 971, tổng 
cộng dùng tới 130.000 bản khắc, in ra 1.076 
bộ, 5.048 quyển và mất 12 năm mới hoàn 
thành, có thể nói đây là một công trình vĩ đại.

Do chính quyền nhà Tống ra sức phổ cập và 
thúc đẩy kĩ thuật in ấn nên các nhà xuất bản tư 
nhân ra đời hàng loạt, chẳng hạn như bộ “Giáp 
chú hoa nghiêm kinh” do thươnp nhân Từ Tiễn 
in bản khắc dưới thời Tống Triết Tông (1086 - 
1100) còn được vận chuyển tới Triều Tiên để 
bán và thu đuợc một khoản lãi lớn.
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M i l  I III II
Bộ điệp

Do các hoàng đế nhà Đuờng và nhà Tống đa 
phẩn đều ủng hộ Phật giáo, chùa chiền và giới 
tăng lữ được hưởng rất nhiều đặc quyền, vì thê' 
có thời kì nhiều người đổ xô cạo đầu đi tu.

Để hạn chế số người xuất gia, bảo đảm việc 
thu thuế bình thường, triều đình nhà Tống quy 
định: Tất cả chùa chiền, đạo quán mới xây dựng 
phải được triều đình ban cho sắc ngạch thì mới 
hợp pháp. SỐ lượng tăng đổ mới cạo đầu cũng 
giới hạn ở mức nhất định và thường phải trải 
qua kì thi mỗi năm một lẩn, nghiêm cấm mọi 
người tự cạo đầu cho nhau. Môi tăng đạo hợp 
pháp se được Từ bộ (nơi phụ trách công việc 
tôn giáo và quản lí các tăng lữ) phát một tâm 
thẻ độ điệp (tương tự như giây chứng nhận 
tư cách xuat gia). Kiểu chiếu thư phong tặng 
này thường được viết trên loại giấy hoa văn ngũ 
sắc đặc biệt, thời xưa “độ điệp” còn đuợc gọi 
là “ngũ hoa quan cáo”, “ngũ hoa độ điệp”, trên 
tấm thẻ còn có nhiều chữ kí và con dấu của các 
quan, cộng thêm với kĩ thuật in màu bản khắc 
tinh xảo dưới thời Tống, tấm thẻ không những 
vô cùng đẹp mắt mà còn khó làm giả.



Chương 2: Ç ô & cfu â o  Ỷ ìíâ a y / cẽ ố x u ă ifù ệ n /

Nội dung chính:
Cậu thiếu niên Thiết Mộc Chân
Khi người con trai cả của tù trưởng Dã Tốc Cai thuộc bộ lạc Khất Nhan, Mông cổ  
cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc Dã Tốc Cai vừa đánh thắng trận. Thủ lĩnh của 
đám tù binh tên là Thiết Mộc Chân nên Dã Tốc Cai đã lấy tên Thiết Mộc Chân đặt 
cho con trai mình để kỉ niệm trận thắng đó. Thiết Mộc Chân chính là Thành Cát 
Tư Hãn sau này.
Sói xám Thành Cát Tư Hãn
Sau khi lớn lên, Thiết Mộc Chân hầu như kiểm soát cả khu vực Mông cổ . Mùa 
xuân năm 1206, Thiết Mộc Chân triệu tập một cuộc họp lớn tại thượng nguồn sông 
Onon, tất cả các bộ lạc đều nhất trí tiến cử ông làm “Thành Cát Tư H ãn” -  thủ lĩnh 
tôi cao của các bộ lạc Mông cổ .
Thành Cát Tư Hãn tung hoành vùng thảo nguyên
Sau khi thông nhất các bộ lạc Mông cổ , Thành Cát Tư Hãn bắt đầu tiến hành các 
cuộc chiến tranh thôn tính với quy mô lớn. Trong các trận chiến với người Hung Nô, 
người Hán, người Khiết Đan, người Nữ Chân, đại quân Mông c ổ  đều bách chiến 
bách thắng.

/



ĩh o i gian ỉhóm  thoaf Iroi qua, IrénTao  
nguy,en Móng Có xua! hién mót nhánh dán 
tóc du muc goi là dan tóc Móng Cò. co mó! 
truỵẽn íh u yế l tuyệt đep vẻ tó tiên cua ho 
nhu sau:

Ngay xua ngày xua, trén cao nguyén Móng 
Có co m ó i con SOI xam do ỉro i.cu  xuống đà 
láy m ò í con huou tràng lam  vo. Chung báng 
pua hồ Baika l rói đinh cu duoi chán núi Ba] 
klhi Han va sinh*SÒI con đàn chau đong. Hâu 

u q lh u n g  chinh la dan loc Mong Có.

ĩrong đó, bộ lộc Khốt Nhan dàn 
dân ttiôn tính các bộ lọc nhỏ khác, 
ttiế lực ngày càng lớn mgnb.

Nâm ổó, tìiủ lình của người 
Khốt Nhan vừa 4 ' " '

ĩớ i giửa fhế kỉ 12, dân fộc Mông Cổ chia rồ
thành nhiều bộ lộc nhỏ. Họ fàn sói lẫn r ‘
chiến tranh xảy ra liên miên.

OẤT mỆC THÍCH MIỆT NHI KHÁT

_ _  SflNG ONOtỉ
KYRGYZSTAN KHẮC LIỆT A ^  7  " ,

N Ũ IB Ậ T  c m p m  
NHIHẪN

TẢYHẠ KIM

BẢN Đồ PHẢN Đ ố CẮC BỘ TỘC MỒNG c ổ
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rMỚI NHÌN ĐA 
BIẾT Th iết 
Mộc CHÂN 

LÀ NGƯỜI TÀI.
ĐÂY ĐÚNG 

V lÀ  CHUYỆN/ 
\  TỐT. Á

ĩh iế l Mộc Chân và Bộí Nhi ĩh icp đính ước. 
ĩheo phong lục, cha của ĩh iế l Mộc Chân cho 
cộu ỏ lọi vói bộ lọc Hoàng cỏ i ĩhích, ông trỏ 
về mộ} mình.

THƯA 
THỞ LĨNH, 

T h iết  m ộ c
CHÂN NHÀ 

CHÚNG TÔI ƯNG 
MẮT CON GÁI 

CÚA NGÀI. CHÚNG 
TA ĐÍNH ước CHO 

CHÚNG NHÉ?

Bộ lạc Hoằng Cát Thích

BỘT NHI THIẾP

CHÚNG TA TỚI 
CHỖ BỘ LẠC HOẰNG

CÁT T h íc h  ỏ  đ ó
c ó  RẤT NHIỀU 
THIẾU Nứ ĐẸP, 

CHA MUỐN CON 
CHỌN MỘT

4ý)
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BỘT NHI THIẾP, 
CHÚNG TA SẮP 
THÀNH NGƯỜI 
MỘT NHÀ RỒI.✓'THIẾT MỘC CHÂnT \  

BAO NHIÊU NĂM Rổl 
KHÔNG GẶP, CHÀNG c ó
V  k h ỏ e  k h ô n g ? >

Một ngày kia, mộ} toán đàn ông 
lén lút fụ lộp ỏ bên ngoài khu lều 
của gia đình ĩh iết Mộc Chân, r  '

KHÔNG NGỜ THẰNG^ 
NHÓC ĐÓ GIỜ ĐẢ LÀ 
MỘT NHÂN TÀI, SẠU 
NAY SỀ CÓ TRIỂN 

k  VỌNG ĐÂY. Ẩ  
Nhân lú c

NÓ CHƯA ĐÚ 
( LÔNG ĐÚ CÁNH 
V hẢY m au  t r ù

NÓ.

ĐÓ CHÍNH 
LÀ NHÀ CỦA 
THẾT m ộ c  
C h ân  phải

. KHÔNG? A

) Được! k 
XỚI TUNG KH(Jj 
LỂU TRẠI CÙA 
GIA ĐÌNH NÓ 

ì Lê n ! c







ĩhiè’f  Mộc Chân frốn vào một ligôi làng gàn đó 
Nguòi làng ch'o CQU mộf con ngựa'và ^  
qiúp cộu trốn thoái.* ' * ^

T h iết  m ộ c  
C h ân  t r o n  
L Rồi!

DẠ\ Â N N J
> ĐAI ĐÚC NÀY 1 
THIẾT MỘC CHÂN 

SỀ KHÔNG BAO 
\  GIỜ q u ê n ! /

Ị BÁC N H iX V  
P t r u ậ t  giả l ạ ^
r MIỆT, CHÚNG TA > 
TÙNG CÙNG CHUNG 

HOẠN NẠN, SAU 
NÀY DÙ XAY RA 
CHUYỆN GÌ, CÁC 

CẬU CŨNG KHÔNG 
RỜI Bỏ TA CHỚ?

1ẤT
NHIÊN
. RỒI.

VÂY 
CHÚNG TA 
UỐNG MÁU 
ĂN THỀ ĐI.

5,Ẳ







BỘT NHI THẾP 
BỊ CHÚNG
b Ằt  đ i ư ?

7  KHÔNG 
[ Được, NGÀI 
[đi m ộ t  mình
\nGUY HIỂM
\  lắm ! à

C hi b ằ n g

HÃY ĐI CẦU 
cứ u  VƯƠNG 
V  hân. /

Ta  phải 
ĐI c ú u  
NÀNG 

. VỂ!

'THIẾT Mộ c ^
C h ân , h uyn h
CÒN NHỚ TA 

^ C H Ú ?  V

: V NGƯƠI
Ị cúá YÊN 

JẰ TÂM.

TA n h ấ t

ĐỊNH SỀ 
GIÚP NGƯƠI 
CHINH PHẠT 

Bộ LẠC 
MIỆT nhi 

k, K h ấ t .

A... TRÁT
M ộ c h ợ p !

'ĐÚNG LÀ 
HUYNH ĐỆ
^  t ố t !  U

V  HỔI NHỎ, 1  
CHÚNG TA HAY 

CHƠI BÊN SÔNG 
ONON, t r a o  
NHAU XƯƠNG 

HƯƠU KẾT  BÁI 
HUYNH ĐỆ.

HÃY ĐỂ 
TA GIÚP 
HUYNH 

MỘT tay!

i 54







THÂY PHŨ 
_ T H U Ỷ

p r  Th ế t  
rM ộ c  CHÂN MỚII 
'l à  lâ n h  t ự  c ú a
LNGƯỜI MÔNG cổ i 
K  CHÚNG ta! A

TUỔI TÁC KHÕNo 
QUAN TRỌNG, 

CHÍNH THẦN ĐÃ 
CHỌN NGÀI,

CHÚNG tôi 
ĐỀU NGHE THEO 

QUYẾT ĐỊNH 
CÚA THẦN.

Đúng lúc đó, mộf con chim lớn có màu 
lông sộc sở bay ngang qua mộ} hồ.

THÀNH ^  
rCÁT Tư  HÃNl 

THÀNH c á t  
T ư Hà n !



Ỵ  MỌI NGƯỜI ĐỂU NGHE ^
Ịt h ấ y  t iến g  h ó t  c ủ a  chiav

CÁT TƯỜNG CHÚ? y

MỘT NGÀY 
NÀO ĐÓ,

TA SẺ THỐNG 
NHẤT TOÀN Bộ 

MÔNG CỔ!

THIẾT MỘC C h ân , 
NGƯƠI SẮP TRỎ THÀNH 
MỐI ĐE DỌA VỚI TA NÊN 

GIỜ TA PHÁI TRừ KHỚ 
NGƯƠI.

CHÚNG TA 
PHẢI TÔN 

THIẾT MỘC 
CHÂN LA 

THÀNH CÁT

py Thành 1 
9 CÁT TU 9 Hãn vạn tuế! ị  THÀNH CÁT 1 Tư HẤN LÀ ĐẠI , ANH HÙNG CỦA ( 'vNGƠỜI MÔNG/
7  c ổ l  (ắẳ

Khi đó, ĩhành Cái ĩư  Hởn không có nhiều kinh nghiệm về chiến 
Iranh, nhưng sau đó, đế thực hiện lí lưởng của mình, ông đở lộp 
trung vào  các cuộc chiến Iranh liên  m iên và làn khốc.

Kẻ Ihù đầu tiên mà ông phải đối phó lọi là huynh đệ kếl nqhia 
ĩrá l Mộc Hợp.



'

“ Ẫ
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1r  Xin th ầ n  hầy^ Ị/
Ỵ  DỘI MƯA ĐÁ LÊN \  

ĐẦU KẺ THÙ, KHÔNG 
ĐẬP CHẾT CHÚNG THÌ
V CÙNG LÀM CHÚNG Ầ 
. N . CHẾT CÓNG. Ẩ

Nhưng không may là con mưa đá lọi 
dội xuống đồu binh íl của

THẦN ơ l
h ã y  đ ể  m ư a

PẤ QƠẺT SẠCH 
KỂ THÙ CUA 

CHÚNG t h ầ n !

L ạ  t h ậ t  sa o
THẦN-LẠI 

KHÔNG GIÚP

Á, QUẢ 
NHIÊN LÀ 
THỜI TIẾT 

.THAY Đổl!



T A S E  
QUAY LAI 
RCÍA HÁN!THIÉTMOC 

Chan, la n  n ay
COI NHCJ NGLO
t h Xn g t r ü Óc !

Mal y chí cliien dcíu, quán dói cúa íráf Mpc Hgp nhonh 
.  chóng bi dqli quán cúa Thánh Cal íu  Hón dánh bqi.

Sau khi dánh bgi ngaói Iháp Tháp Nhi, 
li/c lugng cúa Thieí Mpc Chán da có Ihe 
sónh vai cung vói Bq fóc Khéc L¡?f.

—



CHA ơi, cuồi c ù n g  
CON ĐẢ BÁO THÙ Được  
CHO CHA, CHA ở  TRÊN 

THIÊN ĐÀNG CÓ THỂ 
ỉk . AN NGHỈ RỒI.

ỵ  NGHE NÓI 
VƯƠNG HÃN ĐÃ 

ITHU NHẬN TRÁT 
MỘC HỢP...

P ^ T H Ế  ư ?  N Ế U ^ /  
VẬY THÌ VƯƠNG H â n ' 

CUNG CHUẨN BỊ CHlẾN 
V  ĐẤU VỚI TA Rổl. y Ạ

THÀNH 
CÁT Tư  

Hã n !



Bến thòi điểm ểó, ĩhành Cóf ĩư  Hân 
đâ hoàn Ihành việc Ihống nhốt Mông Cổ. 
Ong Iriệu fộp íhủ linh của các bộ Iqc bên 
bò ỉông Onon dể fổ chức nghi lẻ, chính 
Ihức xác lộp địa vị íhống frị của mình.

Cuối cùng ĩhònh Cál ĩư  Hân 
giành tháng lợi.

-
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w  CHÚNG t ô i ^1 
MUốN TRAO ĐỔI 
BUÔN BÁN VỚI 

V QUÝ qu ố c! ả

/  ĐẾ QUỐC V  
MỒNG CỔ chúng ' 

TA XƯNG BÁ ỏ  
PHƯƠNG ĐÔNG, ĐẾ 
QUỐC KHWAREZM 
LẠI XƯNG HÙNG ỏ  

V  PHƯƠNG TÂY. Ả

Nâm 1215, quốc gia 
Hồi giáo Khwarezm* 
ỏ ĩây  A phái sứ giả lới 
bái kiến.

NEU HAI BÊN 
/có THỂ TRAO Đổi 

BUÔN BÁN VỚI 
VNHAU ĐÚNG LÀ 

.CHUYỆN TỐT

ĐỘI THUYỀN 
BUÔN TỚI

Nâm 1218, sớ già Mòng Cổ và đội Ihương thuyền liến về dế quốc Khwarezm.

*Một quốc gia cổ  đại thuộc vùng Tây Ả, nằm giữa hai nước Uzbekistan và Turkmenistan.

ắ “







THANH CAT 
Tư HÃN

CHẾ Độ THIÊN Hộ TRƯỞNG, BÁCH Hộ ĨRƯỞNG 
ĩhònh Cál ĩư Hân là tổng chỉ huy cao nhốt. Người đứng đầu 1.000 binh $1 thì gọi 

ngưòi ềứng đồu 100 binh si íhì gọi là bách hộ trưởng.

THIÊN Hộ TRƯỞNG
BÁCH Hộ TRƯỞNG

BINH Sĩ

là thiên hộ Irưỏng,

NGHE NỘI QUÂN 
MÔNG e ổ  TỚI TẤN, 

CÔNG CHÚNG.
t a !

ĐÚNG VẬY NĂM 
NGOÁI ĐOÀN THƯƠNG 
GIA CỦA MÔNG CỔ BỊ 
NGƯỜI CỦA CHÚNG TA 
GIẾT HẠI NÊN THÀNH 

CÁT Tư  HÂN VÔ 
CÙNG TÚC  GIẬN.





7  QUÂN M ÔNG^  
' ì  CỔ ĐÃ TẤN CÔNG 

1 TỚI NGOẢI THÀNH 
Rồ | ư ? Ả

QUỐC VỮỮNg Tị I J 
MUHAMMAD 4|

/  QUÂN \  
MÔNG c ổ  

TIẾN VÀO RỒI, 
MỌI NGƯỜI 
MAU CHẠY 

L  Đi! /

KHWAREZM 
SAP BỊ DIỆT 
VONG RỒI. .

VUA MÀ 
LẠI Bỏ ĐẤT 

NƯỚC ư.



VUA củ  A 
K h w a r e z m

CHẠY TRỐN
V  Rồi! y

Sao? 
TÊN KHốNÍ

/ T A Y  CHÂN CỦA 
t u ố c  VƯƠNG, CHÍNH 

HẮN ĐÃ RA LỆNH 
G Ế T  HẠI sứ GIẢ VÀ 

L t h ư ơ n g  n h â n  CÚA  
CHÚNG t a ! V

) NGƯƠI 
ĐÁNG TỘI
, c h ế t !

BẮT HẮN 
PHẢI CHỊU 
ĐAU ĐỚN 

ĐẾNCHẾTl





ĐÂ LỚN 
BẰNG NÀY 
w Rồl. .

CHO MỞ TIỆC 
LỚN ĐỂ ĂN MỪNG 

THẮNG LỢI CỦA 
CHÚNG t a !

HỐT TÁT LIÊT 
BÃ 12 TUỔI.

HỐT 7AT
sL iệt  phải

KHỔNG?

''NHƯNG TRƯỚC 
HẾT TA MUỐN 

TUYÊN BỐ MỘT 
V  CHUYỆN.

QUÝ vị

CÚ ĂN UỐNG 
THỎA t h íc h !



Lúc rảnh rỏi giữa cóc írộn đánh, ĩhành Cót ĩư  Hân thường 
$õn bân để giỏi lỏa áp lực, frúf bỏ m ệl nhọc.





1
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KHI c ò n  s ố n g , 
PHỤ HÃN TỪNG 

NÓI SAU KHI 
NGƯỜI QUA ĐỜI 

MUỐN ĐƯỢC MAI 
TÁNG DƯỚI CÂY 

CỔ THỤ NÀY. >

y  Thành c á t  
Tư  HÃN, ĐẠI ĐẾ  
CÙA  MÔNG CỔ, 
XIN NGƯỜI HÃY 
YÊN NGHỈ! y

Dúng như lâm  nguyện, ĩhành Cát ĩư  Hân được yên 
giấc ngàn fhu frén mảnh đất quẻ hưong. Do noi chôn 

cối vô cùng bí ổn, cho lói ngày nay vần chưa có ai 
ra vị Irí chính xác phồn mộ của òng.



Bể quốc Nông cổ xuất hiện

Vào khoảng thê' kỉ 9, các bộ lạc Mông cổ 
từ khu vực sông Argun di cư về phía Tây, đến 
nơi bất nguồn của ba con sông: Kherlen, Onon 
và Tuul, đổng thời chiếm vùng thảo nguyên trù 
phủ này. Cho tới thế kỉ 12, người Mông cổ vẫn 
còn ở thời kì thị tộc và bộ lạc, sự phần hóa giai 
cấp cũng dẩn hình thành. Thị tộc quý tộc được 
gọi là “noyan”, họ sở hữu khá nhiều đàn gia 
súc, của cải và cả một số nô lệ bị bắt về trong 
chiến tranh.

Môi trường tự nhiên của thảo nguyên Mông 
CỔ tương đối khấc nghiệt, vì tranh giành địa 
bàn, của cải và phụ nữ nên các thị tộc và bộ lạc 
thường xuyên tàn sát lẫn nhau. Các thị tộc thua 
trận hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là phải lệ thuộc. 
Có những thị tộc và bộ lạc đã liên kết với nhau

thành “an đáp”
(nghĩa là “anh 
em”) để nương 
tựa vào nhau và bảo 
vệ chính mình. Những bộ 
lạc nhỏ bị thôn tính và sáp nhập 
vào những bộ lạc lớn. Một số bộ lạc lớn 
liên kết với nhau thành liên minh bộ lạc, cùng 
bầu ra thủ lĩnh chung gọi là “Hãn”.

Sau khi Thiết Mộc Chân thống nhất Mông 
Cổ, người Mông cổ mới kết thúc tình trạng tàn 
sát lẫn nhau. Sau đó, dân tộc Mông cổ ngày 
càng hùng mạnh, một đại đế quốc có ớân số 1 
triệu nguời và đội quân 20 vạn người đã ra đời 
như một kì tích ở thế kỉ 13.

Xtàig hiện “Thành Cát Tư Hán”

Sau khi lớn lên, Thiết Mộc Chân trở thành 
vị thủ lĩnh bộ lạc dũng cảm mưu lược, tài trí 
hơn người trên vùng thảo nguyên. Với sự nỗ lực 
không ngừng, vào đẩu thế kỉ 13, ông gẩn như 
đã kiểm soát được toàn bộ khu vực Mông cổ. 
Mùa xuân năm 1206, Thiết Mộc Chân triệu tập 
hội nghị lớn bên hổ Thanh Hải. Tất cả các bộ 
lạc đều nhất trí tiến cử ông là “Hãn” -  vị thủ 
lĩnh tối cao của các bộ lạc Mông cổ.

Thầy phù thủy của Tát Mãn giáo (tôn 
giáo nguyên thủy của Mông cổ thời kì đẩu) đã 
dùng quyền uy của mình cho phép Thiết Mộc 
Chân tự xưng là “Thành Cát Tư Khả Hãn”, đổng 
thời làm lễ đăng quang cho ông, thuận theo ý 
nguyện của vị thần linh tối cao vô thượng của 
người Mông cổ là “Trường sinh thiên” (tức “ông 
Trời”), phái cử vị quân chủ mới này xuống cai 
trị nhân dân dưới mặt đất. Xưng hiệu “Thành 
Cát Tư Khả Hãn” có nghĩa là “Người nhờ có sức 
mạnh của Trường sinh thiên mà trở thành Hãn”, 
người đời sau dùng cụm từ “Thành Cát Tư Hãn” 
để xưng hô với Thiết Mộc Chân.

H Ễ i  Người Mông cổ cổ dại kién tri 
và hiến chiẻn

Nguời Mông cổ là dân tộc du mục sinh sống 
ở phía Bắc Trung Hoa. Do từ nhỏ lớn lên trong 
môi trường khấc nghiệt và gian khổ nên họ 
không quá câu nệ các điều kiện vật chất, tính 
cách kiên trì, nhẫn nại. Vì thế, trong khi chiến 
đấu, ý chí và khả năng chịu đựng gian khổ của 
các binh sĩ Mông cổ khó dân tộc nào có thể 
bì kịp.

Mặt khác, nền văn minh của người Mông cổ 
tương đối lạc hậu. Với lượng lớn của cải cướp 
bóc được trong chiến tranh, họ sẽ nhanh chóng 
có được cuộc sống vật chất dồi dào và đây 
chính là động lực quan trọng để các binh sĩ duy 
trì nhuệ khí chiến đấu. Thủ [ĩnh mặc cho binh 
lính tùy tiện ra tay tàn sát, kích thích tính hiếu 
chiến và man rợ của các binh sĩ... Vì thế, sau 
khi các bộ lạc Mông cổ thống nhất, họ hầu như 
coi các cuộc chiến tranh với bên ngoài và việc 
tàn sát bừa bãi là chỗ dựa sinh tổn của dân tộc 
mình, hoàn toàn bước vào con đường quân sự 
hóa, coi cuộc sống du mục chỉ là phương thức 
sinh hoạt thứ yếu.
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Toàn dân Mồng cổ dân là lính

Trẻ em Mông cổ từ lúc 3 ,4 tuổi trở đi đã duợc đua vào 
nơi đào tạo chuyên biệt, tham gia rèn luyện cưỡi ngựa, 
bấn cung. Những dứa trẻ này sau khi lớn lên sẽ tập hợp 
thành đội ngũ kj binh. Là một đội kj binh hoàn hảo hiếm 
thấy trẽn thế giới, ho ở trên lưng ngựa mà cứ như ở dưới 
đất bằng, cho dù tiến công hay rút lui nhanh, họ đều có 
thể bắn trúng mục tiêu một cách chỉnh xác, tố chất và kĩ 
năng chiến đấu cực k] đáng nể. Có nguởi so sánh: Một 
kị binh kiêm cung thủ Mông cổ bình thuờng đã có tài 
nghệ tuơng duong với danh tướng Lý Quảng của Trung 
Hoa CỔ đại. Vỡi thể chế toàn dân đểu là lính thl hầu như 
tất cả các dân tộc khác đểu khó lòng làm dược diều này. 
Đây cũng là môt trona những nguyên nhân khiến các 
quân dội châu Au nhiêu lẩn bị ton thất nặng né trước 
quân Mông cổ.

Ngoài ra, người Mông cổ còn xây dựng được một tổ 
chức xã hội thích nghi với chiến tranh. Thu [inh của các 
bộ lạc thường ngày quản lí sinh hoạt và hoạt động sản 
xuất, khi hành quân dánh trận thì lại trở thành nhà quản 
lí và tổ chức các hoạt động quân sự. Khi chiến dấu với 
lực lượng bên ngoài, người Mống cổ có thể tổng dộng 
viên toàn dân. Chẳng hạn như khi vây hãm đế quốc 
Khwarezm, người dân du mục binh thuờng chăn thả gia 
súc và sinh sống ngay dưới chân thành, liên tục cung 
cấp hậu cần cho quãn đội vây thành tới khi hạ đuợc 
thành thì thôi.

Ngựa Nòng cổ tay nhỏ mà hay

Ngựa Mông cổ có thân hình thấp nhỏ, tốc độ chạy 
bình thường, khả năng vượt chướng ngại vật cũng 
khống bằng loài ngựa cao to ồ châu Ẳu. Nhưng Thành 
Cát Tư Hãn đã dựa vào loài ngựa này để chinh phục 
các lục dịa Á Âu. Ngựa Mông cổ có khả năng chịu 
đựng cao, thích nghi cực tốt, dù môi truờng sống khấc 
nghiệt đến mấy. Chúng có thể chạy liên tục không 
ngừng nghỉ trên chặng đường dài, đổng thời đảm 
nhiệm các công việc nặng nhọc như thổ hàng và kéo 
xe. Chúng không kén ăn, dù ở hoang mạc lạnh giá của 
châu Á hay đổng bằng rộng lớn của châu Âu, ngựa 
Mông CỔ đều có thể tìm được thức ăn. Ngoài ra, ngựa 
Mông CỔ còn là nguồn cung cấp thực phẩm, chẳng 
hạn như thịt và sữa.

Nhờ khả năng chịu dựng gian khổ, giỏi chạy dường 
dài cùa ngựa Mồng cổ mà quân Mông cổ có thể tập 
kích dài ngày và tác chiến cơ động. Chẳng hạn như 
vào mùa đông năm 1241, kị binh Mông cổ chỉ mất ba 
ngày đi qua vùng núi phù tuyết dài hơn 300 km, xuất 
hiện dưới chân thành Grand ở lưu vực sống Danube, tạo 
nên kì tích về cuộc hành quân, thể hiện sự dũng mãnh 
vằ bản ỉĩnh của loài ngựa Mông cổ.

ChiÂn thuật của quân Mông cổ

Sau khi thống nhất Mông cổ, Thành Cát Tư Hãn đẩy 
mạnh các cuộc chiến tranh thôn tính quy mõ lớn.

vể mặt chiến thuật, nguìá Mông cổ đặc biệt chủ trọng 
tỉnh cơ động của đội hình. Họ thạo lối dánh bọc sườn vu 
hồi (vòng ra sau đánh úp), tấn công bao vây (tỏa ra nhiểu 
mũi tấn công rồi hợp lại để bao vây). Đội quân Mông 
CỔ có thể di chuyển quy mô lớn tới hàng trăm dặm, rất 
ít áp dụng lối tấn công trực diện mà quen dùng một đội 
kị binh nhỏ quấy rối kẻ thù nhiều lẩn truớc, đợi đến khi 
kẻ thù tấn công thì rút chạy. Khi đội hình của quân truy 
đuổi dẩn dẩn tán loạn thì dội kj binh chù lực của Mông 
CỔ vốn mai phục sẵn ở bốn bề bèn bao vây chặt kẻ thù, 
dùng cung tên bấn tới tấp, sau đó siết chặt vòng vây, hẩu 
như không trận nào không thắng. Trong các trận chiến 
với người Hung Nô, người Hán, nguời Khiết Đan, người Nữ 
Chân, kiểu chiến thuật này cùa quân Mông cổ có thể nói 
là “trăm trận trăm thắng

Ngoài ra, quân Mông cổ cũng học dược cách công 
thành từ bộ binh quân đội các nưỡc Liêu, Kim, Tây Hạ, 
từ đó cải thiện chiến thuật vốn chỉ đơn thuần dựa vào 
kj binh, học được cách sử dụng thuốc nổ và máy bấn 
đá của người Hán. Những việc đó giúp đội quân Mông 
CỔ công phá được nhiểu thành trì và đánh chiếm doanh 
trại của kè thù.

Thời kì đẩu khi người Mông cổ kéo quân tới phương

Tây, chẳng ai ngờ đội quân đến từ phương Đông này lại 
có thể tung hoành xưng bá trên iục địa châu Âu, bởi vì 
cho dù về trang bị vũ khí hay khi ở trên lưng ngựa, quân 
Mõng CỔ đều khồng phải là đối thù của những kị binh 
châu Âu dược trang bị giáo dài kiếm nặng với những con 
ngựa cao lớn. Nhưng đội quân Mông cổ lấy địa bàn nằm 
trong bán kính trăm dặm làm chiến trường, sử dụng 
chiến thuật đánh bọc sườn vu hổi khiến cho quân đội 
châu Âu khó lòng dự đoán và phòng ngự.

Dù ngày hay đêm, quân Mông cổ đều cố thể hành 
quân, họ chầm chậm tiến lên với đội hình lớn. Khi phát 
hiện đội hình cùa kẻ thù hỗn loạn, tinh thần quân s ĩ dao 
động và bắt đẩu rút lui, họ nhanh chóng biến thành đội 
hình bao vây bọc sườn và tiêu diệt kẻ thù. Nói chung, 
tất cả những đội quân châu Âu từng bj quân Mông cổ 
tấn công nhu vậy khi phải đối mặt với quân Mồng cổ 
một lán nữa thì đểu run sợ, lúng túng. Nhưng khi quân 
Mông CỔ tổ chức tiến quân, nếu gặp phải thành trì kiên 
cố cua kẻ thù, thông thường họ chỉ để lại một ít quân 
để giám sát khiến kẻ thù không thể cử nguừi ra ngoài 
thành cẩu viện, chờ đến khi đội quân công thành vừa tới 
liền tấn công ổ ạt.

Chính vl dựa vào chiến thuật như vậy mà vố ngựa 
cùa đội quân Mông cổ mới từng tung hoành khấp lục địa 
châu Ầu một thời.
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Cách thức cai trị của Thành Cát Tư Hãn

Thời k) đẩu mới thành lập đế quốc Mông cổ, 
để tiện cho việc quản lí, trên cơ sở chế độ bộ 
lạc quý tộc thảo nguyên truyền thống, Thành 
Cát Tư Hãn chia dân du mục Mông cổ thành 95 
thiên hộ (1 thiên hộ = 1.000 người), dưới thiên 
hộ là các bách hộ (1 bách hộ = 100 người) rồi 
đến thập hộ (1 thập hộ = 10 người). Thủ lĩnh 
của thiên hộ là thiên hộ trưởng, họ đều là chư 
hầu của Thành Cát Tư Hãn, có nghĩa vụ cống 
nạp vầ dẫn quân ra trận chiến đấu cho Đại Hãn, 
ngoài ra có thể tham gia bàn luận việc quân sự 
của quốc gia. Trong phạm vi cai quản của mình, 
các thiên hộ trưởng được chia bãi chăn thả, 
được trưng thu thuế khóa và sai phái phu dịch. 
Những người dân du mục thuộc quyền quản lí 
của họ không được tự ý di cư hay thoát khỏi mối 
quan hệ phụ thuộc.

Thành Cát Tư Hãn đem một số thiên hộ chia 
cho em trai và con trai mình quản lí (giống như 
chế độ phân phong của người Hán). Thân mẫu

của ông lầ Kha Ngạch Luân và em út Thiết Mộc 
Ca Oát Xích Cân được nhận tổng cộng 10.000 
người, con trai cả Truật Xích được 9.000 người, 
con trai thứ hai Sát Hợp Đài được 8.000 người, 
con trai thứ ba Oa Khoát Đài được 5.000 nguời, 
con trai út Đà Lôi được nhận 5.000 người.

ông còn chia cả các thiên hộ cho Mộc Hoa 
Lê và Bác Nhĩ Truật, hai vị đại tướng quân sự 
uy quyền nhất. Rồi ông lại điều động con em 
của các thiên hộ trưởng, bách hộ trưởng (thủ 
lĩnh của 100 người) và thập hộ trưởng (thủ 
lĩnh của 10 người) làm các cấm vệ quân, lấy 
đó để khống chế quan lại các cấp. Ngoài ra, 
Thành Cát Tư Hãn còn lập chức Đạt Lỗ Hốt Xích 
chuyên đảm trách các công việc quản lí hộ tịch, 
hành chính, tố tụng và tư pháp.

Những biện pháp này đã khiến cho ranh giới 
giữa các bộ lạc dẩn dần mờ nhạt, từ đó hình 
thành nên quốc gia Mông cổ thống nhất.

Chè' độ thiân hộ có ảnh hưởng sần rộng

Chế độ thiên hộ được lập ra vào năm 1204, 
là chế độ hợp nhất về quân sự và chính trị của 
đế quốc Mông cổ. Mỗi một thiên hộ vừa là một 
đdn vị quân sự lại vừa là tổ chức xã hội cơ sở. 
Về cơ bản một thiên hộ tương đương với 1.000 
người, nhưng trên thực tế thì quy mô lớn nhỏ 
của nó lại không thống nhất, có thiên hộ nhiều 
tới hàng ngàn người, nhưng cũng có thiên hộ 
lại chưa tới 1.000 người. Đa sô' các thành viên 
trong thiên hộ đểu là dân của các bộ lạc Mông 
CỔ trộn lẫn với nhau, cũng có một số là tù binh 
chiến tranh.

Người cai trị thiên hộ được gọi là thiên hộ 
trưởng, tước vị của họ có thể truyền lại cho thế 
hệ sau. Do thiên hộ trưởng là lực lượng chủ yếu 
cai trị dân tộc Mông cổ cho nên họ được huởng 
rất nhiểừđặc quyền. Theo quy định thì các thiên 
hộ trưởng (kể cả các thiên hộ trưởng cai quản 
10.000 người trở lên) nếu lập công trạng đặc 
biệt thì sẽ được ban tước hiệu là Đáp Thích Hãn, 
họ sẽ được hưởng các quyền lợi như: được miễn

nộp thuế, hưởng trọn chiến lợi phẩm, không 
chịu sự ràng buộc và trừng phạt của pháp luật,
9 lần phạm tội không bị xử phạt, được tự do 
chăn thả gia súc...

Chế độ thiên hộ đã thay đổi tình trạng phân 
tán của liên minh các bộ lạc và thị tộc, thúc đẩy 
được sự Ổn định vể kinh tế, chính trị và sự phối 
hợp phát triển toàn diện của đất nước Mông cổ. 
Điều đặc biệt quan trọng là nó giúp cho tẩng lớp 
thiên hộ trưởng các cấp và đông đảo dân chúng 
ở cố định trong một khu vực xác định, thúc đẩy 
giao lưu kinh tế, ngoài ra còn hình thành tầng 
tầng lớp lớp mối quan hệ phụ thuộc, củng cố 
được nền tảng thống trị của Đại Hãn và gia tộc 
của mình. Có thể nói, việc thực thi chế độ thiên 
hộ là cải cách quan trọng về phuong diện quân 
sự và chính trị của Thành Cát Tư Hãn, có ảnh 
hưởng sâu rộng đối với đất nước Mông cổ và 
các hãn quốc khác.
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Nhà Tầy Hạ bị quân Nống cổ tiên diệl

Nhà Tây Hạ (1038 - 1227) là vương triều 
chủ yếu do dân tộc Đảng Hạng lập nên, kinh 
đô đặt tại phủ Hưng Khánh, trải qua tổng cộng
10 đời vua trong 190 năm, người sáng lập là 
Lý Nguyên Hạo. Nhà Tây Hạ ở thời kì hưng 
thịnh từng cai quản lãnh thổ bao gổm 22 châu 
thuộc các vùng nay là Ninh Hạ và phía Bắc 
Thiểm Tây, phía Tây Bắc Cam Túc, phía Đông 
Bắc Thanh Hải và khu vực Nội Mông, lẩn lượt 
tạo thành thế chân vạc với các nước Liêu, Bắc 
Tống, Kim, Nam Tống.

Về chế độ chính trị, nhà Tây Hạ chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của nha Tống, chế độ quan lại 
của họ hầu như hoàn toàn bắt chước nhà Bắc 
Tống. Chẳng hạn trung ương lập ra các cơ quan 
hành chính như: trung thư tỉnh, xu mật viện, 
tam ty, ngự sử đài, phủ Khai Phong, văn tư viện, 
phiên học, Hán học... Địa phương thì chia thành 
hai cấp là châu, huyện. Tại các vùng quân sự 
trọng yếu cũng lập các quận, phủ.

Chế độ quân sự tập trung vào binh chế bộ lạc 
Đảng Hạng và binh chế triều Tống. Quân đội do 
ba đội quân gồm thị vệ quân, cẩm sinh quân và 
quân địa phương hợp thành. Thị vệ quân thuộc 
trung ương, chủ yếu theo chân hoàng đế ra vảo 
trận mạc. cầm sinh quân ước chừng 10 vạn

người, là đội quân tinh nhuệ của nhà Tây Hạ. 
Quần địa phương có 50 vạn người, chủ yếu là kị 
binh và bộ binh. Nhà Tây Hạ áp dụng chế độ 
nghĩa vụ quân sự “toàn dân là lính”, các binh sĩ 
trong thời bình thạm gia sản xuất, thời chiến thì 
tham gia chiến đấu.

Đáng tiếc là nhà Tây Hạ sinh ra không gặp 
thời, quân Mông cổ ở phương Bắc đã nhòm ngo 
từ lâu. Bắt đầu từ năm 1205, quân đội Mông cổ 
nhiều lẩn tấn công Tây Hạ. Năm 1209, khi quân 
Mông CỔ tấn công Tây Hạ lẩn thứ ba, quân lính 
vây kín kinh đô của Tây Hạ, nước Kim thấy mà 
không cứu. Tây Hạ dâng mĩ nữ cẩu hòa, nhờ 
Mông CỔ đánh nước Kim. Năm 1226, Thành 
Cát Tư Hãn đích thân dẫn 10 vạn quân tới đánh 
chiếm Tây Hạ. Đẩu năm sau, quân Mông cổ lại 
bao vây phủ Hưng Khánh. Vào tháng 6, ở phủ 
Hưng Khánh xảy ra động đất cường độ mạnh, 
Hạ Mạt Đế bất đắc di đẩu hàng, nhà Tây Hạ 
diệt vong. Tháng 7, Hạ Mạt Đế và tùy tùng đi 
theo quân Mông cổ tới địa phận tỉnh Cam Túc 
ngày nay, Thành Cát Tư Hãn đột ngột qua đời, 
tuy giữ bí mật không phát tang nhưng để đề 
phòng phản loạn, quân Mông Co vẫn giết chết 
Hạ Mạt Đế và những người đi cùng.

Nhà Kỉm 8Ứm nử tối tàn

Nhà Kim (1115 -  1234) là triều đại do dân 
tộc Nữ Chân lập nên, lần lượt lấy phủ Hội Ninh, 
Yên Kinh, Biện Lương làm kinh đô, trải qua tổng 
cộng 9 đời hoàng đế trong vòng 120 năm, người 
sáng lập lầ Hoàn Nhan A cốt Đả.

Nước Kim từng một thời xưng bá ở khu vực 
phía Bắc Trung Hoa. Năm 1125, nước Kim diệt 
nhà Liêu. Năm 1127, nước Kim đánh chiếm kinh 
đô Khai Phong của Bắc Tống, bắt hai hoàng đê' 
Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông, từ đó nhà 
Bắc Tống diệt vong. Sau đó, nước Kim vẫn lấy 
vị thế của kẻ mạnh để ép buộc nhà Tây Hạ vốn 
ngang hàng với họ phải thẩn phục mình, ngoài 
ra còn bắt nhà Nam Tống chịu nhục cẩu hòa. 
Cho tới khi người Mông cổ xuất hiện, vị thế 
cường quốc của nước Kim mới dần dẩn lung lay.

i

Năm 1213, quân Mông cổ chia làm ba ngả 
tiến vào phía Nam Trường Thành, nước Kim cầu 
hòa. Năm sau, nước Kim dời đô về Nam Kinh. 
Năm 1221, nước Kim rút quân vào trong địa 
phận Hà Nam. Năm 1230, Oa Khoát Đài cùng 
với em trai Đà Lôi chia quân làm hai ngả tấn 
công người Kim. Oà Lôi vòng qua cứ điểm trọng 
yếu của quân Kim là Đồng Quan, từ Bảo Kê - 
Thiểm Tây ngày nay ra Hán Trung, đi qua lãnh 
thổ của Nam Tống, từ phía sau của vùng Nam 
Dương - Hà Nam tấn công nước Kim. Còn Oa 
Khoát Đài thì từ Sơn Tây ngày nay xuống phía 
Nam tấn công nước Kim. Năm 1233, thành Nam 
Kinh của nước Kim thất thủ. Năm sau thì nhà 
Kim diệt vong.
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Cong lèn của quàn Mãng cổ 
vó càng nhạy bén

Cung tên là một trong những loại vũ khí truyền 
thống của dân tộc Mông cổ. Nhìn chung, về mẫu 
mã, trọng lượng, chiểu dài và lực kéo của cung tên 
mà họ sử dụng không có quy cách thống nhất, chi 
phân loại dựa theo hình thể và thói quen của người 
sử dụng.

Cây cung truyển thống của Mông cổ thường làm 
bằng gỗ, hai đẩu dược khảm sừng bò, phẩn cánh 
cung hình bán nguyệt và dẩn dẩn thu vào bên trong, 
dây cung là gân bò được kéo căng. Đa sổ độ dài tên 
khoảng 100 cm, mũi tên thường làm bằng sắt hoặc 
xương thú, hình thù rất đa dạng. Phần đuôi của tên 
được trang trí bằng ba hàng lông chim ưng để tăng 
cường khả năng bật mạnh và lực cân bằng của tên.

Cung tên mà các kị binh Mông cổ sử dụng dưới 
thời Thành Cát Tư Hãn đều bắn được ờ khoảng cách 
khá xa, khả năng sát thương cực lớn. Lực kéo của 
loại cung nỏ này đạt tới 50-70 kg, phạm vi sát 
thìiơng cua mũi tên bắn ra có thể xa tới 300 m. Nếu 
sử dụng loại tên dài có mũi bịt bằng kim loại sắc 
nhọn thì chúng còn có thể xuyên qua bộ mũ giáp 
dày nhất thời bấy giờ, hơn nữa loại cung nỏ này 
không cổng kểnh, vô cùng thích hợp cho kị binh sử 
dụng. Chính người Mông cổ đặ nhờ vào loại vũ khí 
này để tung hoành khắp châu Âu và châu Ả, không 
ai địch nổi.

Ba lần viển chinh phương 
Tày cảa quân Mồng cổ

1. Cuộc viễn chinh phương Tày lần thứ nhất
Từ 1219 đến 1225, để quét sạch tàn dư của bộ lạc 

Nãi Man, đổng thời lập kế hoạch tiêu diệt cuờng quốc 
ở Tây Vực lả Khwarezm, Thành Cát Tư Hãn viện cớ 
Khwarezm vô cớ giết hại đoàn thuơng nhân và sứ thẩn 
của Mông cổ đích thân dẫn dội quân 20 vạn người viễn 
chinh phía Tây. Đi cùng ông là các con trai Truật Xích, 
Sát Hợp Đài, Oa Khòát Đài, Đà Lôi và các đại tuớng Tốc 
Bất Đài, Triết Biệt.

Vó ngựa của đội quân Mông cổ thẳng tiến suốt chặng 
đuờng dài, đến năm 1220 thì tấn công và chiếm kinh 
đô Samarkand cùa đế quốc Khwarezm, quốc vuang cùa 
họ bỏ thành chạy về phía Tây. Bị dổn vào đường cùng 
không lối thoát, vị quốc vương đó cuối cùng lâm bệnh và 
qua đời trên một hòn đảo ở bờ Tây biển Caspi. Thành 
Cát Tư Hãn cử một đội quân khấc đánh bại thái tử của 
đế quốc Khwarezm ở Ấn Độ. Năm 1223, quân Mông cổ 
tiến sâu vào đất Nga, đánh bại liên quân Khâm Sát (hay 
còn gọi là Kipchak) và Nga, sau đỏ tiến quân tới tận bờ 
Bẳc biển Đen mới quay vể Mông cổ. Trên đường trở 
vể, quân Mông cổ còn nhân tiện tiêu diệt nuớc Tây Hạ 
vốn từ chối theo họ viễn chinh phưong Tây. Trên duờng 
chinh phục Tây Hạ trở về, Thành Cát Tư Hãn lâm bệnh 
và qua đời, huởng thọ 71 tuổi.

2. Cuộc viễn chinh phương Tây lẩn thứ hai 
Từ năm 1236 đến năm 1242, Đại Hãn Oa Khoát Đài 

lệnh cho các phò mã, thiên hộ tniởng... cử con trai cả 
tham gia cuộc viễn chinh phuơng Tây lẩn thứ hai.

Quân viễn chinh do con trai cả của Truật Xích là Bạt 
Đô làm thống lĩnh, các bộ lạc khác cũng lần lií?t do con 
trai cả cùa thủ íĩnh bộ lạc làm thống ỉĩnh, chẳng hạn 
như bộ lạc Oa Khoát Đài thl do con trai cả Quý Do cẩm 
quân, bộ lạc Đà Lôi thì do con trai cả Mông Kha cẩm 
quân, sử sách gọi là “cuộc viễn chinh của các truông 
nam” (nhưng trong đội hlnh này cũng cố nhiều nguừi là 
con thứ). Theo truyền thống của Mông cổ, dưới trường 
cùa mỗi vị trưởng nam đểu rất đông quân, nên lực lượng 
của cuộc viễn chinh lẩn này hùng mạnh vô cùng, tổng 
quân số khoảng 50 vạn người.

Đội quâr> tiêu diệt đế quốc Khwarezm đẩu tiên, ít lâu 
sau lại kéo tới chinh phạt nuớc Nga, đánh chiếm các 
thành phố Moscow, Kiev. Sau đó họ lại chia làm nhiểu 
cánh quân tiến thẳng vào khu vực trái tim của châu Âu.

Năm 1241, cánh quân Mông cổ ở phía Bắc đánh bại 
liên quân Ba Lan và Đức tại Legnica ở Tây Nam Ba Lan. 
Chù lực của cánh quân ở giữa do Bạt Đô dẫn đẩu tấn 
công thẳng vào Hungary, còn quân tiên phong thì đánh 
thẳng vào thành Venice của Italy, cả châu Âu hoảng

loạn như ngày tận thế, và gọi đó là “thảm họa vàng” 
(nghĩa là thảm họa do người chủng tộc da vàng đem 
đến). Đúng thời điểm đó, nhận được tin dữ là Oa Khoát 
Đài băng hà, quân Mông cổ nhanh chóng rút quân vể 
nên châu Âu mới thoát khỏi kiếp nạn.

3. Cuộc viễn chinh phương Tây lần thứ ba
Năm 1251, sau khi lên ngôi Đại Hãn không lâu, 

Mông Kha ra lệnh cho em trai mình là Húc Liệt Ngột 
dẫn quân viễn chinh phương Tây. Mục đích lẩn này là 
tiêu diệt nước Mộc Thích Di (nay là phía Bắc Iran thuộc 
bờ Nam cùa biển Caspi) ở vùng Tây Nam Á.

Vào năm 1257, quân Mông cổ lại tiếp tục cất quân 
Tây tiến, đánh chiếm thành Baghdad, tùy tiện tàn sát 
dân trong thành, giết hại hơn 80 vạn người, tiêu diệt nhà 
Abbas cố bể dày lịch sử hơn 500 năm. Sau đó, đội quân 
của Húc Liệt Ngột lại đánh chiếm thánh dịa Mecca của 
Ả Rập vầ Damascus của Syria. Mũi quân tiên phong cùa 
họ tiến mãi đến khu vực đảo Cyprus ở phía Đông cùa 
Địa Trung Hải. Nếu như quân Mông cổ không đột nhiên 
nhận được tin Mông Kha chết trận trong cuộc chinh phạt 
nước Tống thì e rằng Ai Cập cũng bị diệt vong dưới bàn 
tay của đội quân Mông cổ.



■ l i f t :  AKỊ sĩ châu Ân bị coi là “bia đựng tàn”

Khi quân Mông cổ tiến về phía Tây, các kị 
s ĩ châu Âu đa phẩn đều được trang bị mũ giáp 
nặng nề. Kiểu trang bị này vô cùng có lợi khi cận 
chiến, nhưng lại bất lợi khi chạy nhanh. VI thế, 
một khi giao chiến với quân Mông cổ, họ đành 
phải ngoan ngoãn làm “bia đựng tên” cho các 
cung thủ Mông cổ.

Điều khiến các kj sĩ châu Âu mất tinh thần 
là sau khi dùng cung tên tàn sát phẩn lớn quân 
địch, quân Mông cổ mới đánh giáp lá cà. Việc 
đó khiến cho các kj sĩ châu Âu truớc giờ vốn ỷ 
lại vào việc tấn công ồ ạt không có đất dụng võ. 
Năm 1241, kị binh Mông cổ đã dựa vào chiến 
thuật này đánh bại 10 vạn quân tinh nhuệ nhất 
của Hungary do vua Béla IV dẫn đầu, giết hại 
hơn 7 vạn người.

Chần ÄU và chân Á khác nhan xa vé chiên thuật

Lấy ví dụ về đội hình khi chiến đấu, quân đội 
của châu Âu và của châu Á khác nhau một trời 
một vực.

Dội hình của quân đội châu Âu cực kì nghiêm 
ngặt, chú trọng việc xếp thành phương trận khi 
tác chiến, các binh chủng như bộ binh, kị binh, 
cung thủ, phóng lao, cùng hỗ trợ chặt chẽ khi tác 
chiên. Lây ví dụ về phương trận của bộ binh La 
Mã và Macedonia, các bộ binh mang bộ áo giáp 
dày nặng, tay cẩm giáo dài xếp thành đội hình 
dày đặc từ 20 hàng trở lên, hơn nữa càng về phía 
sau thì giáo lại càng dài, thậm chí cần phải gác 
lên vai của chiến bính ở hàng trước. Mặt chính 
diện của phuơng trận kiểu này là một rừng gươm 
giáo, độ sát thương cao. Mặt sau của phương trận 
chốc chốc lại có các tay phóng lao ném lao về 
phía kẻ thù, hai bên suờn của phuơng trận thì do 
cáp kị binh đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ. Đội hình 
kiểu này thể hiện kiểu tư duy nghiêm ngặt, chú 
trọng sự phân công khoa học, giỏi về tổ chức 
theo hệ thống luôn nhất quán của người phương 
Tây. Cho dù lực lượng xung kích vô cùng hùng 
mạnh nhưng cũng tổn tại các nhược điểm như di 
chuyển không thuận tiện.

Quân đội châu Á (lấy Trung Hoa và Ả Rập 
làm đại diện) khi lâm trận thl chú trọng tính cơ

động của tác chiến và tính linh hoạt cùa chiến 
thuật, chú trọng mưu kê' chứ không giao chiến 
trực diện một cách cứng nhắc. Vì the, dưới sự 
tấn công theo các chiến thuật linh hoạt như nhử 
địch, đánh bọc sườn của quân Mông cổ thì quân 
đội châu Âu với đội hình nghiêm chỉnh liền trở 
nên lực bất tòng tâm.

vể phương diện vận dụng chiến thuật kị binh, 
giữa châu Á và châu Âu cũng khác biệt rất lớn.

Châu Âu chú trọng phát triển đội kị binh trang 
bị nặng, uy lực hùng mạnh. Binh lính mặc những 
bộ áo giáp lưới, có tác dụng chống đỡ khá tốt đối 
với đao thương và cung tên, đổng thời sử dụng 
các loại vũ khí có sức sát thương cao như giáo dài 
và trường kiếm, về vận dụng chiến thuật, kị binh 
vẫn duy trl đặc điểm phuơng trận của bộ binh 
thời kì La Mã cổ đại, chú trọng sự nghiêm ngặt 
chỉnh tề của đội hĩnh và khả năng sát thương, 
khả năng phòng ngự khi giao chiến, từ đó mất đi 
sự cơ động, phạm vi tác chiến bị bó hẹp.

Kị binh châu Á nhìn chung rất ít khi mặc 
những bộ mũ giáp dày và nặng, vì thê' loại binh 
khí sử dụng cũng rất đa dạng. Ngoài đao, thương 
dài ra, họ còn SỪ dụng các vũ khí như cung nỏ. 
Điều đó giúp cho khả năng cơ động và phạm vi 
tác chiến cua đội kị binh chiếm ưu thế cực lớn.

Nếu như khi đó Đại Hãn Mông cổ là Oa Khoát 
Đài không đột ngột qua đời thì người da vàng đã 
thống nhất cả hai lục địa Á Âu từ 750 năm trước.

í “
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Nội dung chính:
Sự phát triển của đế quốc
Đ ế quốc Mông c ổ  từng là đế quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới, vô số 
quốc gia và dân tộc đều khuất phục dưới vó ngựa của kị binh Mông c ổ  ở thế kỉ 13.
Triều đại nhà Nguyên
Năm 1260, người con trai thứ tư của Đà Lôi là Hốt Tất Liệt lên ngôi. Năm 1271, 
ông chính thức đổi quốc hiệu thành Đại Nguyên, sử gọi là triều Nguyên, lấy Đại 
Đô (Bắc Kinh ngày nay) làm kinh đô.
Marco Polo du lịch tới Trung Hoa
Trong thời gian trị vì của Nguyên Thế Tổ, thương nhân Marco Polo của Venice 
từng tới Trung Hoa. Trong cuốn sách “Marco Polo du k í”, ông đã ghi chép tường 
tận về những cảnh tượng phồn vinh của kinh đô Đại Đô thuộc triều Nguyên thời 
bấy giờ.
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CẬU CẢ LÀ 
TRUẬT XÍCH. HÃY 
ĐỂ NÓ THÀNH LẬP 
HÃN QUỐC KHÂM 
SÁT TRÊN VÙNG 
ĐẤT KHANG L í 

KHÂM 5ÁT MÀ NÓ 
ĐÃ ĐÍCH THÂN 
CHINH PHỤC.

CẬU THÚ BA LÀ OA 
K h o á t  đài, v ố n  t ư  d u y
THẬN TRỌNG CHU ĐÁỌ 

VÀ LÀM VIỆC CHẮC CHẮN, 
LÀ NGƯỜI THÙA KẾ 
NGÔI VỊ PHÙ HỢP 

NHẤT.
OA KHOẮT BÀI

TRUẬT XÍCH

cm phát triển của đế quốc
ĩhành Cál lư Hân dựa vào lính cách và nâng lực của 

bốn người con trai để iuy xél việc fhừa kế ngôi vị.

BÀ LÔI

CÒN CẬU THÚ Tư LÀ 
ĐÀ LÔI, CÚ  CHO NÓ PHẦN ĐẤT 
ĐƯỢC PHONG CỦA TA. ĐÊ NÓ 

PHÒ TÁ OA K h o át đài.



ĐẠI HÃN, DÂY LÀ QUAN 
ĐẠI THẦN G ia L u ậ t  s ỏ  
Tai -  NGƯỜI PHÒ TÁ PHỤ 

VƯƠNG NGÀY 
TRƯỚC.

Dò Lòi phò tó Oa Khoái 
Đài cai Irị ổàí nuoc.

ĐÀ LÔI TA 
CẨN SỢ ỦNG HỘ HẾT 

MÌNH CUA CÁC KHANH.

NAY TA ĐẢ LÀ Đại 
HÃN THỨ HAI CỦA 
MÔNG CỔ, Tự CẢM 
THẤY TRÁCH NHIỆM 

LỚN LAO MÀ Lực  
BẤT TÒNG TÂM.

THẦN Gia L u ậ t  
s ở  TÀI XIN BÁI 

KIẾN OA k h o á t



ĐÀ LÔI, CHÚNG TA 
HÃY CÙNG HOÀN 

THÀNH DI NGUYỆN 
CỦA PHỤ VƯƠNG.

NHI HẲN

' H A Y  l ắ m ! 
Chuẩn bị

CHINH PHẠT 
NƯỚC KIM.

Th ầ n  t ù n g

LÀM VIỆC TẠI 
Nước Kim nên 

TƯƠNG ĐỐI HIỂU 
BIẾT VỂ NƠI ĐÓ. Ả

NGHE NÓI 
GIỜ ĐÂY NỘI 

Bộ NƯỚC KIM 
ĐANG RỐI BỜI.

\ÃNG, THƯA 
OA K h o á t  đài 

Đại Hâ n !

Hồ BAIKAL Ị)
<dỉ/ HÚI BÁT

MÙNG CỔ

THỔ PHỒN

NAM TỐNG

CHINH PHỤC 
NƯỚC KIM l à  

DI NGUYỆN CỦA 
PHỤ HAN, ta 

NHẤT ĐỊNH PHÁl 
HOÀN THÀNH.

NAM TỐNG 
CŨNG MUỐN 
ĐÁNH CHIẾM 

NƯỚC KIM, Bâ y  
GIỜ LÀ THỜI Cơ  
TỐT NHẤT ĐỂ 

DIỆT K im!





DÒNG Nỏ 
BẨN TÊN 

PHẤN CÔNGÍ



KHÔNG chịu  
NỔI NỨA Rổi, 
MAU TÌM NƠI 
AN TOÀN ĐỂ 
LÁNH NẠN

CHẲNG PHẢI CHÚNG 
TA TỪNG THỀ TRƯỚC 

MẶT PHỤ VƯƠNG 
RANG SÈ CÙNG 
NHAU DIỆT KIM 

^  ĐÓ SAO? ^

ĐÀ LÔI... SAO ĐỆ LẠI 
RA ĐI VÀO LÚC NÀY? 
ĐỆ CÒN CHƯA ĐƯỢC 
TẬN MẮT NHÌN THAY 

NƯỚC KIM bị d iệt  
VONG MA.

ĩrong cuộc chiến này, 
Oà Lói lọi làm bệnh và 
qua đòi.





Nõm 1235, iau khi chinh phục nưóc Kim, 
Oa Khoái Dài Ihành lộp kinh đò Karakorum 
bén bò sóng Orkhon thuộc miền ĩrung cao 
nguyên Móng Cố.
r r ĩ P á b r  IP* *0 ' '■* V  ' ;ịj

CAO NGUYÊN MÔNG CỔ VÀ 
KARAKORUMLÒNG 

SŨNG ( 
ANGARA

HÚI BÁT 
NHI HÃN

SŨNG SELENGA

SŨNG KHERLEN
SÕNG TUUL

" A



W  NẾU VẬY 
K a ra k o ru m

SẺ TRỎ THÀNH 
TRUNG TÂM 
GIỐNG NHƯ 

THÀNH ROME.^

TỚI LÚC ĐÓ, 
TẤT CẢ CON 
ĐƯỜNG ĐỀU 
NỐI LIỂN VỚI

K a r a k o r u m .

Ngoài r a , c ú  c á c h
MỘT ĐOẠN SẺ XÂY 

MỘT DỊCH TRẠM, TẠI 
ĐÓ CÓ SẨN CHỒ 

ớ  VÀ NGỰA ĐỂ 
DI CHUYỂN.

NƯỚC QUA LẠI VÀ 
CÁC QUAN CHÚC 
KHI ĐI LÀM VIỆC 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

ÙM,
Ý KIẾN 

HAY ĐÓ.

CHO Xâ y  
DỰNG THÊM 

CÁC DỊCH 
TRAM.

Dịch trgm có k í íhòi nhà ĩhương nhà Chu, 
cung cốp noi ún chốn ỏ cho quan lợi, ngưòi 
phụ trách liên Igc và các Ihưong nhàn.

4 Đây là di chỉ của Kê Minh Dịch.
Kê Minh Dịch còn được gọi là Kê 
Minh Sơn Dịch, được xây dựng 
từ triều Nguyên, là dịch trạm lớn 
nhất và được bảo tổn hoàn chỉnh 
nhất hiện nay của Trung Quốc.



BẠT ĐÔ, CHÁU 
PHẢI CHIẾN DẤU, 
th ậ t  Dùng ả

CẢM. jể ỊĨ

Bgt Dô, con trai của ĩruộl Xích 
được giao nhiệm vụ làm thống linh 
quân viễn chinh.

VÂ NG Ạ, 
CHÁU NHẤT ĐỊNH 

SẼ CỐ GẮNG 
HOÀN THÀNH 

NHIỆM vụ.

Sõ quãn viền Ih inPtơ i hơn 1 Ọ M  
quy mỏ lớn hơn cuộc viền ch m n O T  
ĩ ư H ã n  17 n c m lrước. Họ bãng;q|P  
đóng bãngrrien vào lãnh thô nước 
lượt đánh chiếm nhiều thành phoịril



i  Quân viễn chinh của Mông cổ

Nõm 1241, sau khi chinh phục được nước 
Nga, Bgl 00 lọi phái động tốn công về phía 
ỉãy, lần lượt chiếm các thành phố írung tâm 
của các nước như Ba Lan, Hungary, Dức, Ao 
ngày nay.

Oa  K h o á t  
ĐÀI Đại Hân

CÂM ƠN 
THƯỢNG DẾ 
DÃ CHE CHỎ 
CHÚNG con! 
Cuối cùng  

NGƯỜI MÔNG

Nhộn được tin đó, Bọt Đỏ nhanh chóng



THÀNH CẢT TÜ HÃN I

ĐÀ LÔI OÂ KHOÁT SÀI II SÁT HỢP ĐÀI TRUẬT XÍCH

mỡng hố t  húc 
k h a  t á t  l iệ t
IV LIỆT NGỘT

V

HẰN
QUỐC

Y
NHI

HÃN QUÝ HÃN HÃN
QUỐC DO QUỐC QUỐC
OA in SAT KHAM

KHOÁT HƠP SAT
ĐÀI ĐÀI

Các hoàng đế củo đế quốc Mông Cổ và hân quốc 
do người Mông Cổ thành lộp. ĩừ  I đến V là các Đọi 
Hân lừ đời Ihứ nhốt đến ểời Ihứ nâm.

Sau khi Oa Khoát Dài 
qua đời, con Irai của 
ông là Quý Do được liến 
cử làm Dgi Hân đời íhứ 
ba. Sau khi Quý Do mốt, 
con trai cá của Bò Lôi 
là Mông Kha là Đọi Hõn 
ổời thứ fư.

V  GIỜ ĐÂY 
LẠI ĐẾN LƯỢT 
HồT TẤT LIỆT 
ĐI ĐÁNH ĐẤT 

TỐNG. ^

TA n ê n

ĐÍCH THÂN 
GIÚP ĐỠ 
NHỊ ĐỆ.



Ể 100

Hốt ỉết Liệt lộp lức kí kếl hòa ước với

r  MaỖN CAI TRỊ 
LÃNH THỔ RỘNG 

LỚN NHƯ THẾ NÀY 
THÌ TRƯỚC HẾT CẦN 
PHẢI ĐẶT RA CHẾ Độ 

CHÍNH TRỊ MỚI, CÁl 
_ TỔ QUÂN ĐỘI. y

BÂY GIỜ CHÍNH 
LÀ LÚC ĐẾ QUỐC 

MÔNG CỐ CHÚNG TA 
THỐNG TRỊ CẢ VÙNG 

TRUNG Nguyên!





Nởm 1264, Hốt ĩ  erf Liệt dời đó về y ẻ n  Kinh (Bac Kinh ngày noy), 
đồng thòi đổi fẽn íhành ĩrung Đô (sau gọi là Đợi Đò).

TA SỀ LẦY 
TRUNG ĐÔ làm'' 
TRUNG TÂM ĐỂ 
XÂY DỰNG MỘT 
^Quốc GIA HÙNG

m ạ n h !



^  Dạ , t r iề u
TỐNG GIAM 

sứ THẦN CỦA 
CHÚNG TA 

LẠI ạ !

K h an h

BÁO
SAO?

TA KHÔNG 
SAN BẰNG 

ĐẤT TỐNG THÌ 
THỂ KHÔNG 
LÀM NGƯỜI í

C h u y ế n  n à y  
NẾU DIỆT Được 
TRIỂU TỐNG THÌ 
PHƯƠNG ĐÔNG 

CHỈ CÒN LẠI MỒI 
NHẬT BAN 

fev THÔI.

CAO Ly  ~ 
ĐỐI ĐẦU VỚI TA 
TRONG 30 NĂM, 

CUỐI CÙNG 
VẨN PHÁI THẦN 

V  PHỤC.



Quân viễn chinh của Iriều Nguyên 
tiếp lục tiến quán về phía 

l l p ấ  Nam Tống, dần dồn áp 
Ihành Iưong Dưong.

ỐỊVỀ 
RỒI ư?

MUỐN TÂU 
HỐT TẤT LIỆT 

Đại hãn, s ú  th ầ n  
ĐI 5ú  SANG NHẬT 

£>Â TRỞ VỀ.

Ỵ  K h a n h ^
r ĐẢ GẶP '  

TƯỚNG 
QUÂN HOJO 
iTOKIMUNE 
^ C H Ư A ?  À

CHƯA ạ, v ì tư ớ n g  quân  
Từ CHỐI GẶP MẶT sứ  

THẦN CÚA ĐẠI nguyên  
CHÚNG TA.





Cảng Hakata < ^ Q U Â N ^  
NGUYÊN k é o  
.TỚI RỒI k ì a ! .

^ X \ \ VT NGHE NÓI 
HỌ ĐẢ CHIẾM 

ĐƯỢC HAI ĐẢO 
TSUSHIMA 

VÀ IKI. .

Quân Mông cổ

LỢI HẠI^I
THẬT ĐẤY^ 
CHUNG TA 
LIỆU CÓ 

ĐÁNH THẮNG 
KHÔNG? À

Quân Nhật Bản



Qu â n  n h ậ t  n h ấ t  định

SẼ THỪA LÚC TRỜI Tốl 
rẬP KÍCH CHÚNG TA. TỐT 
NHẤT LÀ CHÚNG TA RÚT 
QUÂN LÊN THUYỀN, ĐỢl 
KHI TRỜI SÁNG LẠI PHÁT 

ĐỘNG TẤN CÔNG.

HÌNH như  
GIÓ Mổl 

LÚC MỘT 
MẠNH HƠN 
THÌ PHẢI.^
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Con bõo bối ngờ dó gần như đở 
nhốn chim lố l cỏ chiến ihuyền của 
quân Nguyên, sô binh í ỉ  íhiệt mọng 
lới hơn 10.000 người.

Những ngưòi sống sói khiếp đỏm Iháo chọy khỏi Nhộl Bản. 
Cuộc chiến đó được sủ ỉách Nhợt Bán gọi là 
"frộn Bun'ei" (hay trộn fhứ nhốt 
Irên vịnh tíakata).

CƠN BẢO ĐÁNG NGUYỀN
Rủ a ! Qu â n  Nh ậ t  đ ú n g  l à  
ĂN m a y ! n h ư n g  tạ k h ô n g  

Bỏ c u ộ c  DỀ THẾ đ â u !



T iện c h o  c á c
THƯƠNG NHÂN 

Từ XA TỚI A 
> QUÁ! s i

MAY MÀ NĂM 
ĐÓ OA KHOÁT 
ĐÀI CHO LẬP 

CÁC DỊCH TRẠM 
NÊN CHÚNG TA 

MỚI CÓ CHỒ 
DÙNG CH

Irĩlarco Polo du lịch tới Trung
Khi đó, mộ} đoàn Ihương nhân llaly đangli đó, m ộỉ đoàn Ihương nhân llaly đang 

lộn lội trên sa mgc Gobi dần lới Hìành Dgí 00 
của nước Nguyên.

Hoa

VỪA CÓ THỂ THAY 
NGỰA, LẠI VỪA CÓ 

THỂ YÊN TÂM ỏ TRỌ, 
QUẢ THỰC RẤT TIỆN.

ĐÚNG 
THẾ ạ !



P hải rồi, mình

CŨNG PHẢI GHI CHÉP 
CHUYỆN VỂ DỊCH 
TRẠM VÀO TRONG 
NHẬT KÍ. Nh ậ t  kí 

CÚA MÌNH ĐÚNG LÀ 
NGÀY CÀNG

Marco Polo ghi chép lai mộ} cách íỉ 
mỉ fốf cà nhửng điều fai nghe mởf tháy 
frén đuờng ổi. Ngưòi đòi sau thu Ihập 
và chính sủa nhùng bài bút kí của ông 
thành fác pham "Marco Polo du ki".







Boòn của Marco Polo vào  fới hoàng cung, 
d iện k iến  Nguyên Thế ĩổ  H ố i ĩế f  Liệt.

MUÔN tâ u ^  
BỆ HẠ TẠI HẠ 

LÀ MARCO POLO 
-  THƯƠNG NHÂN 
NGƯỜI ITALY Ạ. /

Vào fhời nhà Nguyên, do giao 
íhông giữa phương Đông với phưong 
ĩây  phái Iriển, các Ihành tựu khoa 
học kỉ thugl của người A Rộp du nhộp 
vào ĩrung Hoa, kể cả ihiên vân học.

Đây là đài thiên văn do nhà 
4 khoa học Quách Thủ Kính 

xây dựng nên.



{ VẬV NGƯƠI 
THẤY ĐẤT Đại 
VĐÔ THẾ NÀO^

¥  THEO tại h ạ ^  
THÌ TRÊN THẾ 
GIỚI KHÔNG CÓ 

THÀNH PHỐ NÀO 
PHỒN HOA HƠN , 

\  ĐẠI đ ổ . á

ĐÚNG VẬY. 
LÃNH THỐ CỦA 
NHÀ NGUYÊN 

CHÚNG TA RỘNG 
LỚN HƠN NHlểu 

50 VỚI CÁC NGƯƠI

ĐỐ THÀNH ĐẸP KHÁC NỨA. 
NỀN VĂN HÓA ĐẶC SAC CỦA 
CHÚNG TA LẠI CÀNG ĐÁNG 

ĐỂ THƯỞNG THÚC ĐẤy !



f  CHÚNG 
ĐÃ ĐẾN BƯỚC 
ĐƯỜNG CÙNG, 

MAU TIÊU DIỆT
c h ú n g ! >

Tm m iÈm

íù nám 1267, do bị quàn Nguyên bức ép lùi dồn vè 
phía Nam, cuối cùng quòn lòng lộp kết lại vùng Nha 1 

Son để quyết chiến trộn cuối củng VÓI quân Nguyên.

QUÂN TỐNG 
TRỐN VÀO 
TRONG NÚI 

Rồl!



CUỐI c ù n g  đ ả  
CHINH PHỤC 
Được NAM 

TỐNG CUỘC 
CHIẾN NÀY 
QUÁ DAI 
DẲNG.

GIỜ ĐÂY CHỈ 
CÒN NHẬT BẢN 
LÀ CHƯA CHỊU 

THẦN PHỤC ĐẠI

Ng h e  nói 
người Nh ậ t

ĐANG CẤT GIẤU 
MỘT LƯỢNG 
CHÂU BÁU 
KHỔNG LỔ.

i /  Theo \
f  KHANH THÌ 
ĐẠI Nguyên c ó  
NỀN DẤY BINH i 
ĐÁNH NHẬT À 
BẢN LẦN M  

k .  N ử a?

^  VẨN MUỐN 
XUẤT CHINH 

ĐÁNH NHẬT BẢN 
ĐỂ BÁO THÙ A

K  ư ?

ĐÚNG VẬY 1 
NÓC NHÀ CỦA 
NGƯỜI NHẬT 

ĐỀU ĐƯỢC LÀM 
BẰNG VANG và 

PHÁT SÁNG LẤP 
LÁNH DƯỚI Á 

MẶT TRỜI. ^

V THỂ đánh bại
CHÚNG VÀ RỚA 
SẠCH MỐI NHỤC 
THẢM BẠI LẦN

t r ư ớ c !

LẨN NÀY TA 
PHẢI CHUẨN 
BỊ ĐẦY ĐÚ, 

C ố  ĐẠI QUÂN 
10 VẠN NGƯỜI 
SANG ĐÁNH 

NHẬT.

i



Nởm  1281, nhò Nguyên lộ p  kết binh lực 14 vọn 
người đi írén tổng cộng 4.400 chiến thuyền 
đế xuôi chinh chinh phọt Nhgt Bản.

/  May mà c ó
TRỜI GIÚP KHÔNG 

THÌ CHÚNG TA 
TIÊU RỒI. y



TUYỀN CHÂU •

HOÀNG HÀ

ĩrong Ihời gion ỏ lợi ĩrung Hoa, 
Marco Polo ểâ đi fhâm rốt nhiều 
địa phương.

PHỤNG NGUYÊN [THƯỜNG AN)

# TRƯỜNG 
GIANG

THÀNH ĐÕ

HÀNG CHÂU 
[LẢM AN]

ở  THÀNH ĐÔ, 
TA MUA ĐƯỢC 

KHÁ NHIỂU THÚ 
HIẾM CÓ. .

ĐÂY CHÍNH LÀ KINH 
ĐÔ TRƯỜNG AN THỜI 
NHÀ ĐƯỜNG, DƯỜNG 

NHƯ TA VẨN CÒN 
NHÌN THẤY CÁNH 
TƯỢNG PHỒN HOA >

HỔI ĐÓ.

MUỐNTÔI
THƯMUA



"Giao sao" là m ộí logi 
tiền giấy thời nhà Nguyên, 
được làm lừ vỏ cây dâu, 
trên giếy in mệnh giá và 
ốn iriện của hoàng đế.

Giao sao

LOẠI tiề n  giấy này  
c ó  THỂ Lưu THÔNG 
TRÊN TỌÀN QUỐC, 

DÙNG ĐỂ GIAO DỊCH 
RẤT THUẬN TIỆN.

Dốu chân cúa Aarco roio m Knap mọi mien 
trén lởnh fhổ ĩrung Hoa, nơi xa nhâl ông lừng 
đến là Miến Điện.



Thòi nhò Nguyên, không chỉ g iao  
Ihông đường bộ ph ái triển m à g iao  
thông đường sông và 
cùng râ1 phồn vinh.

Ị  NHỜ HỔNG PHÚC CỦA
'bệ hạ  m à  thần  Đư ợ c

ĐI DU NGOẠN MỌI NỚI 
 ̂ ở  TRUNG HOA TÍCH 

Ỷ  Lũy thêm nhiều
K V n.  KIẾN THÚC, y

r  KHANH đà  
ở  ĐÂY 17 NĂM 

VẤT VẢ, c ó  c ơ  HỘI 
LẠI ĐẾN TRUNG 

HOA NHÉ! X

!W  m  rmmmmm m m am rr 9 ■ A IM M H  mmmm

Sau khi ổ lạ i ĩrung  Hoa 17 ndm, Marco Polo bút 
ổau thây nhó qué huong. Nhàn dip đưa cháu gái 
cua Hói ĩàf  Liệí đi láy chồng ó hòn quốc y  Nhi. 
Marco Polo lièn trổ vè Venice.





M ột thủ lỉnh của quân khỏi nghía nông dân là chu Nguyên Chương 
đâ lèn ngối và xưng đế, thành lộp Iriều đọi nhà Minh.

Nâm 1368, nhà Nguyên không còn sức chống cự sự lốn công ồ ợ l của quân 
Khỡn Đỏ, người Mông Cổ bị xua đuổi suốt dọc đuòng về phía Bác ĩruòng ĩhành-



H i vấn dâ thừa kế cửa nhà Ngnyân và viộc mở rộng bừ cõi

Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, người Mông cổ 
đã tuân theo di nguyện của ông là tiến cử người con 
trai thứ ba Oa Khoát Đài làm Đại Hãn (Thành Cát Tư 
Hãn có bốn con trai, ba người còn lại là: con cả Truật 
Xích, con thứ Sát Hợp Đài, con út Đà Lôi). Sau khi 
Oa Khoát Đài qua đời, hoàng hậu của ông chủ trương 
cho con trai là Quý Do thừa kế ngôi Đại Hãn. Mông 
CỔ không hề có chế dộ quy định rõ ràng việc thừa kế 
ngôi Đại Hãn, vừa có thể do Đại Hãn chỉ định lúc sinh 
thời, lại vừa có thể do hội nghị Hốt Lý Lặc Đài tiến cử.

Sau khi Oa Khoát Đài qua đời, Bạt Dô phản đối Quý 
Do thừa kế ngôi Dại Hãn. Bạt Đô là con trai cả của 
Truật Xích, cháu nội đích tôn của Thành Cát Tư Hãn, 
hơn nữa trong cuộc viễn chinh châu Âu ông cũng lập 
nhiểu chiến công hiển hách. Cuối cùng Quý Do vẫn 
dược làm Đại Hãn, nhưng chỉ nắm quyển hai năm thì 
qua đời. Sau khi ông mất, trong nội bộ giới quý tộc 
Mông CỔ chia làm hai phe: một phe là các vương hầu 
nhà Oa Khoát Đài và nhà Sát Hợp Đài; còn phe kia là 
các vương hẩu nhà Truật Xích và nhà Đà Lôi, ra sức 
tiến cử Mông Kha -  con trai cả của Đà Lôi (Đà Lôi 
cũng có ũốn con trai, ba con trai còn lại là con thứ Hốt

Tất Liệt, con thứ ba Húc Liệt Ngột, con út A Lý Bất 
Ca). Cuối cùng Bạt Đô quyết định triệu tập hội nghị 
Hốt Lý Lặc Đài, bẩu chọn Mông Kha làm Đại Hãn.

Từ đó vể sau, đế quốc Mông cổ chủ yếu do các 
vương hầu nhà Truật Xích và nhà Đà Lôi nắm quyền: 
Bạt Đô thành lập hãn quốc Khâm Sát, thống trị đất 
Nga; con trai thứ ba của Đà Lôi là Húc Liệt Ngột thành 
lập hãn quốc Y Nhì, thống trị khu vực Ả Rập; con trai 
thứ của Đà Lôi là Hốt Tất Liệt thừa kế ngôi Đại Hãn, 
thành lập triều Nguyên ở Trung Hoa. Nhưng các vương 
hầu nhà Oa Khoát Đài và nhà Sát Hợp Đài cũng lẩn 
lượt thành lập hãn quốc Oa Khoát Đài (cai trị khu vực 
lân cận của hồ Balkhash ngày nay) và hãn quốc Sát 
Hợp Dài (cai trị khu vực Trung Á).

Kể từ khi Thành Cát Tư Hãn viễn chinh phương 
Tây, người Mông cổ không ngừng mở rộng lãnh thô 
Sau đó, con cháu cũng làm theo di huấn của ông, 
không chỉ càn quét các vùng Trung Á, Tây Á thậm 
chí mũi tiến công còn chĩa thẳng về phía châu Âu. 
Đến đời Hốt Tất Liệt thì thành lập một đại đế quốc vắt 
ngang tì/ châu Á sang châu Âu.

H a  Hất Lý LẶC Bàỉ Jf: Oa Khoát Bài suýt nữa
lân ngôi không thảnh

Dưới thời kì bộ lạc Mông cổ, một sô' quyết 
định lớn như bầu chọn thủ lĩnh bộ lạc, huy động 
binh lính đi chinh phạt, tổ chức nghi lễ lớn về 
tôn giáo... đều phải triệu tập hội nghị Hốt Lý 
Lặc Oài để bàn bạc. Sau khi thành lập đê' quốc 
Mông CỔ, việc bầu chọn Đại Hãn nói chung đều 
phải do hội nghị Hốt Lý Lặc Đài tiến cử, chính 
Thành Cát Tư Hãn đã được chọn làm Đại Hãn 
theo cách này. Sau khi thành lập triều Nguyên, 
người Mông cổ vẫn duy trì hội nghị Hốt Lý Lặc 
Đài. Trước khi hoàng đế lên ngôi, vẫn phải triệu 
tập hội nghị này để xác nhận tư cách thừa kế, 
trong hội nghị phải tuyên đọc những lời răn dạy 
của tổ tiên và các luật lệ liên quan, ngoài ra còn 
ban phát phần thưởng. Tất cả các công việc 
chính trị trọng đại của triều Nguyên, đặc biệt 
là khi có'fiên quan tới lợi ích của các vương hầu 
đều phải triệu tập Hốt Lý Lặc Đài để cùng nhau 
bàn bạc và quyết định.

Oa Khoát Đài là con trai thứ ba của Thành Cát Tư 
Hãn. Nghe nói ông là một nguời đôn hậu, cố tài trí 
mưu lược, rất giống phụ vưcmg Thành Cát Tư Hãn. 
Theo ghi chép của Triều Nguyên mật sử”, đêm trước 
khi Thành Cát Tư Hãn lên đứòng viễn chinh phương 
Tây, hoàng hậu xin ông chỉ định một trong bốn người 
con trai làm người thừa kế ngai vàng. Do Truật Xích 
và Sát Hợp Dài suốt ngày ganh đua nhau, cho nên ông 
đã chọn người đôn hậu là Oa Khoát Đài làm thái tử.

Khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, chỉ có nguời con 
ũt là Đà Lôi ở lại trong nước giám sát công việc. Do 
trong tay nắm giữ quân đội mạnh, vào năm 1229 (hai 
năm sau khi Thành Cát Tư Hãn mất), Đà Lôi triệu tập 
hội nghị Hốt Lý Lặc Dài để bẩu chọn Đại Hãn. Tuy 
lúc Thành Cát Tư Hãn còn sống, ông từng chỉ định 
Oa Khoát Đài làm người thừa kế, nhưng đó là do lúc 
ấy, thái độ của Đà Lôi mập mờ không rõ. Giờ đây Oa 
Khoát Đài có ý định nhường ngôi Oại Hãn cho em 
trai, vì vậy hội nghị phân vân trong nhiều giờ liền. 
Rất lâu sau, Đà Lôi và Sát Hợp Đài (khi đó Truật Xích 
đã mất) mới quyết định cùng tôn Oa Khoát Dài lên 
ngôi Đại Hãn.

Sau khi lên ngôi, Oa Khoát Đài xưng là “Hợp Hãn”. 
Do đó, các văn bản cùa triểu Nguyên đôi khi ông gọi 
là “hoàng đế Hợp Hãn".
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.... .....,
Chính sách cảa Oa Khoát Bài rất dưực lòng dân

Sau khi lên ngôi Đại Hãn, Oa Khoát Đài đã áp 
dụng một sô' chính sách quan trọng.

Một là tuyên bô' nghiêm chỉnh tuân theo bộ 
luật Yasa của Thành Cát Tư Hãn để trị nước, 
miễn giảm hình phạt cho những người phạm tội 
trước đây, nhưng với những người vi phạm luật 
pháp sau này thì phải trừng phạt nghiêm khắc.

Hai là đặt ra luật thuế gia súc đối với dân du 
mục Mông cổ.

Ba là xây dựng kho cất trữ các loại vải vóc, 
tiền bạc, cung tên, giáp trụ, lương thực... để làm 
phần thưởng, huy động nhẵn lực trông coi kho.

Bốn là cử người trông coi, thống nhất quản 
lí các bãi chăn thả và nguồn nước, đổng thời 
cắt cử các quan tới vùng sa mạc đào giếng dẫn 
nước, mở rộng khu vực chăn thả để giải quyết 
vấn đề dân số tăng nhanh.

Năm là xây dựng chế độ dịch trạm truyền tin, 
thiết lập con đường chuyển phát thư tín nối liền 
với Trung Nguyên và Tây Vực. Các sứ thẩn phải

Nam chỉnh Bắc phạt, thành 
lập dấ quốc hòng mạnh

Đế quốc Mông cổ đã lần lượt phát động ba 
lẩn viễn chinh phương Tây. Xuống phía Nam 
diệt nhà Tây Hạ, lật đổ nhà Kim, diệt nhà Tống, 
rồi nhiều lần chinh phạt Cao Ly, Nhật Bản, tấn 
công Miến Điện, chinh phạt Java... Vào thời kì 
cực thịnh, lãnh thổ của đê' quốc Mông cổ xưa 
nay không có dế quốc nào bi kịp, bao gồm 
gẩn như cả châu Á và phía Đông châu Âu. Nhà 
Nguyên rộng lớn như vậy thực ra do hai phần 
hợp lại mà thành. Khu vực cai quản của triều 
Nguyên: bao gồm các vùng Trung Hoa, Mông 
Cổ, Triều Tiên và một phần Nam Dương, bốn 
hãn quốc lớn: hãn quốc Khâm Sát, hãn quốc 
Sát Hợp Đài, hãn quốc Oa Khoát Đài, hãn quốc 
Y Nhi. Bốn hãn quốc lớn về danh nghĩa thì tôn 
đế quốc Nguyên làm mẫu quốc nhưng trên thực 
tế thì các quốc gia này đều độc lập.

đi qua các dịch trạm, không duợc làm phiền 
dân ven đường.

Sáu íà thiết lập chế độ thuế khóa đối với Tây 
Vực và khu vực người Hán ở Trung Nguyên. Gia 
Luật Sở Tài và Nha Lão Oát Xích lần lượt quản 
lí việc này.

Những chính sách này của Oa Khoát Đài rất 
hợp lòng dân, giúp cho Mông cổ dân giàu nước 
mạnh, đặt nền móng cho đại nghiệp đế quốc 
sau này.

Hãn quốc Y Nhi là vương quốc do cháu của 
Thành Cát Tư Hãn là Húc Liệt Ngột thành lập 
vào khoảng thế kỉ 13-14 và lấy Iran ngày nay 
làm trung tảm.

Hãn quốc Y Nhi từ đẩu đến cuối đều duy trì 
mối quan hệ mật thiết với nhà Nguyên. Các đời 
Đại Hãn không những phải tiếp nhận sự sấc 
phong của hoàng đế triều Nguyên, mà ngay cả 
phương pháp cai trị của họ cũng đa phẩn vay 
mượn từ triều Nguyên.

Sau khi hãn quốc Y Nhi được thành lập, các 
tôn giáo như Saman giáo, Lạt Ma giáo của người 
Mông CỔ được du nhập ồ ạt vào bản địa, người 
ta xây dựng rất nhiều chùa chiền. Thế nhưng, 
trong thời gian trị vì (1295 -  1304), để giành 
lấy sự ủng hộ của các lãnh chúa địa phương và 
đông đảo người Hổi giáo, Hòa Tán Hãn -  vị vua 
có triển vọng nhất của hãn quốc Y Nhi, đã tôn 
Hổi giáo dòng Shi’ites làm quốc giáo, đổng thời 
xóa bỏ xưng hiệu Đại Hãn, đổi thành “Sultan", 
kết quả là đã thúc đẩy tiến trình Hổi giáo hóa 
của người Mông cổ nơi đây.



* Hãn qntfc Khâm Sát xa xôi

Người thành lập hãn quốc Khâm Sát là Bạt 
Đô, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn. Do lều 
bạt mà Bạt Đô dùng có đỉnh bằng vàng, nên 
người ta còn gọi là “hãn quốc Kim Trướng" (Ulus 
Jochí). Khu vực cai trị kéo dài từ sông Irtysh ở 
phía Dông cho tới biên giới Hungary, Ba Lan 
ngày nay ở phía Tây. Kinh đô Sarai thuộc phía 
Bắc thành phố Astrakhan bên bờ biển Caspi của 
Nga, cách kinh đô Karakorum thời kì đầu của đế 
quốc Mông cổ khoảng chừng 200 ngày đi bộ. 
Cho dù khoảng cách không gần nhưng đường 
sá giao thông qua lại giữa hãn quốc Khâm Sát 
và nhà Nguyên lại vô cùng phát triển, trở thành 
đầu mối giao thông quan trọng giữa các thương 
nhẫn và sứ thần châu Âu với Đại Đô của triều 
Nguyên.

Hin qnếc Sát HỢp Bài và 
hãn quốc Oa Khoát Bài

Hãn quốc Sát Hợp Đài là một trong bốn hãn 
quốc lớn của Mông cổ, do con trai thứ Sát Hợp 
Đài của Thành Cát Tư Hãn thành lập. ở thời kl 
hưng thịnh, lãnh thổ hãn quốc kéo dài từ thành 
Turfan ở phía Đông tới sông Amu Darya (nằm 
giữa hai nước Turkmenistan và Uzbekistan) ở 
phía Tây, từ núi Targabatai ở phía Bắc, phía Nam 
thì vượt qua núi Hindu Kush (đường ranh giữa Ân 
Độ và sông Amu Darya). Hãn quôc Sát Hợp Đài 
tôn Mông cổ làm mẫu quốc, việc thừa kế ngôị vị 
phải do Đại Hãn cho phép. Dưới thời Nguyên Thế 
TỔ, Hãn quốc Sát Hợp Đài chống đối triều đình 
nhà Nguyên và phân tranh nhiều năm.

Hãn quốc Oa khoát Dài cũng là một trong bốn 
hãn quốc lớn của Mông cổ, do con trai thứ ba Oa 
Khoát Oài của Thành Cát Tư Hãn thành lập, lãnh 
thổ mà ông cai trị bao gổm các vùng từ dãy núi 
Vàng (nay là núi Altai) xuống phía Tây và các 
vùng Diệp Mật Lập, Hoắc Bác (Tân Cuóng ngày

Cẩn hôn vửi câng chúa của 
đế quôc Bỏng La Mi

Người thành lập hãn quốc Y Nhi là Húc Liệt 
Ngột từng cấu hôn với con gái của quốc vương 
đế quốc Đông La Mã. Đối mặt với thế lực hùng 
mạnh của đê quốc Mông cổ, quốc vương Đông 
La Mã đâu dám từ chối, ông liền vội vã đổng ý 
cuộc hôn nhân này.

Thế nhưng quốc vương đế quốc Đông La Mã 
biết rằng đàn ông Mông cổ thường lấy rất nhiều 
vỢ nên ông không nỡ gả công chúa đi. ông 
quyết định gả con gái ngoài giá thú của mình 
là Maria cho Húc Liệt Ngột. Nhưng không may, 
trước khi Maria tới được hãn quốc Y Nhi thl Húc 
Liệt Ngột qua đời. Theo truyền thống của Mông 
CỔ, con trai của Húc Liệt Ngột là A Bát Ha sau 
khi lên ngôi thl lấy luôn Maria làm vợ.

Vì A Bát Ha cưới Maria nên ông đối xử rất 
tốt với cắc tín đổ Cơ Đốc giáo ở hãn quốc Y Nhi 
(Cơ Đốc giáo là quốc giáo của đế quốc Đông La 
Mã thời đó), cử họ đi sứ để thiết lập ngoại giao 
với Giáo hoàng.

Xã hội nhà Nguyên cỏ bổn 
dẩng cấp

Triều Nguyên thực thi chế độ đẳng cấp dân tộc 
khá hà khấc. Người Mông cổ được chia như sau: 
giai cấp thống trị là đẳng cấp thứ nhất, tiếp đó 
dựa vào thứ tự các vùng mà Mông cổ chinh phục 
để chia các dân tộc thành ba đẳng cấp theo tuẩn 
tự: người sắc Mục, người Hán, người Nam.

Người sấc Mục nói rộng ra là chỉ các dân tộc 
ở phía Tây Bắc, các dân tộc ở Tây Vực và châu 
Âu đến Trung Hoa cư trú. Người Hán là chỉ người 
Hán, người Nữ Chân, người Khiết Đan, nguời Bột 
HảL ở nước Kim truớc đây và người Hán thuộc 
các vùng Vân Nam, Tứ Xuyên thuộc triều Nam 
Tống trước khi diệt vong. Nguời Nam chỉ người 
vốn thuộc triều Nam Tống, bao gổm các dân tộc 
thuộc các tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hổ Quảng 
và Hà Nam, Giang Bắc và miền Nam.

vể việc nhậm chức, khoa cử, hình sự, sự đãi 
ngộ đối với nguời của bốn đẳng cấp là rất khác 
nhau. Chê độ bốn đẳng cấp khiến cho mâu thuẫn 
xã hội của triểu Nguyên trở nên gay gắt và phức 
tạp, cũng là nguyên nhân khiến triều Nguyên bị 
diệt vong nhanh hơn.
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Người SẮC Mạc đóng vaỉ trò chính 
trang thứửng mại c ủ  triéo Nguyên

Thương mại dưới triều Nguyên rất phồn vinh. 
Các trung tâm thương mại là Đại Đô, Hàng 
Châu, Tuyền Châu và Quảng Châu hội tụ rất 
nhiều khách thập phương, việc trao đổi hàng 
hóa diễn ra vô cùng sôi nổi. Thê' nhưng, ngitòi 
Mông CỔ vốn xuất thân là dân du mục nên 
không hề thạo kinh doanh và quản lí tài chính. 
Còn người sắc Mục, đặc biệt là các thương nhân 
dân tộc Hổi thì lại ăn nên làm ra.

Khi mũi đao của quân Nguyên chĩa về Tây 
Vực, các dân tộc thiểu số Tây Vực đua nhau 
chạy sang xin gia nhập hàng ngũ, đặc biệt là 
dân tộc Hổi, cho nên dân tộc Hổi được giai cấp 
thống trị Mông cổ đối đãi khá tử tế. Thêm vào 
đó, do có tài năng trời phú về quản lí tài chính 
nên người Hổi dưới triều Nguyên đa phần là 
quan to hay thương nhân giàu có, giỏi kiếm lợi 
đủ đường trong thiên hạ.

Thành Thtftfng Dô cảa 
triều Nguyên

Thành Thượng Dô của triều Nguyên vốn là 
phủ Khai Bình do Hốt Tất Liệt xây dựng, nằm 
ở phía Đông Xulun Hoh thuộc vùng Nội Mông 
ngày nay. Thành Thượng Đô có vị trí chiến 
lược quan trọng, nằm ở biên giới phía Nam 
của thảo nguyên Mông cổ, xung quanh là các 
ngọn núi bao bọc, phía Bắc giáp với vùng sa 
mạc, rất tiện liên hệ với triều đình Đại Hãn ở 
Karakorum, phía Nam thì tiện kiểm soát Hoa 
Bắc và Trung Nguyên. Kể từ thời của Hốt Tất 
Liệt, triều Nguyên đã lấy Thượng Dô làm nơi liên 
hệ với các vương hẩu ở sa mạc phía Bắc, lấy Đại 
Đô (Bắc Kinh ngày nay) để kiểm soát đất Hán.

Thượng Đô là kinh đô thứ hai của triều 
Nguyên, trong thành vừa có các Ordo (lều trại 
dành cho hoàng gia của dân du mục, tương tự 
như lều Yurt của đổng bào Mông cổ ngày nay) 
nối tiếp nhau chạy dài, lại vừa có hoàng thành 
và cung điện được xây dựng theo phong cách 
kiến trúc truyền thống của Trung Nguyên, là sự 
pha trộn giữa hai nền văn hóa Hán - Mông cổ.



■ l l  Lịch sử cáa kinh thành 
Bại Bd triền Nguyên

Quy hoạch cảa thành Bại BA chó 
trọng VỈẬC quản li nghiêm ngặt

Thành Đại Đô của triều Nguyên chính là thành 
phố Bắc Kinh ngày nay. Lịch sử xây thành có 
thể truy ngược về nhà Chu từ hơn 2.000 năm 
trước. Năm 586 TCN, nước Yên -  chư hẩu của 
nhà Chu, xây dựng kinh đô tại đây, đặt tên là Kế. 
Sau đó dưới các thời nhà Tẩn, Hán, Tuỳ, Đường, 
nó luôn là cứ điểm quan trọng của phuơng Bắc 
Trung Hoa. Dẩu thế kỉ 10, nguời Khiết Đan thành 
lập nhà Liêu, coi nơi đây là kinh đô thứ hai, gọi 
là Nam Kinh. Năm 1125, nhà Kim diệt nhà Liêu, 
về sau đặt nơi này làm kinh đô, gọi là Trung Đô. 
Năm 1215, quân Mông cổ tấn công vào Trung 
Đô, đổng thời phóng hỏa đốt thành. Năm 1267, 
Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt quyết định xây dựng 
kinh đô mới tại Bắc Kinh. I\iăm 1274 thí hoàn 
thành việc xây dựng, đặt tên là Đại Đô. Các triều 
Minh, Thanh sau đó đều mở rộng và cơi nới.

Kể từ triều Nguyên, thành Bẳc Kinh chính thức 
là thủ đô của toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa và 
luôn liên quan mật thiết với vận mệnh của người 
Trung Quốc thời cận đại.

Thành Đại Dô của nhà Nguyên được nhà chính 
trị Lưu Canh Trung thiết kế, là kinh đô gẩn như chu 
toàn nhất trong các kinh đô cổ đại của Trung Hoa. 
Kể cả tên gọi của cửa thành cũng đều lấy từ “Kinh 
Dịch". Khi thiết kế thành Đại Đô, Lưu Canh Trung 
dựa theo vj trí của các ngôi sao trên trời để sấp 
xếp và phân bố các dinh phủ của quan lại trong 
thành. Nghe nối, ông còn dựa vào hlnh tượng "ba 
dẩu sáu tay hai chân” của Na Tra (nhân vật thẩn 
thoại Trung Hoa) để đặt 3 cửa thành ở mỗi mặt 
phía Dông” Tây, Nam, còn mặt phía Bắc chỉ đặt 
có 2 cửa thành.

Đường phố bên trong thành phân chia chính 
phụ rõ ràng, phố lớn rộng 24 bộ, phố nhỏ rộng 12 
bộ. Những dường phố này chia thành 50 phường, 
mỗi phường thiết lập “phường chính” quản lí công 
việc hằng ngày như khoa sai (thu thuê, cắt cử lao 
dịch). Hai bẽn tuyến đường chính đều có kênh thoát 
nước, vô cùng hoàn hảo. Trong thành có lẩu chuông 
và lẩu trống báo giờ. Ban đêm thực hiện giờ giới 
nghiêm, khắp nơi có quan và lính canh gác.

Hai cha con hiẨn lầm nhan

Taiật Xích con trưởng của Thành Cát Tư Hãn nhưng lại 
không dược thừa kế ngôi Đại Hãn. Vùng đất du?c phong 
cho ông cách đế quốc Mông cổ rất xa, nên ông buồn bực 
không vui, sau sinh bệnh. Thành Cát Tư Hãn cử ông đi 
chinh phạt vùng biển Caspi. Song Tmật Xích không thực 
hiện ngay nên Thành Cát Tư Hãn rất không hài lòng.

Sau khi chinh phạt Tây Vực và quay về Mông cổ, 
trên đường đi, Thành Cát Tư Hãn mấy lẩn gọi Truật 
Xích tới gặp mặt, nhưng Truật Xích đều không thể 
đến vì ông mang bệnh nặng. Đúng thời điểm đó có 
một người dân Mông cổ từ lãnh địa của Truật Xích 
tới. Thành Cát Tư Hãn liền hỏi thăm bệnh tình của 
Truật Xích. Người dó nói ựuớc khi đi còn trông thấy 
đại hoàng tử khỏe mạnh dẫn một đoàn người và ngựa 
đi săn. Nghe tin, Thành Cát Tư Hãn nổi giận, chuẩn bị 
kéo quân fới hỏi tội. Nhưng khi sấp sửa xuất phát thì 
có tin báo Truật Xích qua đời.

Thì ra Truật Xích mắc bệnh đã lâu nên có kẻ rắp tâm 
thay thế vị trí của ông. Truật Xích cố ý cừ người mặc 
chiến bàdicủa minh ra ngoài săn bắn dể trà trộn nghe 
ngóng. Do hiểu lắm con trai nên Thành Cát Tư Hãn vô 
cùng đau đớn. ông tổ chức tang lễ long trọng cho Truật 
Xích, giúp đỡ con trai cùa Truật Xích là Bạt Đô thừa kế 
ngôi vị cùa Truật Xích. Sau này Bạt Đô thành lập Hãn 
quốc Khâm Sát và xưng thẩn với đế quốc Nguyên.

Sát Hựp Bàl cố nuốt nưức mất 
vi mất con

Con trai cả của Sát Hợp Dài là Mạc Đổ Căn vô 
cùng thông minh dũng cảm, được cha cưng chiều 
và là đứa cháu nội được Thành Cát Tư Hãn yêu quý 
nhất. Không may ông đã hi sinh trong một lẩn công 
thành. Thành Cát Tư Hãn vô cùng đau xót. Sau khi 
phá thành xong, ông cho giết sạch tất cả tù binh để 
báo thù cho cháu. Khi đó, không ai dám báo tin với 
Sát Hợp Đài rằng Mạc Đổ Căn đã tử trận.

Vì thế, Thành Cát Tư Hãn bèn mượn cớ cùng ăn 
cơm với mấy người con trai, trong bữa tiệc ông giả 
vờ nổi giận và nói rằng các con đểu không nghe lời, 
đặc biệt tỏ ra giận dữ với Sát Hợp Đài. Sát Hợp Đài 
hoảng sợ, liên tục nói rằng mình nghe theo mệnh 
lệnh cùa phụ vương. Thành Cát Tư Hãn hỏi: “Cho dù 
ta muốn con làm gì, con cũng đều nghe theo phải 
không?” Sát Hợp Đài đáp lại: “Vâng, con tuyệt đối 
không trái lệnh.” Thành Cát Tư Hãn chậm rãi nói: 
“Vậy thì con hãy nghe đây, Mạc Đổ Căn dã mất, ta 
muốn con không được đau buổn.” Sát Hợp Oài mặt 
mày biến sắc, nhưng vì tuân lệnh phụ viAJng nên cô' 
nén nước mắt, yên lặng ngồi ăn cho xong, sau đó 
một minh ra ngoài khóc thật to.



H i BAt Tất Liột và Hác LiẬI Ngột Bất Tư Ba -  dấ 8lí của 
nhà NgnyÃn

Trong bốn người con trai của Đà Lôi, con trai thứ Hốt 
Tất Liệt và con trai thứ ba Húc Liệt Ngột đểu rất duợc 
chiều chuộng, tài năng cũng xuất chúng. Khi Thành Cát 
Tư Hãn từ Tây Vực chiến thắng trở về, Hốt Tất Liệt và 
em trai Húc Liệt Ngột đi đón ông nội. Thành Cát Tư 
Hãn rất thích hai đứa cháu hiểu chuyện này.

Có một lẩn, Thành Cát Tư Hãn dẫn mọi người đi 
săn. Hốt Tất Liệt bắn chết một con thỏ, Húc Liệt Ngột 
bắn chết một con đê núi. Theo tục lệ cũ của Mông cổ, 
nếu đứa trẻ lần đầu tiên bắn chết một con thú thì phải 
đem máu của con thú bôi lên ngón tay cùa nguời lớn 
tuổi để tỏ lòng tôn kính. Hốt Tất Liệt nâng bàn tay củạ 
ông nội lên và bôi nhẹ nhàng, Thành Cát Tư Hãn rất 
hài lòng. Còn khi Húc Liệt Ngột cẩm lấy bàn tay của 
Thành Cát Tư Hãn để bôi máu thì cậu làm rất mạnh, 
Thành Cát Tư Hãn tỏ ra không duợc vui, chê cậu thô 
lỗ. Việc tuy nhỏ nhưng cũng thể hiện đuợc tính cách 
của hai anh em từ nhỏ đã khác nhau.

Sau khi lớn lên, Húc Liệt Ngột dẫn quân viễn chinh 
phương Tây đồng thời thành lập hãn quốc Y Nhi. Hốt 
Tất Liệt thì thùa kế ngôi Đại Hãn, thành lập đế quốc 
Nguyên hùng mạnh.

đÊÊỄS _________ _______HB» ị I ị
Chữ viết cảa Mông cổ

Thành Cát Tư Hãn đã nhận thức duợc tầm 
quan trọng cùa việc đọc sách và biết chữ. ông 
từng nói: “Người hổ đổ mà đọc sách thì sau này 
sẽ vượt qua người thông minh bẩm sinh”. Vì thế, 
ông đã giao cho Tatatungya nguởi úy Ngột Nhĩ 
(Uighur) dùng các mẫu tự úy Ngột Nhĩ để viết 
thành chữ Mong cổ một cách hệ thống và theo 
quy tắc (người đời sau gọi đó là chữ úy Ngột 
Nhĩ Mông cổ), đổng thời lấy loại chữ này để 
dạy cho thái tử, vương hắu. Sau khi Hốt Tất Liệt 
lên ngôi, ông ra lệnh cho Bát Tư Ba sáng tạo ra 
chữ viết Mông cổ mới, đổng thời quy định đó là 
loại chữ viết chính thống, người đời sau gọi đó 
là chữ Bát Tư Ba.

Chữ Bát Tư Ba bắt nguồn từ phiên âm của 
chữ Tây Tạng, có 41 mẫu tự, thể chữ tham chiếu 
cách viết và kết cấu của chữ úy Ngột Nhĩ Mông 
Cổ và chữ Hán. Sau khi nhà Nguyên diệt vong, 
chữ Bát Tư Ba không còn được sử dụng nữa, còn 
chữ Úy Ngột Nhĩ Mông cổ duợc lưu truyền trong 
dân gian lại trải qua sự biến đổi không ngừng va 
vẫn còn đuợc dùng đến ngày nay.

Hoàng đế nhà Nguyên mời các Lạt Ma từ 
Thổ Phồn tới làm giáo sĩ với chức vụ cao nhất, 
tục gọi là “đế sư’ (thẩy của hoàng đế). Vị đế 
sư đầu tiên của nhà Nguyên là Ngũ Thế Tổ Bát 
Tư Ba. Hốt Tất Liệt vô cùng kính trọng Bát Tư 
Ba. ông không những được đãi ngộ cực kì hậu 
hĩnh mà địa vị cũng được tôn sùng. Bát Tư Ba 
không những truyền bá kĩ thuật kiến trúc, nghệ 
thuật điêu khắc của Tây Tạng và một lượng lớn 
điển tịch Phật giáo vào đất Mông cổ và đất Hán 
rộng lớn, mà còn đem kĩ thuật in ấn, nghệ thuật 
kịch nói của người Hán truyền bá vào Tây Tạng, 
thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.

Quân Mông cổ xuất thân là dân du mục, 
trong thời gian chiến tranh, họ tự mình trang bị 
yên ngựa, lương thảo và binh khí. Sau khi quân 
đội tiến vào lãnh thổ của kẻ địch, họ dựa vào 
việc cướp bóc lương thảo để sống qua ngày. 
Biện pháp sử dụng nguồn tiếp tế kiểu này từng 
đem tới thảm họa nặng nề cho người Hán sinh 
sống ở vùng biên giới và vấp phải sự phản 
kháng dữ dội của người Hán. Thế nhưng cũng 
chính vì quân Mông cổ thực thi chính sách hậu 
cần thế này, cho nên trong ba lần viễn chinh 
phương Tây với quy mô lớn, việc cung cấp hậu 
cẩn mới không trô thành nỗi lo lắng của họ.



Chế độ quản hộ của 
nhà Nguyên

Vốn là dân du mục, sau khi thành lập chính 
quyền, người Mông cổ tích cực cải cách quân đội. 
Thành Cát Tư Hãn từng áp dụng chê' độ thiên hộ 
để quản lí bộ lạc vô cùng hiệu quả. Sau khi Mông 
Cổ diệt nhà Kim, họ đã xây dựng chế độ quân hộ 
(tức là chế độ gia đình đi lính) còn khắc nghiệt 
hơn. Quân hộ duợc miễn giảm thuế khóa phu 
phen và được hưỏng đặc quyền ưu tiên, nhưng 
phải làm lính hết đời này sang đời khác, không 
duợc tuỳ tiện giải ngũ để đảm bảo nguồn binh lực 
cho triều Nguyên. Dồng thời, quân hộ còn phải 
gánh vác một phẩn chi phí quân đội để giảm bớt 
gánh nặng của triều đình. Thế nhưng về sau do 
quân hộ phải gánh vác quá nhiều, thêm vào đó 
là sự bóc lột quá mức của các quan chức trong 
quân đội nên quân hộ thường bị phá sản và đào 
ngũ. Đến cuối thời nhà Nguyên, chế độ quân hộ 
trên thực tế đã sụp đổ từ lâu.

Khiếp Tiết qnán của 
nhà Nguyền

Dể tăng cường quyền lực và địa vị của Đại 
Hãn, Thành Cát Tư Hãn tuyển chọn 1 vạn thanh 
niên khỏe mạnh, có kĩ năng chiến đấu từ các 
thiên hộ, bách hộ, thập hộ và con em của những 
gia đình không có tước vị quan chức, tổ chức 
thành một đội “Khiếp Tiết quân” (tương duơng 
với cấm vệ quân) do Đại Hãn trực tiếp lãnh đạo. 
Khiếp Tiết quân trong thời bình thì phụ trách 
công việc canh gác lều trại của Dại Hãn, trong 
thời chiến thì theo Đại Hãn ra trận.

Khiếp Tiết quân là quân tinh nhuệ của quân đội 
Mông CỔ. Đại Hãn nắm giữ đội quân đủ để “thay 
đổi thê cân bằng”, tăng cilừng sự kiểm soát vũ 
trang đối với các vuơng háu. Dổng thời, do con 
cháu của các vuơng hẩu đa phần được đưa vào 
đội quân Khiếp Tiết, cho nên những vương hầu có 
ý định làm phản cũng không dám manh động.

Khán Xứ Cơ -  Trường Xuân Chán Nhàn

Khâu Xứ Cơ (1148 -  1227), còn gọi là Khưu 
Xứ Cơ, tên tự là Thông Mật, đạo hiệu là Trường 
Xuân Tử, người Thê Hà thuộc Đăng Châu (nay 
thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), ông đóng vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy và duy trì Toàn 
Chân giáo (một nhánh của Đạo giáo).

Vào năm 1220, ông dẫn 18 đệ tử vuợt hơn vạn 
dặm và mất tới hai năm mới tới Afghanistan ngày 
nay để bái kiến Thành Cát Tư Hãn đang trên 
đường viễn chinh phương Tây, đồng thời khuyên 
Đại Hãn không nên tàn sát. ông được Thành 
Cát Tư Hãn tôn là “thần tiên", phong là “Đại 
tông su” , ông ra sức thúc đẩy Toàn Chân giáo 
ở phuong Bắc, trở thành nhân vật đình đám của 
Đạo giáo phương Bắc. Bốn năm sau khi khai sáng 
Toàn Chân giáo và đạt tới thời kì cực thịnh, ông 
qua đời. Năm 1296, ông duợc phong danh hiệu

“Trường Xuân Diễn Đạo Chủ Giáo Chân Nhân”. 
Đến năm 1310, ông lại dược phong lầ “Truờng 
Xuân Toàn Đức Thẩn hóa Minh ứng Chân Quân”.

Đệ tử của Khâu Xứ Cơ là Lý Trí Thường từng 
theo Khâu Xứ Cơ tới đất Afghanistan xa xôi, sau 
khi trở về ông cho ra đời tác phẩm nổi tiếng 
“Trường Xuân Chân Nhân Tây du kf’. Cuốn sách 
ghi chép tường tận về những điều tai nghe mắt 
thấy của Khâu Xứ Cơ trên đường đi Tây Vực. Cuốn 
sách này không những là tác phẩm quan trọng 
để nghiên cứu về Khâu Xứ Cơ và Toàn Chân giáo, 
mà còn là tài liệu về lịch sử giao lưu giữa Trung 
Hoa và phương Tây dưới thời nhà Nguyên. Thậm 
chí nó có thể sánh ngang với “Phật quốc kí” của 
Pháp Hiển thời nhà Tấn, “Đại Dường Tây Vực kí” 
của Huyền Trang thời nhà Buờng.



Trong cuốn sách du kí, Marco Polo viết rằng 
người Trung Hoa hay đốt một loại đá màu đen, 
việc này khiến người châu Âu vốn đang dùng củi 
phải giật mình. Sau khi Marco Polo đem một ít 
viên đá màu đen đó về thì người châu Âu mới 
tin. Thật ra, dưới lòng đất châu Âu cũng có loại 
đá màu đen này, nhưng người châu Âu không 
hề biết rằng chúng có thể làm nhiên liệu đốt 
thay thế cho củi. Loại đá màu đen thẩn kì đó 
chính là than đá.

Sau đó, việc khai thác và tận dụng các mỏ 
than ở châu Âu đã đặt nền móng vững chắc cho 
cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu. Còn 
Trung Quốc hiện nay lại là quốc gia sản xuất 
than đá nhiều nhất thế giới.

Đạt LỖ Hoa Xích lầ một chức quan triều 
Nguyên, nghĩa là “người trấn thủ”, “tuyên sai", 
cũng là chức quan cao nhất nắm giữ thực quyền. 
Sau khi người Mông cổ chinh phục các quốc gia 
khác, họ thiết lập nhiều Đạt Lỗ Hoa Xích ở các 
khu vực, thành phố bị chinh phục để giám sát. 
Sau khi triểu Nguyên được thành lập, Đạt Lỗ 
Hoa Xích là chức quan giám sát quan trọng. Tại 
các lộ, phủ, châu, huyện, các vùng dân tộc thiếu 
số phương Nam và các dinh quan quan trọng 
đều thiết lập các Đạt Lỗ Hoa Xích. Trong quân 
đội Mông CỔ cũng thiết lập nhiều chức quan 
này để giám sát quản lí công việc của quân đội.

Năm 1265 Nguyên Thế Tổ quy định Đạt 
LỖ Hoa Xích các cấp phải do người Mông cổ 
hoặc người sắc Mục co xuất thân cao quý đảm 
nhiệm, người Hán và người Nam thì không được 
đảm nhận chức vụ này.

Tạp kịch của trỉéu Nguyên

Đại diện chủ yếu của văn học triều Nguyên là 
tạp kịch. I\ló được phát triển trên cơ sở hí kịch 
của triều Tống và triều Kim. Tạp kịch xuất hiện 
sau khi Mông cổ chiếm Trung Nguyên cho tới 
thời kì đầu cua Trung Hoa thông nhất, là “sản 
vật” dưới nền thống trị của người phương Bắc.

Tạp kịch triều Nguyên còn gọi là “Nguyên 
khúc”, danh mục được bảo tồn cho tới ngày nay 
khoảng hơn 600 loại, nội dung để lại có hơn 200 
loại. Trong số đông tác giả tạp kịch, thì các tác 
giả Quan Hán Khanh, Mã Chí Viễn, Trịnh Quang 
TỔ, Bạch Phác có thành tựu lớn nhất, người ta 
gọi chung là “Nguyên khúc tứ đại gia”.

Thành tựu tạp kịch của triều Nguyên rất nổi 
trội, có thể sánh ngang với thơ Đường, từ Tống 
trong lịch sử văn học Trung Hoa.

Pl  Các dỊch trạm trải khắp đế 
quốc Mồng cổ

Sau khi Thành Cát Tư Hãn thống nhất Mông 
CỔ, để tiện cho việc quản lí một quốc gia rộng 
lớn như vậy, ông bèn tận dụng chế độ dịch trạm 
được thiết lập dưới thời nhà Đuờng. Trên các 
tuyến dường chính nối liền kinh thành với các địa 
phương khác, cứ cách một đoạn duờng ông lại cho 
lập một trạm dừng chân cho khách du lịch thay 
ngựa và nghỉ ngơi ăn uống, về sau, Oa Khoát Đài 
đã xây dựng ngày càng hoàn thiện hơn, cho sửa 
sang rất nhiều tuyến đường và lập thêm các dịch 
trạm mới. Thời đo, bất kể la quan lại, thương nhân 
hay là sứ thần nước ngoài, chỉ cần có giấy thông 
hành do triều đình ban là họ có thể nghỉ ngơi tại 
các dịch trạm này và được chiêu đãi ăn uống. Có 
tất cả năm loại giấy thong hành, mỗi loại được 
chiêu đãi ở mức độ khác nhau tại các dịch trạm.

Trong lãnh thổ đê' quốc Nguyên và bốn hãn 
quốc lớn vắt ngang hai châu lục Á Âu, nhờ có 
các dịch trạm này mà giao thông đi lại và an 
toàn thông tin được đảm bảo. Chinh vì vậy các 
thương nhân Hồi giáo qua lậi liên tục, khach du 
lịch hoặc các đoàn sứ thần nước ngoài tới thăm 
triều Nguyên cũng điipc thuận lợi hơn.
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Chương 4: Q )& (ỊU Ô Ố  ư à /c fo '(Ịu ô c/ Ỹ H ơ g u l

Nội dung chính:
Đ ế quốc Tỉmur được thành lập
Timur -  một người Mông cổ , đã xây dựng nên đế qu()c Timur ở Trung Á. Timur tin 
chắc rằng mình là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn và mong muôn xây dựng được 
một đế quốc hùng mạnh giống như Thành Cát Tư Hãn đã làm.
Đ ế quổc Mogul và đền Taj Mahal
Sau khi vua Babur (cháu trai đời thứ sáu của Timur) thông nhất phía Bắc Ân Độ, 
ông đã xây dựng đế quốc Mogul nổi tiếng trong lịch sử Ân Độ. Vào thế kỉ 17, quốc 
vương của đế quốc Mogul là Shah Jahan đã cho xây lăng Taj Mahal nổi tiếng để 
tưởng nhớ người vợ yêu dấu của mình là Mumtaz Mahal.



&)<2̂ uq£  Timur được thành lập
Cao nguyên Pamir là nơi khỏi nguồn của hai dòng sông lớn fyr Darya và Amu Darya. 

ĩọa lọc giữa vùng đồng bòng do khúc giữa của hai con sông bồi ềõp nên lò Ihành phố 
Samarkand. 00 là Ihành phố cổ do Alexandra Đọi ểế xây dựng vào fhế kỉ 3 ĨCN. Dưói 
Ihời nhà Nguyên, nơi đáy là lãnh thổ cúa Hân quốc $áf Họp Đài.

\ÃNG, 
CON SẼ 

KHÔNG BAO 
GIỜ QUÊN.

TlMUR, DÒNG 
MÁU CHẢY 

TRONG HUYẾT 
QUẢN CON CÙNG 

CHUNG DÒNG 
MÁU CAO QUÝ 

CỦA THÀNH CÁ 
Tư  HÃN.

J ' J M  ^

CON ĐỪNG 
QUÊN ĐIỀU
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Vào Ihế kỉ 14, thế lực của người Mông Cổ đâ suy yếu, 
tính hình chính Irị cùng vỏ cùng hỗn logn.

Nhưng cộu ihiếu niên 
ĩim ur lọi nung nốu m ội 
lí lương vì ểọi.

T ư ơ n g  lai, m ỉn h \
NHẤT ĐỊNH PHẢI \ ỉ  /  
CHINH PHỤC CẢ \ Í Ế /  
THẾ GIỚI. THỰC W Ị ịr  

HIỆN ƯỚC Mơ MÀ
Thành c á t  t ư  / 

hàn chư a th ự c  (  \  
HIỆN Được! \

V  1 1 
X 9/

'SJ

1 ---1IIMMII \  V  /
Á
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HÌNH như  k h ô n g  
PHÁI VÀI BA TRĂM 

NGƯỜI ĐÂU...

Xem  ra phải 
TỚI 3.000,
À KHÔNG, 

5.000 NGƠỜIỈ

/  THẾ LÀ THẾ NÀO? 
[ Bụi BAY MÙ TRỜI.

TlMCIR DẨN ĐOÀN 
NGƯỜI TỚI TẤN CÔNG 

RỒI, HÌNH NHƯ CHỈ 
CÓ VÀI BA TRĂM 

NGƯỜI.



I CHỈ CẨN CUỐN BỤI 
TUNG MÙ TRỜI THÌ 
AI CŨNG TƯỞNG Số  
NGƯỜI CỦA CHÚNG 
TA VÔ CÙNG ĐÔNG 

ĐẢOỈ

ĐÀ BIẾT TÁC 
DỤNG CỦA 
CÀNH CÂY 
RỒI CHỨ?

/  Bỏ CHAY 
/  MÀ BỊ bXt 

Ị  TRỎ LẠI THÌ 
CÀNG THAM HƠN, 

TỐT NHẤT LÀ J
\  ĐẦU h àn g !/

V  KẺ THÙ 
ĐÔNG NHƯ VẬY 

CHÚNG TA KHổNG 
ĐÁNH NỔI ĐÂa!

Ma u  c h u ồ n  
THÔI.

TA SỀ LẤY NƠI \ 
NÀY LÀM CẢN 

CÚ  ĐỊA, TIẾP Tgc  
MỞ RỘNG LÃNH 

ĐỊA CỦA A  
^ CHUNG ta! s r '



TIẾN l ê n !
ĐỂ  CHÚNG 
RUN CẦM CẠP 

TRONG TIẾNG vó  
NGỰA CỦA DẾ  
Q u iố c  Timur!

Lực lưọng của ĩim ur không ngừng lớn 
mgnh, cộng Ihêm lài nâng quân sự cao 
siêu củo ông, 13 nôm ỉau, ĩim ur đõ chinh 
phục được phàn lớn khu vực lừ ĩrung Á 
lỏi ĩòy  A, xây dựng nèn đế quốc ĩimur 
hùng mgnh, cũng coi như íhực hiện được 
ước mơ hồi nhỏ.

" A

Ỵ h ã y  tr iệơ  t ậ p
CÁC CHUYÊN GIA 

VỂ KIẾN TRÚC CÚA 
CÁC VÙNG TỚI VÀ 

NHANH CHÓNG 
BẤT TAY VÀO A  

k XÂY dựng!

Ta  s ề  x â y  
DỰNG KINH ĐÔ 
SAMARKAND 

THÀNH ĐÔ THỊ 
TỐT NHẤT TRÊN 

THẾ GIỚI.

NHƯNG TRƯỚC 
HẾT PHẢI XÂY 

DỰNG MỘT 
NGÔI ĐỀN THỜ, 
NGUY NGA. ỵ .

CÒN PHỔN 
HOA HƠN CẢ 

Ro m e , ATHENS, 
TRƯỜNG a n !

RÒẠ, ^  
CHÚNG 

THẦN CHO 
LÀM NGAY Ạ.



ĩimur cho xây dựng rô! 
nhiều íung điện, đền đài và 
trường học, cỏ những ton Ỳ 
đường rộng rđi I  < 
thênh fhang. 1

ÁI PHI ĐÂY LÀ 
CUNG ĐIỆN TA 

XÂY CHO NÀNG, 
NÀNG CÓ THÍCH 

KHÔNG?
ĐẸP QUÁ, 

THAN THIẾP 
RẤT vui!

m m ®

Đền thờ Hồi giáo hùng vĩ 
của Samarkand

ỈHÀNH SAMARKAND -  KINH 00 CỦA VÀN HÓA
Samarkand lừ Ihời cổ đợi đâ là đầu mối Ihưong mgi giừa 

phương Đông với phương ĩây, sau khi được đội là kinh đô của 
đế quốc ĩimur, íhành phố lọi càng phồn vinh. Rối nhiều nghệ 
nhân, thợ nghề đều hội về đây, sán xuôi ra đủ các loqi mộf 
hàng mi nghệ linh xáo, đẹp mối. ĩrong thành phố, ĩim ur cho 
xây dựng rốt nhiều đền thò và Irưòng học. Con trai ĩim ur củng 
là mộf nhà Hiiên võn học.

Samarkand là ttiành phố tiêu biểu Ihịnh vượng nhâl của nền 
vân hóa Hồi giáo. Nửa sau Ihế kỉ 15, rốt nhiều học giâ và nhà 
Hio nổi liếng ra vào chốn cung đình noi dây.



;Đế quôe Ilĩogul và đẻn
Nõm 1526, hộu duệ của ĩim ur là Bobur chiếm 

phía Bổc An Bộ và xây dựng đế quốc Mogul.

Ta  s ẻ  x â y  d ự n g

ĐẾ QUỐC HÙNG 
MẠNH HƠN ĐẾ 
QUỐC TlMCIR 
GẤP NHIỂU

l ầ n ! Nâm 1556, cháu Irai của Babur 
là Akbar kế vị và Irỏ Ihành hoàng 
đế đòi thứ ba của ổế quốc Mogul. 
Khi ổó ông 13 luõì.

U ' Ằ



TA s ê  n g ừ n g

TRƯNG THU 
THUẾ DỊ GIÁO 
ĐỐI VỚI TÍN 
ĐỔ ẤN Đ ộ  

GIÁO.

BỆ HẠ, NGƯỜI 
ĐUNG LÀ MỘT 
VỊ MINH q u â n !

Akbar khòng chỉ ngừng 
Ihu thuê dị giáo ểối vói 
fin ổò An Độ giáo mà còn 
bổi đàu tin dùng nhừng 
tín đò An Độ giáo có lài 
làm quan đế quán lí công 
việc của đốt nưóc. Đến 
đòi hoàng đè thứ nâm là 
Shah ]ahan...
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Bót dầu từ núm 1632, Shah ]ũhan búi đồu cho xây dựng lâng mộ cúa vưong phi Mahal 
trong thành Agra bên bò sông Hòng. Công trình kiến trúc này được bảo íồn đến ngày nay, 
trỏ íhành m ộl trong những di lích cổ tiêu biếu của An Dộ.



Bế quốc Timor và dế quốc Mogul

Timur sinh năm 1336 trong một gia 
đình người Mông cổ đã bị Đột Quyết hóa ở 
Samarkand, ông từng làm quan ở hãn quốc Sát 
Hợp Đài, về sau xưng vương, xây dựng kinh đô 
tại Samarkand, ông đã năm lần chinh phạt đế 
quốc Khwarezm, Afghanistan và Iran. Từ năm 
1389 đến năm 1395, ông ba lẩn viễn chinh hãn 
quốc Khâm Sát, đổng thời đánh Iraq, chiếm 
Baghdad. Năm 1398 ông tấn công Ấn Độ, 
chiếm đuợc Delhi. Năm 1399, ông viễn chinh 
phía Tây và chinh phục vùng Tiểu Á, đồng thời 
đánh bại quân đội của đế quốc Ottoman, ông 
còn định chinh phục Trung Hoa, nhưng ít lâu 
sau thì qua đời. Sau khi Timur qua đời, đế quốc 
rối loạn, cuối cùng bị người Uzbekistan tiêu diệt.

Người sáng lập đẽ' quốc Mogul là Babur. õng 
là cháu trai đời thứ sáu của Timur, cho nên

ông cũng coi mình là 
người Mông cổ, còn đế 
quốc mà ông xây dựng nên được 
lấy tên là “Mogul” (phát ầm gẩn tương 
tự như từ “Mongol” trong “Mongolia”, nghĩa là 
“Mông Cổ”). Ngay từ nhỏ Babur đã có ý chí xây 
dựng lại đế quốc Timur. Nhưng vào thời kì đó, 
thê' lực của người Uzbekistan rất hùng mạnh, 
nên ông không có nhiều cơ hội ở vùng Trung Á. 
Vì thế, ông đã chuyển hướng sang Ấn Độ ở phía 
Nam. Những năm 20 của thế kỉ 16, ông chiếm 
lưu vực sông Hằng, xây dựng đế quốc Mogul 
tại Ân Độ. Sau đó, con trai và cháu trai ông đã 
củng cố sự thống trị của đế quốc. Dế quốc này 
được duy trì cho tới khi giới thực dân phương 
Tây xuất hiện, cuối cùng bị công ty Dông Ân 
của nước Anh chinh phục.

Nằm bên bờ sông Yamuna ở phía Bấc Ấn 
Độ, lăng Taj Mahal là một trong những lăng 
mộ nổi tiếng nhất Ấn Độ và thậm chí là cả thế 
giới, được tôn vinh là kì tích về kiến trúc của 
nhân loại.

Vào thế kỉ 17, người vợ yêu của quốc vương 
Shah Jahan tên là Mumtaz Mahal không chỉ 
xinh đẹp yêu kiều, mà còn thông minh tài năng. 
Lúc sinh thời, bà từng giúp đỡ quốc vương xử lí 
việc triều chính và rất được sủng ái. Trên đưông 
theo chổng dẫn quân đi chinh phạt, bà không 
may qua đời. Vô cùng thương tiếc người vợ yêu 
dấu, Shah Jahan đã huy động hơn 20.000 thợ, 
chọn dùng những loại vật liệu tốt nhất, tốn một 
khoản kinh phí khổng lồ và thời gian mười mấy 
năm để xây dựng khu lăng mộ độc nhất vô nhị 
trên thế giới này. Ngày nay, lăng Taj Mahal 
đã trải qua hơn 350 năm dãi nắng dẩm mưa, 
bị nước mưa xâm thực trong điều kiện khí hậu 
nóng nực mưa nhiều của Ấn Độ, nhưng đến 
nay vẫn hoàn hảo không tì vết. Khu lăng mộ 
Taj Mahal từ Nam đến Bắc dài 580 m, từ Đông

sang Tây rộng 305 m, ở giữa là một vườn hoạ 
hình vuông xinh đẹp, giữa vườn hoa là một hồ 
nước xây bằng đá cẩm thạch, cuôì hồ là lăng 
Taj Mahal.

Thiết kế kiến trúc của lăng Taj Mahal vô cùng 
công phu. Phần lăng mộ với kết cấu bằng đá 
cẩm thạch trắng tọa lạc trên bệ hình vuông 
được lát đá sa thạch đỏ, hai khối hình phản 
chiếu nhau tạo nên hình ảnh rực rỡ đẹp mắt. 
Đỉnh của lăng mộ được bao phủ bởi một mái 
vòm đường kính rộng tới 17 m, vươn cao và tròn 
đầy. ở bốn góc của lăng mộ mỗi góc đều có 
một ngọn tháp nhọn cao 41 m. Hai bên là hai 
giáo đường Hổi giáo hình dáng giống nhau. Mặt 
tường bên trong lăng mộ và các viền cửa được 
khảm các loại đá quý ngũ sắc thành đủ loại 
hình thù và hoa văn, đẹp không tả xiết.

Thiết kế hổ nước phía trước càng khiến cho 
lăng Taj Mahal mang vẻ đẹp thuần khiết, tĩnh 
lặng và trang nghiêm. Có thể nói, lăng Taj 
Mahal không phải là một khu lăng mộ âm u mà 
là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.
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Chương 5: Q > êy'(fu âc/ O tto m a n /

Nội dung chính:

Sự ra đời của đế quốc Ottoman
Người Ottoman là một nhánh khá nhỏ của bộ lạc Đột Quyết. Năm 1281, 
sau khi đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh của bộ lạc, Osman Gazi tuyên bố nhà 
nước độc lập. Quốc gia mà ông thành lập được gọi là đế quốc Ottoman.
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DÂN TỘC 
THỔ NHổ K ỳ  
MUÔN Nă m !

PHẢI THẮNG
t r ậ n !

Os m a n

MUÔN
Nă m !

tùW M Êk
MệmmíẲ mïvmw

Voo íh ế k ỉ 11, một ngữờĩĩê/ĩ là Oiman 
quyếỉ lôm  ỉhống nhối dân lộc ỊỊiế.Nhỉ Kỳ.

Củ DẶT 
TËN NƯỚC LÀ 

ĐẾ QUỐC
Ot t o m a n !



PHỤ v ư ơ n g , 
NGƯỜI HÃY 

AN TÂM. ^
Ỵ  ĐÓ LÀ DI 
NGUYỆN CỦA  
TA, HAY nhớ  

LẤY... Ả
ORHAN. '>N J 

r  SAU KHI TA QUA 
ĐỜI, CON NHẤT ĐỊNH 
PHẢI CHIẾN THẮNG 

ĐẾ QUỐC ĐÔNG 
r v  LA Mà.

Theo di nguyện của phụ vưong, 
Orhan phái động fan công ổế quốc
Đòng La Mở.

/







Dế quốc Ottoman đánh đâu 
fhâng đó Iren chiến írưòng 
châu Au.

XÔNG Lên ! 
GẾT SẠCH 
QUÂN THẬP 

Tự!

Núm 1402, ĩim ur đến lừ ĩrung A dân ểọi quân 
fan (ông dế quốc Offoman.





Ta s ẻ  sớm
LẤY LẠI LÃNH 
THỐ ĐÃ MẤT

_

Ngoài bán đảo Balkan, lânh thổ cùa đế quốc Ottoman hâu n ịu  bị 
ĩim ur chiếm h è l  Mỏi đến đòi quốc vưong Mehmed II mới thu hồi 
đuợc phồn lớn lânh Hiổ.

TUY NGƯƠI LÀ KẺ ' 
THÙ CỦA CHÚNG TA, 
NHƯNG NGƯƠI CŨNG 
LÀ MỘT CHIẾN BINH 
DÕNG CẢM, ĐÁNG 

ĐƯỢC TÔN TRỌNG. * 
TA SỀ ĐÒ ĐÃI T Ử / ; 
TẾ VỚI NGƯƠI. j 3 t

Đế quốc OHoman fhua ỉrộn, Bayezid I 
bị giỏi lới írưóc mộf ĩimur.
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Ngày 29 fháng 5 núm 1453, fhành Comtanlinopolis 
fhốf thủ, đẽ quốc Đông La Mâ vốn kiểm ỈOÓÍ khu vực Dịa 
ĩrung Hải frong fhời gian dài đõ bị diệl vong. Lấy cố dô 
Constanfinopolis lom frung lâm , dế quốc Ottoman tiếp 
lục Nam chinh Bâc p M ,  mỏ rộng bò còi ra xung quanh.

Nâm 1514, Selim I dân quân viễn chinh Iran 
về sau lọi lân công Ai Cộp, chiếm Cairo, đồng 
tìiòi giành lọi các fhánh địa Mecca và Medina 
lừ lay fin đồ Cơ Bốc giáo.



TA sẻ  làm  
CHO ĐẾ  QUỐC 
OTTOMAN t r ở  

THÀNH ĐẾ QUỐC 
HÙNG MẠNH 
NHẤT THẾ 

GIỚI

r VÌ THẾ PHẢI 
ĐẶT RA PHÁP 
LUẬT MỚI, CẢI 
CÁCH CHẾ Độ 
CHÍNH TRỊ.

SULEIMAN I

Nguòi kế  vị sau Selim I là Suleiman I. Khi đó, íhế luc (ủa 
VẾ đé quốc Otỉoman đat lói đính cao, Suleiman I cùng đưoc goi 

là "Vua cúa Hiê g ió i” .



V ị t r í  c h ế n  l ư ợ c  
CỦA ĐỊA t r u n g  

HẢI vô  CÙNG QUAN 
TRỌNG. K iểm s o á t  
Được NÓ, CHÚNG 
TA SẼ CÀNG 

MẠNH HƠN.

RÂU Đỏ, TRẨM 
củ  KHANH DẨN HẢI 
QUÂN ĐI GIÀNH LẤY 
QUYỀN KIỂM SOÁT,

ĐỊA t r u n g  
HẢIĨ

Bế quốc Oíloman không chỉ rổl 
mọnh về lục quân mà lực lượng 
hâi quân cũna vô địch. Thống 
linh hỏi quân thòi dó chính là 
vị lướng "Râu Đỏ" frứ danh -  

Barbarosso Hayreddin 
, Pasha.

MỌI NGƯỜI 
V À O  V Ị  TRÍ! 
KHAI Hỏ a !

I ih

o á i!
Nõm 1538, hỏi quán OHoman đánh lan ham đói 

liên quán góm Vemce, ĩáy Bon Nho và Giáo hoang, 
gianh quyên kiếm soái Địa ĩrung Hói.





ah Dế quốc Ottoman

Người Ottoman là một nhánh nhỏ của bộ 
lạc Đột Quyết. Vào nửa cuối thế kỉ 11, họ tiến 
vào vùng Tiểu Á. Ban đẩu họ di cư khắp nơi, 
đến những năm 30 của thế kl 13 thì định cư 
tại góc Tây Bắc của vùng Tiểu Á. Năm 1281, 
Osman Gazi là thủ lĩnh của bộ lạc. ông bất đầu 
xâm chiếm lãnh thổ của Đông La Mã, đổng
thời tuyên bố độc lập, thoát khỏi Hổi quốc Rum
Seljuk (quốc gia do người Thổ Nhĩ Kỳ Seljuk
thành lập). Quốc gia mới này được đặt tên là
Ottoman.

Người đặt nền móng thực sự cho đế quốc 
Ottoman là Orhan I, ông là con trai thứ của Osman 
Gazi. ông cải cách quân đội, thực hiện chế độ 
trưng binh (gọi nhập ngũ), thành lập đội kị binh 
và bộ binh, ông cho đúc tiền, đổng thời lần đẩu 
tiên sử dụng xưng hiệu “Sultan”, kiện toàn chê' 
độ thu thuế, phát triển sự nghiệp giáo dục. Dưới 
thời những người kế vj ngai vàng sau ông là

" Người Ottoman

Murad I,
Bayezid I,
Mehmed II 
và Suleiman 
đế quốc Ottoman 
đều đẩy mạnh việc mở 
rộng lãnh thổ. Vào năm 1453, 
họ tiêu diệt đế quốc Đông La Mã, trở 
thành đại đê' quốc xuyên lục địa Âu -  Á cuối 
cùng thời cổ đại. Đế quốc Ottoman ảnh hưởng 
vô cùng sâu rộng tới vùng Balkan Đông Nam 
Âu, thậm chí cho tới tận ngày nay, bán đảo 
Balkan vẫn là “kho thuốc súng” của châu Âu.

Từ giữa thế kỉ 17, do khó khăn bên trong 
và bên ngoài đan xen, cộng với khủng hoảng 
ở khắp nơi, đế quốc Ottoman dần dần bị các 
cường quốc phương Tây “gặm nhấm”, cuối cùng 
suy tàn.

‘Nhà chỉnh phạc” Mshmed II

Người Ottoman vốn thuộc một nhánh của dân 
tộc Đột Quyết. Vào giữa thế kỉ 13, Hổi quốc Rum 
Seljuk mà họ vốn lệ thuộc bị cuộc viễn chinh 
phương Tây của Húc Liệt Ngột đánh bại và dẩn 
dần suy yếu, vì thế người Ottoman có cơ hội 
phát triển lớn mạnh. Osman Gazi - một người 
Thổ Nhĩ Kỳ sau khi kế nhiệm vai trò tù tưởng 
của bộ lạc, đã tuyên bố lãnh địa độc lập vào 
năm 1293 và tự xưng là tổng đốc.

Năm 1326, Osman Gazi trở thành vua Osman 
I, giành quyền kiểm soát cứ điểm trọng yếu 
Bursa trên eo biển Dardanelles từ tay Đông La 
Mã, đổng thời dời đô về nơi này. Quốc gia mà 
ông thành lập được gọi là đế quốc Ottoman. Vì 
đế quốc Ottoman giáp ranh với châu Âu, cộng 
thêm sự khác biệt vể tôn giáo, cho nên các 
cuộc tranh chấp giữa Ottoman với châu Âu liên 
tục nổ ra, kéo dài tới vài thế kỉ.

Mehmed II trị vì đế quốc Ottoman từ năm 
1451 đến năm 1481. Cả cuộc đời ông hầu như 
sống trong chinh chiến, vì thế ông cũng được 
gọi là “nhà chinh phục”.

Năm 1456, Mehmed II đích thân dẫn quân 
tấn công Nam Tư, nhưng do người Hungary xuất 
quân hỗ trợ Nam Tư nên Mehmed II phải quay 
trở về tay không. Năm sau, quốc vương Hungary 
qua đời, Mehmed II đánh chiếm bán đảo Balkan 
một cách thuận lợi, thiết lập quyền bá chủ. Từ 
năm 1463 đến năm 1479, Mehmed II phải mất 
tới 16 năm để đánh bại Venice trên biển, chiếm 
được nhiều hòn đảo vốn thuộc vể Venice. Đế 
quốc Ottoman còn giành được quyền kiểm soát 
Biển Đen một cách thuận lợi.

Năm 1481, Mehmed II qua đời nhưng ông dã 
tạo ra thời đại đỉnh cao của đế quốc Ottoman 
cho con cháu sau này.
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độ «ử hữu đất dai 
phong kiến

« ỉ Thành ConstaBtinopolls

Đế quốc Ottoman thực thi chế độ sở hữu đất 
đai phong kiến, tất cả đất đai đều thuộc về 
Sultan (từ chỉ “nhà vua” ở một số quốc gia Hổi 
giáo), dân du mục Thổ Nhĩ Kỳ có the tự do chăn 
thả trên đất của Sultan.

Sultan để lại phần đất đai tốt nhất làm điền 
trang của hoàng thất, Sultan và hoàng tộc duợc 
hưởng thu nhập từ phần đất đai đó. Phẩn đất 
còn lại hoặc là được dùng làm bổng lộc ban cho 
các quan văn võ đại thẩn, hoặc là dùng hlnh 
thức thái ấp để phân phong cho các quý tộc 
quân sự. Các địa chủ duợc nhận thái ấp cần 
phải cung cấp số binh lính tương ứng dê thực 
hiện nghĩa vụ quân sự với Sultan.

Sultan còn ban tặng một lượng lớn đất đai 
cho các nhà thờ Hổi giáo. Loại đất này không 
được phép trao đổi mua bán.

Đất đai của đế quốc Ottoman chủ yếu dựa vào 
việc trồng trọt của nông dân. Họ phải nộp tô 
đất bằng hiện vật cho địa chủ, đổng thời nộp 
các khoản thuê' cho quốc gia. Ngoài nông dân, 
còn có rất nhiều nô lệ làm việc cho các địa chủ 
phong kiến. Họ làm ruộng, khai thác mỏ, ra 
biển đánh cá và làm các công việc vặt trong 
nhà cho địa chủ phong kiến.

Chiến ltftfc dảnh chiếm thành Constantinopolls

Thành Constantinopolis có tên cũ lầ “Byzantium”, 
từng là thủ đô của đế quốc Đông La Mã. Con- 
stantinus Đại đế đã đóng đô tại đây vào năm 
330. Sau khi đế quốc Dông La Mã bị quân Thập 
tự đánh bại trong cuộc Thập tự chinh lẩn thứ 
tư vào năm 1204, thành Constantinopolis cũng 
bị chiếm, tuy về sau bj quân đội của đế quốc 
Nicaea (đế quốc do các quý tộc Đông La Mã bỏ 
chạy khỏi Constantinopolis lập nên) thu phục, 
trở thành thủ đô của đế quốc Đông La Mã được 
thành lập lại, nhưng vị thế bá chủ của nó trước 
đây dã bị lung lay. Không lâu sau, nó bị Me- 
hmed II dẫn quân đánh chiếm một lẩn nữa. Từ 
đó về sau, thành Constantinopolis là thủ đô của 
đế quốc Ottoman, cho tới sau khi nước Cộng hòa 
Thổ Nhĩ Kỳ thành lập mới dời đô tới Ankara.

Năm 1930, thành Constantinopolis được 
chính thức đổi tên thành Istanbul, đến ngày nay 
vẫn là thành phố lớn đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành Constantinopolis nằm ở cửa phía Nam 
thuộc bờ Tây eo biển Bosphorus, cả thành phố 
có hlnh tam giác: mặt phía Bắc là vịnh Sừng 
Vàng, ở lối vào có xích sắt phong tỏa; mặt phía 
Nam là biển Marmara, ven bờ biển người ta xây 
dựng các công sự phòng ngự; mặt phía Tây 
là đất liền, ngoài hai bức tường thành ra còn 
có đường hào rộng chừng 20 m, sâu 30 m, dễ 
phòng thủ và khó tấn công.

Năm 1453, “nhà chinh phục” Mehmed II 
dẫn đội quân kị binh và bộ binh 9 vạn người, 
đội thuyền gồm 320 chiếc tới bao vây thành 
Constantinopolis từ hai phía thủy bộ hòng tiêu 
diệt hoàn toàn đế quốc Đông La Mã. Thời đó, 
trong thành Constantinopolis có khoảng 9.000 
quân phòng thủ, trên biển thì có một hạm đội

gổm hơn 20 chiếc thuyền buổm lớn. Quân đội 
Thổ Nhĩ Kỳ tấn công mạnh trên đất liền trước, 
nhung do quân phòng thủ ngoan cường chống 
trả nên quân Thổ Nhĩ Kỳ đành trở về tay không. 
Trên biển, hải quân Đông La Mã cũng phá đuợc 
vòng phong tỏa của quân Thổ Nhĩ Kỳ thành công.

Vốn là người đa mưu túc trí, trước hết 
Mehmed II mua chuộc người Genova, hứa hẹn 
sẽ giữ lại dặc quyển buôn bán của họ, sau đó 
đi vòng qua lãnh địa của nguời Genova ra vịnh 
Sừng Vàng ở phía sau thành Constantinopolis, 
dồng thời cho lắp đặt cẩu phao tại chỗ hẹp 
nhất, trên cầu đặt thật nhiểu đại bác (hỏa 
pháo). Sau khi trận chiến được triển khai một 
lẩn nữa, thành Constantinopolis bị đánh úp sau 
lưng cuối cùng đã thất thủ.
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VÀ ĐẾ QUỐC MÔNG cổ CÁC VÙNG KHÁC

875
Hoàng Sào hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của 
Vương Tiên Chi.

907 Tiết độ sứ Chu ôn (Chu Toàn Trung) tiêu diệt 
nhà Đường, thành lập nhà Hậu Lương.

916 Người Khiết Oan thành lập nước Liêu. Cao Ly thống nhất Triều Tiên 
(năm 918).

960
Triệu Khuông Dân thay thế nhà Hậu Chu, thành 
lập nhà Bắc Tống.

1038 Người Đảng Hạng thành lập nhà Tây Hạ.

1115 Người Nữ Chân thành lập nhà Kim.

1127 Do nước Kim tấn công, nhà Bắc Tống dời 
xuống phía Nam, triều Nam Tống ra đời.

1155 Thiết Mộc Chân ra đời.

1203 Thiết Mộc Chân tiêu diệt người Khắc Liệt.
Quân Thập tự viễn chinh phương 
Đông lần thứ tư (từ năm 1202 
đến năm 1204).

1206
Thiết Mộc Chân thống nhất dân tộc Mông cổ, 
đồng thời đổi xưng hiệu thành Thành Cát Tư Hãn.

1209 Thành Cát Tư Hãn đánh Tây Hạ.
Vua John của nước Anh bị Giáo 
hoàng La Mã khai trừ giáo tich 
(năm 1210).

1214
Thành Cát Tư Hãn tiến vào Trung Đô (Bắc 
Bình) của nước Kim. Nước Kim dời đô về Biện 
Lương (Khai Phong).

Vua John của nước Anh kí kết 
“Đại Hiến chương” (năm 1215).

1219
Thành Cát Tư Hãn viễn chinh phương Tây lần 
thứ nhất (đến năm 1224).

1220
Quân Mông cổ tiêu diệt đế quốc Khwạrezm. 
Quân Mông cổ xâm chiếm phía Bắc Ân Độ 
(năm 1221).

1227__

Thành Cát Tư Hãn lâm bệnh qua đời trên 
đường trở về sau cuộc viễn chinh Tây Hạ. Hãn 
quốc Sát Hợp Đài thành lập ở Trung Á (đến 
năm 1330).

1229 Oa Khoát Đài lên ngôi.

1234 Hoàng đế nước Kim tự sát, triều Kim diệt vong.

1235 Oa Khoát Đài đóng đô ở Karakorum.

1236 Bạt Đô bắt đầu viễn chinh châu Âu (cuộc viễn 
chinh phương Tây lần thứ hai của quân Mông cổ).
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1246 Giáo hoàng La Mã phái sứ giả đến Karakorum.

1254 Vua Pháp phái sứ giả đến thăm Mông cổ.

1258

Húc Liệt Ngột bắt đầu viễn chinh Tây Nam Á 
(cuộc viễn chinh phương Tây lẩn thứ ba của quân 
Mông Cổ).
Húc Liệt Ngột dẫn quân Mông cổ đi chiếm 
Baghdad, tiêu diệt vương triều Abbas (năm 1258).

1260
Hốt Tất Liệt trở thành Đại Hãn đời thứ năm của 
đê' quốc Mông cổ.

1264 Hốt Tất Liệt dời đô về Đại Đô (Bắc Bình).

1266 Cuộc nổi loạn Hải Đô diễn ra.
Nghị viện nước Anh thành lập 
(năm 1265).

1269
Lạt Ma tăng Bát Tư Ba sáng tạo ra chữ viết Bát 
Tư Ba (chữ Mông cổ).

Quân Thập tự viễn chinh 
phương Đông lẩn thứ bảy 
(năm 1270).

1271
Hốt Tất Liệt đổi quốc hiệu thành “Nguyên”, triều 
Nguyên chính thức thành lập.

1274 Cuộc viễn chinh Nhật Bản của Hốt Tất Liệt thất bại.

1275 Marco Polo đến Đại Đô, ở lại Trung Hoa hơn 17 năm.

1280 Nam Tống bị diệt vong trong trận Nha Sơn.

1281 Quách Thủ Kính sáng tạo ra lịch Thụ Thời.
Cuộc xâm lược nước Đại Việt 
của quân Nguyên thất bại 
(năm 1288).

1292 Marco Polo rời khỏi lãnh thổ triều Nguyên. Quân Nguyên viễn chinh Java.

1294 Hốt Tất Liệt qua đời.

1295 Marco Polo trở về Venice.
Đế quốc Ottoman thành lập 
(năm 1299).

1310
Hãn quốc Sát Hợp Đài hợp nhất với Hãn quốc Oa 
Khoát Đài.

Nước Pháp sáng lập Hội nghị 
ba đẳng cấp (năm 1302).

1313 Triều Nguyên thực thi chế độ khoa cử.

1346 Nhà du hành người Maroc Ibn Battuta tới Đại Đô.
Chiến tranh Trăm năm bắt đầu 
(từ năm 1337 đến năm 1453).

1351
Cuộc khởi nghĩa Khăn Đỏ bắt đầu, lực lượng chống 
nhà Nguyên của các vùng ngày càng lớn mạnh.

1353 Chu Nguyên Chương khởi binh chống nhà Nguyên.

1368
Người Mông cổ bị xua về phương Bắc, triều Nguyên diệt vong. Chu Nguyên Chương 
thành lập triều Minh, Trung Hoa một lẩn nữa bị người Hán cai trị.


