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Chương í:
s4n/ ̂ Ốộ/C&đíù/ uà'

Năm 3000 TCN  
Nền văn minh 
nông nghiệp xuất 
hiện tại lưu vực 
sông Hoàng Hà.

M Ụ C

L U C

A
Năm 2500 TCN  

Văn minh Ân 
Độ xuất hiện.

cYUên' ốíếư/
SU/ kiện/ íccA  s á

Tpang 110:
tM U ĩẢ h à n Ỹ

ĨPStlg 141: clíy/Ị2AanỶ
cua' % (iysc2{án '

Nhà Tần thống 
nhất Trung Hoa. 

Doanh Chính 
xưng đế.
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I P3 ilg It: Su> lasdcti/ciias ^ fia b g ia a ' 

1 P90g 31: cMoanpd& s4safatAiio
d a y  ^ / la l^ id a

Nam 2000 TCN
Nen v3n minh song 
An cifc thinh. Nam 1000 TCN  

Ngi/di Aryan xay 
di/ng quoc gia tai Il/u 
v i/ c  song Hang, b it  
dau sijf dung do s it.

Nam 770 TCN
Chu Binh Vi/dng ddi 
do ve Lac Ap, suf goi °~ 
la Dong Chu, thdi dai 
Xuan Thu bat dau.

Nam  372 TCN 
Trieu dai Nanda 
cua Magadha 
thong nhat B lc  
An  D0.

N^m 600 TCN  
Bac An Do bi/cfc vao* 
thdi dai li$t quoc (cac 
ni/dc phan tranh).

Nam 480 TCN  
Phat to Siddhartha 

Gautama (Thich-ca 
Mau-ni) ra ddi.

Chiicfng 2 :

tAahg/nAdl %umg/ ̂ ¡Xaa
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L ờ i  m ở  đ ầ u

Trong CUỐTÌ sách này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về văn 
minh A n Độ và văn minh Trung Hoa. Hai nền văn minh này 
xuất hiện muộn hơn văn minh Ai Cập và văn minh Lưỡng Hà.

Phạm vi địa lí của văn minh A n Độ tương đương với tiểu 
lục địa A n Độ ngày nay. Dãy núi và cao nguyên phía Bắc cách 
li hoàn toàn khu vực này vói lục địa Au A. Những hóa thạch 
người vượn cổ được phát hiện đã chứng minh hàng triệu năm 
trước người cổ đại từng sinh sống ở đây. Những cư dân đầu tiên 
của Ân Độ là người Dravidian. Họ đã sáng tạo ra văn minh cổ 
xưa nhất của Â n Độ - văn minh sông An. Sau đó, các dân tộc 
khác từ đầu dãy núi phía Tây Bắc như người Aryan, người Ba 
Tư, người Hy Lạp, người Nguyệt Chi, người Hung Nô, người A 
Rập, người Mông Cổ, lũ lượt kéo tới xâm lược An Độ.



Các dân tộc này không hề bị văn hóa A n Độ đồng hóa, mà trái lại còn 
mang theo những tập quán sinh hoạt, tôn giáo và nền văn hóa mới mẻ đến 
vùng đất này. Tại An Độ đã hình thành rất nhiều dân tộc mới, song những 
nền văn hóa này lại không hề hòa trộn vào nhau. Sự khác biệt về văn hóa đã 
gây-ehịa rẽ trong dân tộc An Độ, chẳng hạn: Sự xâm nhập của người Aryan 
dẫn đến sự phân chia 4 đẳng cấp: Bà La Môn (tăng lữ), Kshastriya (quý tộc và 
võ sĩ), Vaisya (nông dân và thương nhân), Soudra (nô lệ). Chính sự chia rẽ này 
làm nảy sinh những ảnh hưởng tiêu cực trong lịch sử A n Độ và vẫn còn kéo 
dài đến tận ngày nay.



Vì thế, văn hóa Â n Độ tồn tại rất nhiều yếu tô" ngoại lai, hơn nữa trong suốt 
quá trình lịch sử, Â n Độ chưa từng thống nhất về chính trị.

Nếu văn minh Ân Độ là sự chia rẽ và gián đoạn thì văn minh Trung Hoa 
là sự thôlng nhất và liên tục. Trong lịch sử, có rất nhiều dân tộc du mục từng 
xâm lược khu vực Trung Hoa, thậm chí còn lập nên vài triều đại, nhưng không 
phải là người Trung Nguyên* buộc phải chấp nhận ngôn ngữ và văn hóa của 
kẻ xâm lược, mà là những kẻ xâm lược luôn luôn bị nền văn hóa của Trung 
Nguyên đồng hóa nhanh chóng. Các dân tộc ngoại lai không gây chia rẽ trong 
dân tộc Trung Hoa như ở A n Độ, mà là hòa hợp hoàn toàn vối người Trung 
Nguyên gốc. Người Trung Nguyên chính là chủng tộc da vàng, các dân tộc 
bị người Trung Nguyên chinh phục và các dân tộc chinh phục người Trung 
Nguyên cũng đều là chủng tộc da vàng. Vì th ế  trên cả dòng sông dài lịch sử, 
người Trung Nguyên từ đầu đến cuối đều thuộc cùng một chủng tộc, cùng một 
nền văn hóa, đồng thời chính trị cũng luôn duy trì được sự thông nhất.

* Ý chỉ khu vực trung và hạ lưu Hoàng Hà, là nơi ph á t nguyên của nền văn minh Trung Hoa.



-Chương 1: S^ n/ĨẾ& c& cta i/ư à (̂ tiâ b fíá a '
Nội dung chính:

Xã hội Ân Độ cổ đại
Sông Ân và các đô thị cổ là bằng chứng lịch sử của nền văn minh Ân Độ cổ đại. 
Các công trình kiến trúc trong những đô thị thời đó đều rất quy củ, ngăn nắp.
Sự ra đời của Phật giáo
Phật giáo cho rằng, nguồn gốc mọi đau khổ của con người là mong muôn có được 
những thứ không thể đạt đến. Trong vô số ham muốn của con người thì ham muốn 
tư lợi là lớn nhất.
Hoàng đế Asoka thúc đẩy Phật giáo

’ Khi Hoàng đế Asoka đang chinh phạt Magadha, do tận mắt chứng kiến nhiều cảnh
tượng giết chóc, ông đã tỉnh ngộ. Vì thế ông ngừng việc mở mang lãnh thổ bằng 
vũ lực, lấy Phật pháp giáo hóa để chinh phục các nơi, đồng thời quy định Phật giáo 
là quốc giáo.



Khoảng 4 .0 0 0  nâm trước, fợi một 
khu chợ trên đồng bàng do hai con 
sông tuphratcs và sông ĩig r iỉ bồi đổp.

NHƯNG THƯƠNG 
NHÂN Từ ĐẤT NƯỚC 
PHƯƠNG ĐÔNG XA 

XÔI MANG TỚI
^  đ ấ y !

C h iềc  bìn h  
NÀY THẬT 
TINH x ả o !

ĐẤT NƯỚC 
PHƯƠNG 
ĐÔNG XA 
XÔI

HỌ LÀ
AI VẬY?

L i

k. ~ Ấ

TÔI CŨNG
KHÔNG Rỏ NGHE

HỌ NÓI



Noi đó đường phố không chỉ rộng rõi, quy củ, loàn  là những ngói nhà hai lồng được 
xây bàng ggch, mà còn lốp độf cỏ dường ống nước nổi và đuờng ống nước ngầm.
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Nền vồn minh của đốt nước xa xôi đó chính là nền vân minh do sông An chảy quo Pakistan nuôi dường, 
ĩh ế  nhưng nền vân m inh lừng huy hoàng một Ihời nòy lợi suy làn  vào khoảng nâm 1800 ĨCN, có lè là do 
cóc nguyên nhân như: xây ra Irộn động đaĩ lớn, lũ lụ i, dòng sông đổi dòng, rừng bị chộf phá bừa bãi hay 
việc buôn bán bị cối đứt...





VÙNG ĐẦT 
MỚI SẺ LÀ 

CỦA CHÚNG 
TAĨ

KHÔNG HAY Rổl! 
MỘT ĐÁM NGƯỜI 
TỪ PHƯƠNG BẤC 

KÉO ĐẾN TẤN 
CÔNG CHÚNG TAlí

HỌ NGổl TRÊN 
THỨ KÌ DI GÌ DÓ 

CHẠY NHANH 
NHƯ GIÓ!



Khi ổó người Aryan đâ bổ i đồu sử dụng 
vO khí bòng sõi do phưong ĩâ y  đem lớ i.

Họ liên  tục c h in j i 'p M j l  
dân íộc bản -đ iếrỉíiư -n gứ ờì 
D rovid ian và t r ở lh à n h  nhi 
chủ nhõn 
Ân 0Ộ.

Khi di cu đèn vùng Punjab đ ố i đoi phì nhiêu, 
không lâu $au ngưòi Aryan bât đâu Irồng trọi. 
Hàng írõm  nâm sou đó, họ cOng nhiều lồn cối 
quân xồm lược lưu vực sống Hòng.
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Dổng cốp thứ 3 là 
Vaisya, boo gồm nông 
dân và thương nhàn.

Con người được chia Ihành 
4 đổng cốp, đổng cốp thứ nhài 
có quyền lực nhốt là Bà La Mòn 
gồm các lâng lử.

Dõng cốp Hiứ 2 là 
Kshoỉlriya, bao gồm  
quốc vương, quý lộc 
và vồ si.

Đổng cốp thốp 
nhấí chính lò ỉoudra  
gồm các nô lệ.

CHẾ Độ 
ĐẲNG CAP 
NÀY ĐƯỢC 
TRUYỀN TÙ 

ĐỜI NÀY SANG 
ĐỜI KHÁC, 

ĐẾN ĐỜI CHÁU 
CHẤT CŨNG 

KHÔNG THAY 
ĐỐI ĐÂU.

HƠN NỬA, NHỨNG 
NGƯỜI KHÔNG THUỘC 
CÙNG MỘT ĐẲNG CẤp 
THÌ KHÔNG THỂ KẾT 
HÔN VỚI NHAU NGAY 

CẢ CÙNG NGỒI ĂN VỚI





Dân tộc Sakya (Thích-ca) * 
Thành Kapilavastu

N ư ớc  TA LÀ 
MỘT N ước NHỎ 
LUÔN CHỊU Sự 

THỐNG TRỊ CUA 
K.05ALA.

B Ế T  
KHÔNG 
. HẢ? .

SlDDHARTHA, KHI 
TRỎ THÀNH QUỐC 
VƯƠNG, CON NHẤT 

ĐỊNH PHẢI LÀM DAT 
NƯỚC LỚN MẠNH 

HƠN. (Tãt

CON 
BIẾT
RỒI Ạ.

"Siddhartha 
Gautama 

Dạt Đa 
Bàm)





f r "



Vừa mói chào đòi, hoàng fu đâ ểi vẻ 
phio Dóng 7 bưóc và cối liêng nói.

Mói họ sinh hoàng tứ đuọc 7 ngòy thi hoang hộu Maya quo đòi. Còn hoàng lủ  
vàn lón lèn khỏe mgnh. Dế nối ngôi vua, ngài hot nhiẻu kiến íhửc và vò nghệ.

Khi hoàng hgu Maya 
mang thai hoànq>2^  
lử, bà lừng r r i Ç Ï Q  
nòm mo íhốyỊ^ '  V  
một con voi ^ 7 ? /  
Irâng nhgpvào /  Vin  
nqười mình,

B Ế T  ĐÂU SAU 
NÀY CON TA 

KHÔNG NHứNG 
LÀ VUA CỦA 

NGƯỜI SAKYA, 
MÀ CÒN LÀM 
VUA CÚA CẢ 

Glớl!

15





Sau dó if lâu,





M ộl đêm khuya...

Hoáng lử  Siddharlha lộng lẽ rời 
n  khói hoàng cung, chon I 

hành. Khi do, hoang tử



Ta t u  hành  l à  d ể  g iúp
MỌI NGƯỜI VƯỢT QUA 
NỒI KHỔ CỦA THẾ GIỚI 
HIỆN TẠI TÌM KIẾM sự  
BINH AN TRONG TÂM

Chỉ có  tăng Lứ 
CÓ THỂ GIÁC 

NGỘ, CÒN \nỆC 
sHổ ĐỘ CHÚNG 
SINH* LÀ ĐỀU 

KHÔNG THỂ!





è ’ 22mm

j r  C hỉ c ă n g  ^
VỪA PHẢI THÌ 
MỚI PHÁT RA 

NHứNG ÂM SẤC 
V. TUYỆT VỜI...

r  DÂY ĐÀN ^  
CĂNG QUÁ THÌ Dề 
ĐÚT, CHÙNG QUÁ 
THÌ TIẾNG ĐÀN 

k  KHỐNG HAY. à



 ̂ KHÔNG t h ê  
MỘT M ự c THEỌ 
ĐUỔI v iệ c  KHỔ 
LUYỆN, VÌ NHƯ 
VẬY SẺ KHÔNG 

> THU ĐƯỢC 
CHÍNH QUẢ.

VIỆC TU 
HÀNH CŨNG 
GIỐNG NHƯ 
CĂNG DÂY 
ĐÀN Vậ y !

/ D \  THEO 
CON ĐƯỜNG 

TRUNG 
DUNG MỚI 
 ̂LÀ CHÍNH 

k  XÁC. y

SÚ C  KHÓE 
CỦA TA ĐÃ
HỒI p h ụ c !



$au đó, Siddhortha ben ngòi thiẻn duói m óỉ 
tóy bò ổẻ cố ỉhụ, gióc ngộ vè nhúng đgo li 

vuọl qua nổi khố.





THẾ NÀO THÌ MỚI 
XÓA Bỏ ĐƯỢC

TRƯỚC TIÊN PHẢI 
HIỂU CON NGƯỜI 

LÀ ĐA BIẾN, LÀ VÔ 
THƯỜNG. SAU đ ó ...

Sống phải ngay Ihổng, làm việc 
phỏi ngay Hiổng, lâm  địa phái ngoy 
ỉhổng, đi ềưòng phải ngay ngân.
Bối xử chính đáng vói sự v ộ i  suy 
nghi chính đáng, nói nõng chính 
đáng, hành dộng chính đáng.





ĐƯƠNG NHIÊN 
LÀ DƯỢC, TRONG 

THẾ GIỚI CÚA 
PHẬT ngườ i 

NGƯƠI ĐỂU 
BĨNH ĐẲNG.



Cuối cùng Phột Đà lớ i mộỊ địa phuong 
có lèn  lò Kushinagar...

ĩrong 45 nòm sau đó, Phột Dà > 
ngao du bốn phương, ca ngợi giáo  
lí, rốf nhiều người đỏ được cảm hóa 
và frỏ thành lín  đồ Phgt giáo.

■1 * BỊ
P l PLri1







Q u â n  S y r ia ! c ó
GIỎI THÌ ĐÁNH TỚI Đl! 
Qu â n  Ấ n  đ ộ  c h ú n g  

TA KHÔNG SỢ CÁC 
NGƯƠI ĐÂa!

Dội quàn An Dộ do vua Chandragupta dàn 
đầu và đội quân Syria do vua Seleucus I dân 
đầu đối m ộf với nhau bên hai bờ sông Ân.

QUÂN ẤN Độ 
LẠI có  ĐỘI QUÂN 
IHÙNG MẠNH ĐẾN 
"l THẾƯĨ

X e m  r a , q u â n
TA KHÔNG THỂ 

NẤM CHẮC PHẦN 
THẮNG HOÀN 

_ TOÀN RỒI. ^

/ I O T  N H Ấ T \
LÀ nghi h ò a  Với 
C handragcipta

THÔ)!

Gì 
GÌ Cơ?



QUÁ! BẢN VƯƠNG 
SẺ TẶNG 500  CON VOI 

LÀM LỂ Vậ t !
Hoàng JếA$okdf4Jiê llự c của

Zĩì đỉnh cao

ĐẠI VƯƠNG TRỊ QUỐC
t h ậ t  tài tìn h , k h iế n

CHO NGƯỜI NGƯỜI
k h â m  p h ụ c . Tôi m u ố n
GA CON GÁI CHO NGÀI
l a m  Vư ơ n g  phi,
NGÀI THẤY THẾ 

NÀO?







NHỬNG c u ộ c  
CHIẾN TRANH 
MÀ TA PHÁT 
ĐỘNG PHẢI 

CHĂNG ĐỂU LÀ  
ĐÚNG ĐẨN?

V Ư Ơ N G ]  
QUỐC ĐƯỢC 
XÂY DỰNG 

BẰNG MÁU THÌ 
SỀ BỊ NHẤN 
CHÌM BẰNG

lù  ểó }rơ ái, hoàng đê 
Asoka dừng hổn nhửng cuộc 
chiến iíanh  vói bên ngoài.



Đây là bức lượng trên 
đỉnh cộ} đá mà hoàng đê 
Asoka cho xây dựng. Hình 
fròn bên dưói bức lượng 
chính là chi f ie l frên 
quốc kì An Độ hiện nay.



Ta  m u ổ n  c á c  k h a n h
TRUYỂN BÁ NHỨNG 

GIÁO LÍ TỐT ĐẸP CỦA
Th íc h - c a  m â u -ni r a

■V TOÀN THẾ GIỚI.

Hoàng dế  Asoka củ các tâng lử Phgỉ giáo tói 
đáo Ceylon ($ri Lanko ngày nay) khuếch Irưong 
Phạl pháp. If lâu sau, Phật giáo tù đáo Ceylon 
du nhập vào các nuóc Bóng Nam A.

T h á p  S tu p a  ở  S r i  L a n k a



-

Bue tuong Phòí ló  dồu hèn đuoc dụng lai Gondhara,
vì co Iham khao luọng fhan Hy lọ p  nên }qo hình (UO 
luọnq Pháỉ mang hoi huóng Hy Lọp. Vi íhe nguòi đòi 
sou goi nghç fhugl Phqt giao fheo phong coch Hy Lap 
là nghệ Ihuaí Gandhaia.

Không lâu sau khi hoàng đế Asoka 
bâng hà, triều ểọi Maurya suy làn. 
Vào khoảng ih ế  kỉ 1, dế  quốc Kushan 
bât đầu thống fri An Bộ. Bế  quốc 
Kushan bưóc vào thòi kì cực íhịnh 
duới Ihòi Kanishka I - vị vua đòi Ihứ 
bo tọi vị.

BẢN VƯƠNG SỀ H Ọ C V  
TẬP HOÀNG ĐẾ ASOK.A, W È  

TẬP TRUNG BẢO VỆ 
PHẬT

TA s è  c h o  \
/TẠ C  TƯỢNG PHẬT 

Tổ ĐỂ MỌI NGƯƠI 
ĐƯỢC TẾ BÁI

B l m  ± 2 ^  t r ư ớ c  t ư ợ n g  
k i v  PHẬT.





Từ năm 2200 TCN đến năm 2000 TCN, nền 
văn minh sớm nhất tại lưụ vực sông Ấn, hay 
còn gọi là văn minh sông Ân, bước vào thời kì 
cực thịnh. Các di chỉ tại các thành phố Harappa 
và Mohenjo-Daro chính là những đại diện điển 
hình cho nền văn minh này. Thế nhưng vào 
khoảng năm 1800 TCN, văn minh sông Ân đột 
nhiên suy thoái, nguyên nhân không rõ, nhưng 
trong những văn kiện sau này cũng không thấy 
ghi chép gì cả.

Đến khoảng đẩu thê'kỉ 14 TCN, nguời Aryan 
(tổ tiên đến từ châu Âu) ở phía Tây Bắc tới 
xâm lược Ấn Độ. Tại lưu vực sông Ấn và sông 
Hằng, nguời Aryan đã xây dựng nhiều vương 
quốc, đồng thời hình thành chế độ đẳng cấp và 
Bà La Môn giáo.

Do tranh giành quyền lợi, các vương quốc của 
người Aryan gây chiến nhau, các tiểu quốc không 
ngừng bị sáp nhập. Đến đầu thế kỉ 6 TCN, phía 
Bắc tiểu lục địa Ân Dộ chỉ còn lại 16 quốc gia.

Trong lịch sử, ( 
người ta gọi 
thời kì này là 
thời kì liệt quốc 
(các nước phi 
tranh với nhau).

Thời kì liệt quốc là thời kì 
phổn thịnh của văn hóa Ấn Độ, sản 
sinh ra nhiều tư tuởng và học thuyết như Phật 
giáo, Jaina giáo. Trong thời kì này, người Ba Tư 
và người Hy Lạp cũng từng lẩn lượt xâm chiếm 
lưu vực sông Ân.

Vào năm 321 TCN, Chandragupta đã lật đổ 
sự thống trị Ân Độ của người Hy Lạp, xây dựng 
triều đại Maurya. Đến đời vua thứ 3, dưới sự 
thống trị của hoàng đế Asoka, lãnh thổ của dế 
quốc Maurya đã đạt tới phạm vi rộng lớn nhất. 
Thế kỉ 1 TCN, triều đại Maurya suy thoái, phía 
Bắc Ân Dộ một lần nữa lại rơi vào thời kì chia 
cắt hỗn loạn.

Nến v in  minh sòng Ẩn

Nền văn minh sông Ấn là nền văn minh thời 
kì đổ đồng của tiểu lục địa Nam Á, từ khoảng 
năm 2000 TCN hoặc khoảng năm 1750 TCN, do 
phát triển từ lưu vực sông Ân nên mới có tên 
như vậy. Mohenjo-Daro và Harappa là hai thành 
phố điển hình của nền văn minh này, đểu có 
quy mô tương đối lớn.

Cư dân của nền văn minh sông Ấn chủ yếu 
sống bằng nghể nông và chăn nuôi gia súc, 
ngoài ra họ còn làm nghể đánh bất cá và nghề 
thủ công. Nghể gia công kim loại với nguyên liệu 
chính là đổng và đổng thau đã áp dụng các kĩ 
thuật như rèn, khảm, hàn và đúc để chế tạo ra 
các loại rìu, lưỡi câu cá, giáo, kiếm... Những vật 
đựng như khay tròn có đế cao là đặc sắc nhất.

Thời, đó còn xuất hiện cả nghề dệt bông, 
nghể đóng thuyền, nghề gia công  ngà voi, nghề  
gia công đá.. Việc buôn bán với bên ngoài phát 
triển, giao thương cả bằng đường bộ và dường 
biển với các nơi như Trung Á, Ba Tư, vùng Lưỡng 
Hà và Ai Cập...

Thời đó đã có chữ viết, số lượng kí hiệu lên 
tới 500. Các bức tượng đổng duợc chế tạo rất 
tinh xảo và đẹp mắt, có hình vũ nữ, cỗ xe và 
tượng động vật. Những con dấu làm bằng đổng, 
ngà voi và gốm cũng cực kì đặc sắc.

Khu vực trung tầm của nển văn minh sông 
Ân bắt đầu suy tàn vào khoảng năm 1800 TCN. 
Nhiểu nguời cho rằng nguyên nhân chủ yếu là 
do sự xâm lược quy mô lớn của các dân tộc 
bên ngoài. Theo một quan điểm khác tương đối 
thuyết phục hơn thi là do trận động đất mạnh 
xảy ra vào khoảng năm 1700 TCN và trận lũ lụt 
lớn do lẩn động đất đó gây nên.



Nam Ắn Bộ Mohenjo-Daro

Do phía Nam Ấn Độ có cao nguyên Deccan 
và các dãy núi Vindhya, Satpura ở phía Bắc làm 
bình phong, cộng thêm với sông Narmada và 
sông Tapti tạo thành hàng phòng vệ tự nhiên, 
vì thế mà tránh được sự xâm lược ổ ạt của các 
vương quốc phương Bắc.

Do tư liệu lịch sử để lại quá ít, cho nên những 
hiểu biết của chúng ta về phía Nam Ân Độ trước 
thời hoàng đế Asoka không nhiều. Nhưng có 
một điều rất rõ ràng là các nền văn hóa và 
quốc gia ở phương Nam cho dù bị chia cắt thành 
những nhóm đối kháng lẫn nhau đi chăng nữa 
thl cũng giống như phương Bắc nằm dưới sự 
kiểm soát của nguởi Aryan, đều có những cống 
hiến nhất định để hình thành nên nền văn minh 
Ấn Độ cổ đại.

Mohenjo-Daro là một kinh đô cổ của Ấn Oộ, 
đại diện cho các di chỉ của nén văn minh sớm 
nhất. Xung quanh kinh đô đều có những tòa 
tháp phòng ngự. Công trình kiến trúc trung tâm 
của kinh đô là một nhà tắm công cộng lớn dùng 
cho việc tổ chức nghi thức tôn giáo nào đó, 
chiều dài khoảng 12 m, rộng 7 m, sâu 2,4 m. 
ở phía Dông Bắc của nhà tắm này là một quẩn 
thể kiến trúc, trong đó có một tòa nhà rất dài 
và rộng, có thể đây là nơi cư trú của tầng lớp 
thống trị. ở phía Tây của nhà tắm công cộng có 
một kho lương thực quy mô cực lớn. Phía Nam 
của kinh đô còn có một quần thể kiến trúc mà 
trung tâm của nó là phòng hội họp. Khu dân 
cư ở tẩng dưới, đường phô' quy củ, các con phố 
chính rộng tới 10 m. Nhà cửa trên phố chủ yếu 
được xây bằng gạch nung màu đỏ, kích cỡ, độ 
cao thấp và cách bài trí của các ngôi nhà đều 
khác nhau, trong đó có cả những tòa nhà rất 
sang trọng và cả những mái nhà tranh vô cùng 
rách nát. ở khu nhà giàu còn có thiết bị thoát 
nước hoàn hảo được xây bằng gạch nung, thứ 
mà ở khu người nghèo khốn khổ không có. Điểu 
này chứng tỏ sự phân hóa đẳng cấp trong xã 
hội thời đó đã vô cùng rõ nét.

Kinh Veda (Kinh VẬ Bả)

Nghĩa gốc của “Veda” là “tri thức”, “trí tuệ”. 
Đây là tuyển tập các bài ca, bài kinh và lời bùa 
chú được các quan tư tế sử dụng khi tế thẩn. 
“Kinh Veda” tổng cộng có bốn bộ là: “Rig Veda” 
(Lê Câu Vệ Đà), “Yayur Veda" (Dạ Nhu Vệ Đà), 
“Sama Veda” (Sa Ma Vệ Đà), “Àtharva Veda 
(A Thát Bà Vệ Đà).

Trong 4 bộ này, “Rig Veda” được viết thành 
sách vào khoảng năm 1500 TCN đến năm 900 
TCN, là tuyển tập của hdn 1.000 bài thơ ca 
hiến tặng các vị thẩn của người Aryan. “Sama 
Veda” là tập hợp những bài ca được phối thêm 
giai điệu biểu diễn. “Yayur Veda” lại là một bộ 
cẩm nang dành cho giới tư tế. “Atharva Veda” 
là tuyển tập dân ca của những người dân bản 
xứ, được cho là một tuyển tập lời bùa chú có

thể chữa trị bệnh hiệu quả và tiêu diệt kẻ thù.
Tóm lại, “Kinh Veda" chứa đựng thánh thư 

của người Aryan Ẳn Độ và những giáo lí cơ bản 
để hình thành tôn giáo sau này. Cũng giống 
như các bộ kinh của Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, 
Hổi giáo, “Kinh Veda” được coi là những lời chỉ 
bảo của thẩn.



Chế dộ dẩng cấp

Người Ấn Độ cổ đại được chia thành 4 đẳng 
cấp đó là: Bà La Môn (Brahman), Kshastriya, 
Vaisya và Soudra. Nhưng thực ra còn có tầng 
lớp Pariah thấp hơn cả đẳng cấp Soudra như tù 
binh chiến tranh và những ngụừi bị xử phạt vì 
không tuân thủ chế độ đẳng cấp.

Dẳng cấp bắt đầu xuất hiện khi người Aryan 
tiên vào Nam Á khoảng năm 2000 TCN. Sự 
phân biệt đẳng cấp được quyết định theo thân 
phận mỗi người từ lúc chào đời, chỉ cẩn sống 
trong xã hội đó thì người ta không thể thay đổi 
được đẳng cấp của mình.

“Bộ luật Manu” là bộ luật điển hình nhất bảo 
vệ chê' độ đẳng cấp. Nó quy định rằng người 
Bà La Môn là người làm chủ thế giới con người, 
người Soudra chỉ có thể ngoan ngoãn phục dịch 
cho các đẳng cấp khác, không được tích lũy 
tài sản cá nhân, không được có bất ki hành 
động lời nói bất kính nào đối với các đẳng cấp 
cao hơn. Người Bà La Môn và người Kshastriya 
có quyển cướp đoạt tất cả mọi thứ của người 
sòudrá.

Ranh giới giữa các đẳng cấp vô cùng ngặt 
nghèo, họ không thể kết hôn với nhau, không 
thể cùng ăn uống, cùng ngổi bên nhau. Người 
ở đẳng cấp cao kết hôn với người ở đẳng cấp 
thấp (đặc biệt là với Pariah) thì có thể bị xử tử 
hình. Nguời ở đẳng cấp thấp lăng mạ người ở 
đẳng cấp cao, I>ếu mức độ nhẹ thì phạt nặng, 
mức độ nặng thì bị xử bằng nhục hình tàn khốc. 
Nếu người ở đẳng cấp cao giết hại một người 
Soudra thì chỉ cần đền bù bằng một con súc 
vật là xong.

Trong nội bộ mỗi đẳng cấp đều có người 
giám sát xem mọi người có tuân thủ “Bộ luật 
Manu” và các tập tục truyền thống hay không. 
Một khi có người vi phạm, mức nhẹ thì sẽ do 
quan tư tế Bà La Môn xử phạt, mức nặng thì bị 
khai trừ ra khỏi đẳng cấp và bị coi là Pariah.

Cho dù sau khi Ân Độ giành dược độc lập, 
người ta đã xóa bỏ chế độ đẳng cấp, nhưng xã 
hội Ân Độ ngày nay vẫn còn giữ lại những tàn 
dư của chế độ đẳng cấp, gần như chế độ đẳng 
cấp đã in dấu lên mỗi người dân Ấn Độ.

l ũ Bà La Nôn giáo

Khi xâm lược Ấn Độ, người Aryan liền lập ra 
tôn giáo nguyên thủy với việc tế lễ là cốt lõi. Họ 
tin rằng “vạn vật có linh hổn” và thế giới được 
chia làm ba cõi: cõi người phàm trẩn, cõi thẩn 
thánh, cõi linh hổn (nơi an nghỉ của người sau 
khi chết). Bằng việc tế lễ, người phàm trần có 
thể kết nối với cõi thẩn thánh và cõi linh hổn. 
Thời đó, họ thờ phụng đa thẩn như thẩn trên 
trời, thẩn chiến trường.

Cùng với sự hình thành quốc gia và chê' độ 
đẳng, cấp, để củng cố sự thống trị của mình, 
các tăng lữ Aryan cải cách từ việc sùng bái đa 
thẩn ban đẩu thành học thuyết tôn giáo tương 
đối hệ thống, tức Bà La Môn giáo. Các tăng lữ 
còn sáng tạo ra đấng Brahma, tức đấng Phạm 
Thiên (người sáng tạo ra vũ trụ, đấng tối cao 
của trời đất).

Bà La Môn giáo còn thêm tư tưởng luân hồi 
vào giáo lí của họ, sáng tạo ra thuyết “Nghiệp 
lực luân hổi”, ca ngợi báo ứng nhân quả.

Bà La Môn giáo ra sức bảo vệ chế độ đẳng 
cấp, khuyên răn mọi người an phận tuân theo 
quy tắc thì mới được thiện báo trong kiếp sau.

Bộ kinh chủ yếu của Bà La Mồn giáo là “Kinh

43



y

Phật giáo

Người sáng lập ra Phật giáo là Siddhartha 
Gautama, các tín đổ Phật giáo tôn ông là Thích-ca 
Mảu-ni, gọi tắt là Phật Đà.

Quá trình phát triẽn của Phật giáo ở Ân Bộ đại 
khái có thể chia thành 5 giai đoạn lịch sử dưới đây: 

Phật giáo nguyên thuy: Phật giáo ở thời kì do 
Thích-ca Mâu-ni sáng lập, các đệ tử của ông kê' 
thừa và truyền bá.

Phật giáo Bộ phái: 100 năm sau khi Phật Dà 
nhập cõi Niết Bàn, nội bộ Phật giáo bắt đẩu chia 
rẽ. Sự phân hóa đầu tiên là Đại Chúng bộ và 
Thượng Tọa bộ, gọi lầ hai bộ căn bản. về sau từ 
hai bộ căn bản lại phân hóa thành 18 bộ hoặc 20 
bộ, gọi là bộ phai nhánh cuối. Phật giáo Thượng 
Tọa bộ cũng gọi là Phật giáo Tiểu thừa.

Phật giáo Đại thừa: Trong thời kì thịnh hành 
Phật giáo Bộ phái, tư tuởng Đại thừa dẩ bắt đẩu 
nảy sinh và trụỵền bá ở Nam Ấn Bộ.

Phật giáo Thượng Tọa bộ: Phật giáo Thượng 
Tọa chủ yếu tăng cùờng nghiên cứu và giải thích 
một cách nghiêm túc, cấn thận về giáo lỉ của Phật 
Dà, đồng thời việc tu hành chỉ cầu mong sự giải 
thoát cá nhân. Sau khi Phật giáo Đại thừa xuất

laỉna giáo (Kỳ Na giáo)

Jaina giáo của Ẩn Độ có lịch sử lâu dời, xuất hiện 
từ thế kỉ 6 TCN đến thế kỉ 5 TCN. Vardhamana - 
vị thánh đời thứ 24 của đạo Jaina dược tôn vinh 
là nguừi sáng lập thực sự của đạo này. “Jain" hay 
“Jaina” là từ chữ “Jin” mà ra, nghĩa là “nguời 
chiến thắng”, cOng lầ một trong các xưng hiệu cùa 
Vardhamana, vì thế đạo này có tên Jaina từ đó. Các 
đệ tử tôn ông là Mahavira, tức lầ “anh hùng vĩ đại”, 
gọi tắt là “đại anh hùng”.

Jaina giáo gần như cùng xuất hiện với Phật giáo. 
Jaina giáo chủ trương giải thoát linh hổn, luân hổi 
nghiệp báo và phi bạo lực, đồng thời cho rằng tất 
cả mọi sinh vật đều có linh hồn, đều thuộc về thẩn 
thánh. Khi chưa dược giải thoát, linh hồn của con 
người chịu ràng buộc vì “nghiệp” và luân hồi vô hạn, 
chỉ có tu luyện thì mọi người mới làm cho linh hồn 
thoát khỏi gông cùm của “nghiệp”, giành được sự 
giải thoát cuối cùng. Đạo này chủ truong ngũ giới: 
không sát sinh; không nói dối; không trộm cấp; 
không tà dâm; không mê đắm các sở hữu thê' tục. 
Jaina giáo còn cho rằng, chỉ có nghiêm khắc tuân 
thù giới luật, trải qua tu luyện khổ hạnh thì mới có 
thể loại bỏ các ràng buộc của “nghiệp” cũ, đạt tới 
sự “tĩnh tại”, giành được sự “giải thoát”.

è 44

hiện ở Ấn Bộ vào thế kỉ 1, chỉ trích Phật giáo 
Thượng Tọa bộ coi nhẹ việc phổ độ tất cả chúng 
sinh, VI thê' gọi họ bằng cai tên là Phật giáo Tiểu 
thừa" với ý khinh thường.

Phật giáo Mật tông (Mật giáo): Từ thế kỉ 8 đến 
thế kỉ 9, Ấn Dộ giáo phát triển mạnh mẽ và trở 
nên thịnh hành. Dưới ảnh hưởng của trào lưu xã hội 
đó, Phật giáo bắt đầu tiếp thu An Dộ giáo cùng tín 
ngifing dân giạn và dần dần trở thành phái Mật 
tông. 0 Nạm Ân 0Ộ và cao nguyên Deccan cùng 
với Đông Ân Độ xuất hiện phái Kim Cuơng thừa 
và Dj Hành thừa. Thế nhưnạ, đến đẩu thế kỉ 13, 
Phật giáo ở các khu vực của An Độ từ thịnh chuyển 
thành suy, Mật tông cũng theo dó mà thu hẹp lại.

Giai đoạn hiện tại: Những năm gần đây, Phật 
giáo từ lâu đã không còn lầ tôn giáo chính ở nới 
đây, nhưng các tổ chức Phật giáo Ấn Độ vẫn triển 
khái rộng rãi những hoạt động quốc tế, thường 
xuyên triệu tập Hội nghiên cứu học thuật PhậỊ giáo 
quốc tế. Tuỵ số lũợng các tín đổ Phật giáo Ân Độ 
tham gia rat ít nhưng về lĩnh vực văn hóa tư tưởng 
lại rất có sức ảnh hư&ng.

--------------------------

Ẩn Bộ giáo

Ấn Độ giáo là một trong những tôn giáo chính 
của thế giới, cũng là tôn giáo truyền thống của Ấn 
Độ. Nhìn chung người ta cho rằng, Ân Độ giáo bắt 
nguổn từ Vệ Đà giáo và Bà La Môn giáo của Ấn 
Độ cổ đại. Vào khoảng thế kỉ 8, nhà cải cách Adi 
Shankara nổi tiếng trong lịch sử Ân Độ đã tiếp thu 
một số giáo lí của Phật giáo và Jaina giáo để cải 
cách Bà La Môn giáo, cuối cùng hình thành nên 
Ấn Độ giáo.

Các nhánh của Ân Độ giáo rất phức tạp, tín 
ngưỡng tuơng đối thống nhất như sau:

(1) Đấng Brahma (Đấng tạo hóa) là vĩnh hằng, 
vô hạn và siêu nhiên, là cái căn bản vô cùng rộng 
lớn, vừa có lại vừa không có, là cái gốc của vạn vật, 
nhân và quả. Đấng Brahma vừa có thể duợc coi là 
vị thần thứ nhất, thông thường lấy thần Vishnu hoặc 
thẩn Shiva làm đại diện. Brahma, Vishnu, Shiva 
cùng là ba vị thẩn trong một thể thống nhất của 
Ấn Độ giáo.

(2) “Kinh Veda" có quyền uy tuyệt đối, đẳng cấp 
Bà La Môn nên đuợọ huởng dặc quyển của xã hội.

(3) Các tín đồ Ân Độ giáo cẩn phải ăn chay, 
không đuợc sát sinh.

(4) Chung sinh luân hồi chuyển kiếp.



Chướng 2: % ăh/% Aả^ĉ{oànạ/tÂôhạ/nÁâl
% tu n ạ /

Nội dung chính:
Thương Chu diễn nghĩa
Trong lịch sử Trung Hoa, lưu vực sông Hoàng Hà đóng vai trò vô cùng quan trọng 
của văn minh Hoa Hạ.
Chiến Quốc tranh bá
Nửa cuối thời nhà Chu, các nước chư hầu bắt đầu sáp nhập, đến thời kì Chiến Quốc 
chỉ còn lại 7 nước chư hầu.
Thành lập triều đại nhà Tần
Để thống nhất 6 nước, vua Tần Doanh Chính đã lần lượt phát động nhiều cuộc 
chiến tranh, và sau này ông trở thành hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa thống nhất. 
Hơn nữa để ngăn chặn các dân tộc thiểu sô" xâm phạm vùng biên cương, từ thời đại 
nhà Tần trở đi đã bắt đầu xây dựng Vạn Lý Trường Thành.

45



Xhươưẻtlgnu Qièninqni;

* J j d l i ử i ã m * i l a r â ỉ i o i M  đau với văn m inh sông Hoàng Hà. Vãn minh n a y ĩa í  
nguồn W tíi/ v ự c  sồng Hoàng Hà vào khoáng năm 5 0 0 0 4 (4 !, và c ì i n g j « ý w t ứ f í i ^ ^  
Lưỡng Hà, vởn m inh Ai Cộp, v õ t íM n lr ^ n  Đệ*đtíực g ọ U ố ^ ỉự  đại vởn m inh'' Cầa4hêc§iới.

Lưu VỰC sông Hoàng Hà còn là (ói nôi CỒQ vân minh Hoa tíg. Cói nôi đó đo 
j £ /  / M i  nống nền vân minh Hoa tíg tràn Irề sức sống, chị phối ỉự Ihâng }fồm 

' ý /  của mành đốt Trung Hoa trong líc h ịử  phái triển.





I

I
Ị2

Dưới thời nhò Thương, vuo xử lí các việc Iriều chính TRÁ c o n  
TRAI LẠI 
CHO t a !



CÁ MAC 
CÂU 

CHƯA?
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"^ K hong lóu sau, Cơ Xương lôm bệnn và qua 
sau này được truy tôn là Chu Văn Vương. ^

!on frai củo Cơ )(trong là Cơ P h ó Ụ ên  ngôi vua,\Ịút chu Vũ Vừơng.

Vói sụ phò iá  CÜO Khưong ĩừ  Nho và 
Chu Cóng Bán, nưóc Chu dưới Ihòi Vù 
Vuong frỏ thành quốc gio hùng monh.



Khi đó, ĩrụ  Vưong ngày càng hoang dởm làn bgo, 
xa xỉ vồ độ khiến dàn chúng lồm fhan.

* Từ mà vua dùng đ ể  tự xưng m ột cách khiêm tốn.









CÁC MÁI NHÀ 
THỜI ĐÓ ĐẢ ĐƯỢC 

LỢP BẰNG NGÓI 
NUNG Từ ĐẤT 

S é t !

Ctíế DỘ PHÀN PHONG CUA NHÀ CHU 
Sou khi chinh phgí ĩrụ Vuong thdng lọi, Chu Vủ Vưong đò đem lố i cá lânh thó phàn 

phong cho nguòi ỉrong lộc và các còng ỉhòn, hình Ihành nèn co câu quyèn lục kiêu kim  fụ 
Iháp. phía frèn cùng là vua, duói vua là bốn giai cóp, ổó là cac chu hàu có quan hệ huyèl 
thống vò gia Ihòn cua họ là khanh, đợi phu, si. Vua quàn lí cóc chu hàu, còn các chu hàu 
quan li khanh, dại phu, sì.

Mòi m ộl chúc vị ểẻu là cha fruyen con nối. Phuong pháp dụo vào quan hệ huyêf thống, 
dồng íhòi phân chia giai cóp đè thòng trị chính là ché dò phàn phong cua nhà Chu.

Th e o  q u a n  c h ế  
NHÀ CHU, q u a n  
LẠI Được CHIA 
THEO THÚ BẬC 

NHƯ SACJ: KHANH, 
ĐẠI PHU, SĨ.

ẤT  CÁ CHƯ HẦU, 
KHANH ĐẠI PHU 
SĨ ĐỂU DO THIÊN 

TÙ NHÀ CHU 
QUẢN LÍ.



Chiến QuốStráhHlbál

Để tránh bị dán lộc Khuyển Nhung quốy nhiễu, 
Chu Bình Vương đâ dời đô lừ  Cảo Kinh về Lọc Âp 
(sau này lò Lgc Dưong) ở phía Đông. ĩriều  ổọi nhà 
Chu từ thời đó irỏ  đi được gọi là Dông Chu.



Việc dời kinh đô về phío Đòng còng lòm  
cho tình hình đối nưỏc thèm bài ổn.

Khoảng nâm 7 0 0  ĨCN.

Vua nước ĩề  Ihời dó 
là ĩề  tíoòn Công.
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(  K h ô n g  \
PHẢI BẰNG 
L VŨ Lự c, Ả

CÁCH cai 
TRỊ ĐẤT 

NƯỚC TỐT 
NHẤT

MÀ LÀ BẰNG ĐẠO ĐÚC 
ĐÓ CHÍNH LÀ NGUYÊN 

TẮC QUAN TRỌNG NHẤT 
k  TRONG CHÍNH TRỊĨ

Cuói Ihời ki Xuân ĩhu lức dau 
ih ế k ỉ 5 ĨCN, lọ i nước Lỏ (ở phía 

nước ĩề) xuál hiện mộ} 
l i l à

Nối gót nưóc ĩề . bốn nuóc chu hàu hùng mgnh khóc làn luợí írổ  
Ihành bó chủ ỉhòi đó. ĩhòi ki này tronq 5Ủ sách qọi là íhời kì Xuán ỉhu.

Yêu
người, t a t

SỀ NHẬN 
ĐƯỢC YÊU 

th ư ở n g .

1 Cách học trò gọi thầy mình thời xưa.



XEM RA, NƠI ĐÂY 
CHẲNG AI TIẾP 

THU CHÚ TRƯƠNG 
CHÍNH TRỊ CỦA 

TA Rồl!

HAY LÀ 
TỚI NƯỚC 

KHÁC THỚ 
XEM sao!

14 nởm sau, Khổng ĩủ  quay về 
nước Lỗ, chuyên tâm  Ihco đuổi việc 
dqy học. ¿ K

$au khi Khổng ĩủ  qua đờ i, tư tưổng của ông 
được các học Irò lộ p  hợp Ihành cuốn "Luộn ngũ'

Luận ngử * là lóc phếm nổi tiếng ghi chép nhùng tu íuỏng vĩ đợi cúa Không ĩu , rối nhiều 
càu nói nổi tiếng đưọc lưu fruyen íhièn có. chúng hgn nhu:

Hoe nhi thòi tạp chi, bãf diệc duyệí hò? Hũu bàng ỉụ viẻn phuong lai, bốt diệc Igc hồ? 
Nhàn bal tri nhi bốt uốn, bốt diệc quán lủ  hồ?*' (Học mà Ihuòng xuyèn ôn tập thi chang 
phai rãỉ fốf sao'* Có bạn tù phuong xa tói đàm đạo thì chang phái là chuyện đáng mùng 
sao? Nguòi khóng hiếu ta. ỉa củng khóng oán hận fhi chang phái là bộc quán fú sao?)

Hoc nhi bo’f lu  tac võng, lu  nhi bối học fac đ à i."  (Chí học mà không suy nghi lá i  iê  sai 
làm, chi suy nghi mà không học íó l sè bế tac.)
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C o n  người
NÊN SỐNG 

BÁC ÁI, CẦN
m ầ n  l à m  v iệ c ,

THỰC HÀNH 
T É T  KIỆM.

* Có nghĩa là ngang hàng với vua nhà Chu.



w  đ ú ng  vậy th ư a  \
ĩ  ĐẠI VƯƠNG. CHỈ c ó  \  
PHÁP TRỊ* MỚI KHEN xã' 
TẮC YÊN ỔN, ĐẤT NƯỚC 
PHỒN VINH, QUÂN ĐỘI 

.HÙNG MẠNH, NHƯ, VẬY ị  
\  MỚI THỐNG NHẤT /
\ dơợc th iên  h ạ . . /

Khanh  nói
RẰNG CAI TRỊ 
THIÊN HẠ PHAI 
DÙNG 'PHÁP 

, TRỊ' ư? J

Ngoòi những 
ngưòi k ể  Irên, 
còn có nhò binh  
pháp nghiên cứu 
về chiến luợc 
như ĩôn  ĩử.

THẾ THỜI 
LOẠN LẠC 

KHổNG NÊN 
TRỌNG LỂ

TCT c ả  mọi 
VIỆC ĐỀU 

THUẬN THEO 
LẼ Tự

k I L J f ê k l V

“PHÁP GIA" 
CỬA HÀN PHI Tủ.

“ĐẠO GIA" 
CỦA TRANG Tủ.

Các học phái 
đua nhau nảy nỏ.





I U ítự ế i Ị

QUẢ n h â n  m u ố n
THỔN TÍNH CÁ 6 
NƯỚC, XÂY DựNG 
MỘT QUỐC GIA 
THỐNG NHẤT 

THỰC SỢ.

NHÀ THƯƠNG 
VÀ NHÀ CHU CHỈ 
THỐNG TRỊ KHU 

V ự c  TRUNG 
NGUYÊN.

Q u ố c  GIA 
THỐNG 

NHẤT THỰC

Tu y ệ t
q u a !







THẦN c ó  
CÁCH NÀY.

POANH CHÍNH 
TUổl CÒN

t r ẻ  n h ư n g  
DA TÂM RẤT 

Lớ n !

NẾU KHÔNG SỚM 
TRÙ KHỚ HẮN THÌ 

E LÀ HẬU HOẠ 
KHÓ L ư ờ n g !



O S O V O X O V O V O IQ u ả  n h â n
MUỐN TIẾP 
KIẾN SÚ GIÁ 
NGAY LẬP 

TÚC.

£o \ä\o\o\o\qI'ỹ\'JvVjl X4Ị1D\0\0\0\C

Y/ lt\CACl\o\o\(
rr\ k0l̂ 0\c\l V vTrr̂ iŒ o\ o\









Nóm 2 2 1 ĨCN.

Nõm 222 ĨCN, ĩồn  liếp  lục
tièu d iệ í nước yên.

CƯỜNG QUỐC 
CUỐI CÙNG -  

N ước TỀ CŨNG 
ĐÃ BỊ QUÂN TA 

TIÊU d iệ t !

C h ú c
MỪNG ĐẠI
, Vư ơ n g !



ĐẠI VƯƠNG 
LA VỊ QUÂN 
VƯƠNG ĐẦU 
TIÊN THỐNG 
NHẤT ĐƯỢC 

THIÊN HẠ 
ĐẤY ạ !

V ì THẾ, ĐẠI VƯƠNG 
NÊN XÓA Bỏ LỂ NGHI 

CỦA CÁC VỊ QUÂN 
VƯƠNG TRƯỚC Đ Â\ 
ÁP DỤNG NHỨNG LE 

NGHI MỚI ĐỂ THỂ

* Từ đó về sau, các thiên tử được tôn là “hoàng đế", các hoàng đ ế  bắt đầu xưng là “ trẫm ”, 
còn quần thần chuyển từ xưng hô là “đại vương" sang “bệ hạ



T ừ  NAY VỂ 
5AU TR ẨM  
CHÍNH LÀ 

HOÀNG ĐẾĨ

ĐỜI ĐỜI K Ế P  K Ế P  
TRUYỀN NGÔI CHO 
CON CHÁU, MẢJ MÃI 
KHÔNG THAY ĐỔỈỈ

?TRẨM CHÍNH LÀ  
THIÊN TỚ CỦA
Đại t ẩ n  -  TẨN 
vTHÚY Ho à n g !



flpaHh-lâp'lTieû đại nhà Tân

ĩồn  ĩhủy Hoàng lần lượt liêu  diệt 
; ^  AƯÓC gồm: Hàn, ĩriệu , Ngụy, sỏ,

Yen vò ĩề ,  cuối cùng vào  nâm  221 
ĨCN (Ịâ thành lộp quốc 9)0 M ì g  nhà'} 
đàu liên  Irong lịch sử ĩrung Hoa.





NHƯ VẬY CHẲNG 
¿HÁC GÌ CÁCH 
CAI TRỊ CỦA 

CÁC TRIỂU ĐẠI 
t r ư ớ c  Đẩ y .

- ^ L Ạ P T ứ c S i
'  THI HÀNH CHẾ > 
Độ QUẬN HUYỆN 

TRÊN TOÀN J
^ __ q u ố c ! ^







Thư viện

HOÀNG 
THƯỢNG c ó  
LỆNH SAU 

NẢY ĐỀU PHÁI 
DÙNG THÚ NÀY 

ĐỂ ĐO NẶNG

Tần ĩhủy Hoàng ra lệnh điều chỉnh các logi chữ viết 
íruyền lợi fừ nhiều H iế  hệ, liếp  lục gián hóa thành chữ 
Tiểu ĩriện  và Khải ĩhư.

4 Quan ấn của triều Tần, chữ viết trên mặt là chữ Tiểu Triện.

Cân đo trọng lượng 
bằng quả cân đồng.

B a n  đ ầ u  c h ử  v iế t  c ủ a  môi
ĐỊA PHƯƠNG Mổl KHÁC, BÂY 

GIỜ ĐÃ THỐNG NHẤT Rồi, 
ĐÚNG LÀ TIỆN LỢI Ạ  

THÂTÍ





^~-rfjjg£q^ m t r t ó a  Tồn ĩhủy Hoqrr^ 
lự n g ìư ớ i chân núi Ly 

5ừrH tíơng-lruyền hơn 7 0 0 .0 0 0  
người được huy động tới để xây 
dựng cung điện và lâng mộ. ị

K h ô n g
CHỊU NỔI 
NỨA Rồi!

HOÀNG ĐẾ CÒN 
MUỐN CHÚNG 
TA SỐNG NửA 

KHÔNG?

¿ ■ 8 6



n







M—MMBB

THẦN 
KHẤU KIẾN

BỆ h ạ ! ,



HẮN DÁM BỐI NHỌ 
PHÁP LUẬT CỦA TRẦM, 

THẬT TO g a n !

NHỬNG HỌC GIẢ 1 
ĐÓ SUỐT NGÀY 

BÀN TÁN VỀ TRIỀU 
CHÍNH, LÀM u MÊ i 

LÒNG NGƯỜI J  
ĐÚNG LÀ MỐI J ẫ  

TAI họa!





LÒNG DÂN 
TRẢM HỌ 

NGÀY CÀNG 
RỜI XA PHỤ 
HOÀNG RổÌĩ











THẢO 
DÂN LÀ I 

Từ  PHÚC M

NGƯƠI BIẾT ỏ  ĐÂU 
CÓ THUỐC TRƯỜNG 
SINH BẤT LÂO ư?

TRÊN ĐỔNG HẢI 
XA XÔI, CÓ MỘT 
VỊ TIÊN CHUYÊN 

LUYỆN TIỀN 
ĐAN TRƯỜNG' 
SINH BẤT 

LÂO.

NẾU BỆ HẠ

THÌ CHỈ CẦN 
CHUẨN BỊ 

LỂ VẬT QUÝ

TỐT QUÁ,
CHO DÙ PHẢI 

CHUẨN BỊ BAO 
NHIÊU CHÂU 

BÁU,
NGƯƠI CŨNG 
PHẢI TÌM DƯỢC 

THỨ THUỐC 
ĐÓ MANG VỀ 
CHO TRẨm!

Tử  PHÚC 
TÌNH NGUYỆN 
ĐI TÌM THUOC 

CHO HOÀNG 
THƯỢNG.

ĩừ  PHÚC VÀ ĨRUyỀN ĩtíuyếĩ VỀ ĐẢO TIẾN BỒNG LAI 
ĩừ  Phúc cho ròng chỉ cồn đi về đảo liên  Bồng Lai là có íh ể  tím  đưọc íhuốc Irưòng sinh bốt lâo.
Đáo liên  Bồng Lai nòm ả Đông Hải xa xôi. Khâp noi Irèn đáo đều lò cung điện được xây bồng vàng 

bgc, lương Iruyền những sinh vộ i cư trú iọ i noi này, bất kể  là chim hay thú đều có màu trâng. ĩừ  
Phúc cùng con Ihuyền chỏ đầy lề vội đế dâng cho vị tiên đi về phía Dông Hỏi, fhê nhưng lừ  đó m ộ í đi 
không Irỏ về. Nghe nói cuối cùng con thuyền của ĩừ  Phúc đở cộp bến ở Kumano, Nhộl Bản (Ihuộc quộn 
Higashimuro, Ihành phố Shingu ngày nay). Cho đến nay, nơi đó vỏn có m ộf ngôi đền ihò ĩừ  Phúc.



ĩừ  Phúc xuởí phái đi về nuóng Đòng 
tìm  Ihuốc, nhưng lù  đó biệf vò ôm tin.

rAU BỆ HẠ cỏ 
rgC/ỜNG 5INH BẤT 
LAO TRỔNG NHƯ

t h ế  n à o  ạ ?

NHƯNG TRẦM
m u ố n  s ố n g  
MÃI MÃI, TRỞ 
th àn h  người 

BẤT Tứ!

Th ậ t  l à  c ó
THCIỖC TRƯỜNG 
SINH BẤT LÃO

Ngoài t ừ  V y  TRÊN THẾ
Ph ú c , t r ầ m  y  GIAN NÀY

CÒN PHÁI THÊM ỊỊ KHÔNG c ó
NHIỀU NGƯỜI A  THÚ GÌ LÀ
KHÁC ĐI T ÌM ^ ^ T R Ẩ M  k h ô n g  

KIẾM. CÓ Được!



ụ j L j y j
K h ô n g  đ ư ợ c ,

TRẦM LÀ THIÊN 
TỚ, CHÚT ỐM VẶT 

NÀY CÓ LÀ GÌ?

TIẾP 
TỤC LÊN
đ ư ờ n g !



TRAM 
SẼ CHẾT 
THẬT ư?

NẾU TRẦM 
CHẾT THÌ 
ĐẤT NƯỚC 

SẼ RA SAO?

T r ầ m

KHÔNG
MUỐN
CHET



a g j :  I ir- *

ĩồn ĩhúy tíoòng đưọc an fáng trong lóng mộ dưói núi Ly Son ỏ phía Đông 
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Trang Hoa cổ đại

Nển văn minh Trung Hoa hình thành sớm 
nhất ở lưu vực sông Hoàng Hà. Vào thế kỉ 21 
TCN ở Trung Hoa xuất hiện vương triều đẩu tiên 
- đó là nhà Hạ, nhưng vương triều có chứng cứ 
khảo cổ chính xác lại bất đầu ở nhà Thương. Tổ 
tiên của nhà Thương có thể đến từ vùng Liễu 
Đông. Đến thế kỉ 16 TCN, nhà Thương tiên vào 
khu vực Trung Nguyên. Thời kì đầu, triều Thương 
không ngừng di dời kinh đô. Sau khi Bàn Canh 
lên ngôi vua thì triều Thương đóng đô tại đất 
Ân (thuộc An Dương, Hà Nam, Trung Quốc ngày 
này). Từ đó về sau, kinh đô của nhà Thương 
không còn chuyển dời nữa, vì thế triều Thương 
còn được gọi là triều Ân. Nền văn minh của đời 
nhà Thương đã vô cùng phát triển, đã có lịch 
pháp, đồ đổng và chữ giáp cốt.

Nhà Chu là một bộ tộc ờ phía Tây của nhà 
Thương, có nguồn gốc ở vùng Thiểm Tây, Cam 
Túc. Vì vị vua cuối cùng của nhà Thương là Trụ 
Vương hoang dâm vô độ nên nhà Chu bèn liên

kết với các
Vào giữa thế kỉ 11 TCN, nhà Chu lật đổ nhà 

Thương. Nhà Chu dùng cách phân phong đất đai 
cho các chư hầu để thống trị lãnh thổ rộng lớn. 
Thế lực của triều đại nhà Chu thâm nhập tới hạ 
nguồn sông Hoàng Hà và vùng Giang Hoài, vượt 
qua cả sông Trường Giang.

Đến năm 770 TCN, Chu Bình Vương dời đô 
thành về Lạc Âp, đổi tên là Dông Chu (triều đại 
nhà Chu trước đó gọi là Tây Chu). Khi đó, các 
nước chư hầu trở nên lớn mạnh, còn triều đình 
nhà Chu bắt đầu suy tàn. Hơn 100 nước chư hẩu 
lớn nhỏ sáp nhập vào nhau hoặc tranh đoạt bá 
quyền, về sau, chỉ còn lại 7 nước chư hẩu tương 
đối lớn (Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tẩn), 
được gọi là thời kì Chiến Quốc.

Cuối cùng, nuớc Tẩn ở phía Tây trở nên hùng 
mạnh. Vào năm 221 TCN, Tần Vương là Doanh 
Chính đã thống nhất Trung Hoa, xây dựng đê' 
quốc thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa.

Vẩn hóa Ngtfửng Thiổu Ván hóa Hà Màu Bộ

Thời kì chế độ mẫu hệ, Trung Hoa có hai nền 
văn hóa khá nổi tiếng: Một là văn hóa Ngưỡng 
Thiều của nền văn minh viễn cổ lưu vực sông 
Hoàng Hà, hai là văn hóa Hà Mâu Độ của nền 
văn minh lưu vực sông Trường Giang.

Văn hóa Ngưững Thiều xuất hiện khoảng năm 
5000 TCN tới năm 3000 TCN. Được đặt tên này 
do năm 1921, người ta khai quật được di chỉ đẩu 
tiên tại làng Ngưỡng Thiều, huyện Thằng Chì, 
tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Thời kì này đã có chế độ cônq xã thị tộc 
tiiơng đối nghiêm ngặt, cuộc sống ổn định, sản 
phẩm chủ yếu là cây lương thực, bất đẩu dùng 
cung tên dê săn bắn, còn nghề thủ công là làm 
đổ gốm, dệt vải, may mặc" Đổ gốm ở thời kì 
này phần lớn màu đỏ, mĩ quan thực dụng, hoạ 
tiết đặc trưng là hình vẽ hình học hoặc hình 
động vật, vì thế văn hóa Ngu8ng Thiều còn được 
gọi là văn hóa gốm màu.

Thời kì đẩu của văn hóa Ngưỡng Thiểu thịnh 
hành lối hợp táng tập thể hoặc hợp táng cùng 
Qiới, thường mấy trảm người được chôn chung 
trong m ột ngôi m ộ, các  vật tùy táng của nữ giới 
nhiều hơn nam giới.

Văn hóa Hà Mẫu Độ là chl nền văn hóa thời 
kì đồ đá mới được phân bố ở khu vực đổng bằng 
bờ phía Nam của vịnh Hàng Chảu, Triết Giang 
cho tới quần đảo Chu Sơn. Niên đại của nó tương 
tự với văn hóa Ngưỡng Thiều. Do dược phát hiện 
tại làng Hà Mẫu Độ, huyện Dư Diêu, tỉnh Triết 
Giang nên được đặt tên là văn hóa Hà Mẫu Độ. 
Trong di chỉ văn hóa Hà Mâu Độ, người ta phát 
hiện ra hàng ngàn mẫu vật đổ đá, đổ xương, đổ 
gốm và đổ gỗ, ngoài ra còn phát hiện rất nhiều 
hạt lúa, lá lúa và thân cây lúa chất thành đống. 
Những hạt lúa này là bằng chứng vé giống lúa 
sớm nhất của Trung Hoa.

Thông qua việc lẩn lượt khai quật và nghiên 
cứu vể di chỉ, người ta phát hiện ra rằng, nghé 
thủ công thời đó rất phát triển, tay nghề làm đổ 
gỗ rất thành thục, công trình kiến trúc có kết 
cấu bằng gỗ thường lấy mộng và lỗ mộng ghép 
với nhau. Người ở thời đó còn học cách sơn, 
dùng công cụ để hỗ trợ làm đổ gốm.
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Đổ đổng là những đổ vật được chê' tạo từ hợp 
kim gổm đổng đỏ (đổng nguyên chất) và thiếc 
hoặc chì, độ cứng cao, đúc thành khuôn tốt, chịu 
ăn mòn, thích hợp chê' tạo công cụ, vũ khí, đổ 
dùng hằng ngày và tác phẩm nghệ thuật chạm 
trổ. Đây cũng là đổ kim loại mà con người sử 
dụng rộng rãi nhất.

Vào khoảng thế kỉ 21 TCN, Trung Hoa đã 
bước vào thời đại đổ đồng. Dưới thời nhà Thuong 
và nhà Chu, đổng đã được sử dụng phổ biến 
trong chê' tạo công cụ sản xuất, vũ khí, các kết 
cấu bằng đổng trên xe ngựa, đổ trang trí, đổ 
trang sức và quà tặng...

Về sau, cùng với sự phát triển của kĩ thuật 
luyện sắt, đổ đồng mới dẩn dẩn mất vị thế đi.

Chữ giáp cốt và viẬc bói toán

Chữ giáp cốt là chữ viết thời kì cuối nhà 
Thương, do duợc khắc lên mai rùa, xương thú 
nên được đặt tên là chữ giáp cốt. Những chữ 
viết dùng dao khắc này nét chữ to nhỏ không 
đều, thậm chí chữ thì mờ nhạt như sợi tóc, chỗ 
nối các nét có phần rời rạc, thô kệch, song nội 
dung mà chữ biểu đạt ngoài ghi chép lại ít ỏi sự 
việc ra, phần lớn đều ghi chép về việc bói toán 
của triều đình Ân Thương thời đó.

Nguời nhà Thuơng rất mê tín, tin vào quỷ 
thẩn, xử lí mọi việc lớn nhỏ đều phải dựa vào 
bói toán, do đó nội dung bói toán vô cùng phong 
phú, khi thì hỏi vể thời tiết, thu hoạch nông 
nghiệp, cũng có khi hỏi vể bệnh tật, cẩu tự, săn 
bắn, chiến đấu, cúng tế... VI thê' những chữ giáp 
cốt đó hầu như đã hé lộ phẩn lớn trạng thái sinh 
hoạt của người thời nhà Thương.

Cách bói toán là: Người ta lấy mai rùa hoặc 
xương thú đã qua xử lí để đục lỗ, tiếp đó dùng 
lửa sấy khô, mặt trên của mai rùa sẽ xuất hiện 
những vết rạn ở xung quanh những lỗ đục. 
Những vết rạn đó được gọi là “triệu”. Thẩy bói 
sẽ quan sát các vết rạn, sau khi phán đoán 
hung cát xong thì viết ra nội dung cẩn hòi bói, 
khắc lên mai rùa.

Chế độ tỉnh điền xuất hiện vào thời nhà 
Thương, nhà Chu. Dưới chế độ này, người canh 
tác thực tế không có quyền sở hữu ruộng đất mà 
chỉ có quyền sử dụng.

Tỉnh điền _do 9 vuông đất tạo thành 
nhìn chung mỗi vuông đất là 100 mẫu (1 mẫÙ 
= 667 m2), 1 đơn vị canh tác gọi là 1 điền. 
1 điền ở giữa gọi là “công điền”, các hộ nông 
dân xung quanh phải gieo trổng không công 
và toàn bộ phần được thu hoạch phải nộp cho 
tầng lớp thống trị. 8 điền còn lại gọi là “tư 
điền”, phân phối cho mỗi hộ gia đình 1 suất 
để canh tác gieo trồng, phần được thu hoạch 
thuộc vể hộ nông dân.

Tề Hoàn Công họ là Khương, tên là Tiểu 
Bạch năm 685 TCN lên ngôi vua Tề. Trong 
thời gian tại vị, ông trọng dụng Bào Thúc Nha, 
phong Quản Trọng làm tể tướng. Với sự trợ giúp 
cua Quản Trọng, ông đã tiến hành cải cách các 
[inh vực chính trị, kinh tế, quân sự, khiến nước 
Tề nhanh chóng trở nên giàu mạnh, đặt nền 
tảng cho đại nghiệp xưng bá.

Tề Hoàn Công tôn trọng triều đình nhà Chu, 
đổng thời liên kết rộng rãi với các nước chư hầu 
lớn nhỏ, cuối cùng ông trở thành bá chủ đẩu 
tiên trong thời kì Xuân Thu. Thê' nhưng sau khi 
Bao Thúc Nha, Quản Trọng qua đời, Tề Hoàn 
Công đã già yếu lại trọng dụng những kẻ tiểu 
nhân như Dịch Nha, Thụ Điêu. Năm 643 TCN, 
những kẻ tiểu nhân đó làm phản, đem nhốt ông 
trong cung và để ông chết đói. Từ đó nước Tề 
bắt đầu suy tàn.

Khổng Tử

Khổng Tử (năm 551 TCN -  năm 479 TCN) 
tên thât là Khổng Khâu, tự là Trọng Ni, người 
Trâu Âp, nuớc Lỗ vào cuối thời Xuân Thu. ồng 
là nhà triết học, nhà giáo dục v ĩ đại của Trung 
Hoa, người tụ hội tư tuởng văn hóa Trung Hoa, 
đổng thời sáng lập ra học thuyết Nho gia.

Khổng Tử xuất thân trong một gia đinh quý 
tộc đã mai một của nước Tống*, ông là người 
khắc khổ hiếu học, từng làm một số công việc 
thấp kém, đến tuổi trung niên ông mở trường 
tư dạy học. ông từng đảm nhiệm các chức vụ 
như đô tể, tư không, tư khôi™ thế nhưng vể sau 
do bị tiểu nhân hãm hại, ông đành từ quan, dẫn 
học trò đi chu du các nuớc tổng cộng 13 năm. 
Vể giầ ông quay vể nước Lỗ tiếp tục dạy học và 
chỉnh đốn thư tịch cổ.

Những lời-nói của Khổng Tử và đệ tử của 
ông được tổng hợp thành cuốn “Luận ngữ”, là 
cuốn sách kinh điển của Nho gia, có giá trị văn 
học rất cao.

Dưới thời kì Xuân Thu Chiến Quốc, vương 
quyền suy yếu, các chư hẩu tranh bá, mở cửa 
chiêu dụ nhân tài, đổng thời do dân số tăng nên 
việc phân chia đất đai gặp nhiều khó khăn, xã 
hội nảy sinh nhiều biến động lớn.

ở thời kì này, những người có tri thức đã đề 
ra những biện pháp và tư tưởng dẫn lối để giải 
quyết các vấn đề xã hội. Ngoài ra, việc thúc đẩy 
giáo dục và sự tự do về tư tưởng cũng khiến các 
chư hầu đua nhau tranh tiếng.

Thời hậu Xuân Thu xuất hiện các trường phái 
học thuyết khác nhau như: Nho gia, Đạo gia, 
Âm Dương gia, Pháp gia, Mặc gia... Tới giữa thời 
kì Chiến Quốc, các trường phái học thuyết lại 
càng nở rộ, đặt nền tảng rộng lớn cho sự phát 
triển của văn hóa Trung Hoa. Thời kì này được 
gọi là thời kì “Trăm nuức chư hầu” hoặc “Trăm 
nhà đua tiếng”.

Trong quá trình phát triển của lịch sử Trung 
Hoa, học thuyết Nho gia do Khổng Tử và học 
trò của ông khai sáng đã phát huy ba tác dụng 
chính sau đây: Đưa ra những quy tắc hoàn thiện 
cho chế độ quân chủ chuyên chê' của Trung Hoa 
với những lí luận chắc chắn; Xây dựng duợc 
quan điểm vững chắc về gia đình (gia tộc) và 
quan điểm xã hội; Hình thành tư tưởng đạo đức 
và giá trị xã hội hơn trong 2.000 năm nay của 
người Trung Hoa.

* toột quốc gia c ổ  thời nhà Chu, tồn tạ i từ đầu thời Chu đến cuối thời Chiến Quốc, kinh đô ở  Thương Khâu.
Tống bị liên quân ba nước Tề, Ngụy và Sở tiêu d iệ t nđm 286 TCN. «I Q g



Lão Tử

Lão Tử ra đời vào khoảng năm 570 TCN, là 
nhà tư tưởng nổi tiếng thời kì Xuân Thu. ông là 
người khai sáng trường phái Đạo gia. Theo ghi 
chép trong “Sử ký”, Lão Tử họ Lý, tên Nhĩ, tự là 
Đam, nguời huyện Khổ, nuớc Sở. ông từng làm 
quan sử phụ trách quản lí thư viện triều đình 
nhà Chu, chính vì vậy ông có cơ hội tiếp xúc 
và tìm hiểu các loại sách kinh điển cùng nhiều 
luổng tư tưởng. Dảy là một trong những điều 
kiện quan trọng de ông trở thành người sáng 
lập ra Đạo giáo. Lý Nhĩ cư trú nhiều năm tại Lạc 
Ẩp, học vấn ngày càng sâu rộng, thanh danh 
mỗi lúc một vang xa, v) thế, mọi người đều tôn 
ông là Lão Tử.

Về sau, triều đình nhà Chu xảy ra nội loạn, 
Lão Tử bị liên lụy nên từ quan vể ở ẩn. ông cưỡi 
trâu, khi tới cửa ải Hàm Cốc, theo lời thỉnh cẩu

f f Trận Trường Binh

của viên quan gác cửa tên là Doãn Hỷ, ông dà 
viết một cuốn sách nói về đạo đức tổng cộno 
hơn 5.000 từ, sau đó mới rời đi. Từ đó vể sau 
không ai biết tung tích của ông ở đâu. Nghe nói 
Lão Tử thọ hơn 160 tuổi, cũng có người nói ôna 
thọ hơn 200 tuổi. 1

Cuốn sách 5.000 từ mà Lão Tử để lại cho đời 
sau chính là “Đạo đức kinh”, cuốn sách kinh 
điển của Đạo giáo, phản ánh toàn diện tư tưởng 
triết học của Lão Tử. “Đạo đức kinh” chia thành 
hai phẩn là “Đạo kinh” và “Đức kinh”.

Năm 262 TCN, quân Tần bao vây tấn công 
quận Thượng Đảng của nước Hàn. Quận thú của 
Thượng Đảng là Phùng Đinh không chống đỡ 
nổi, ben đem dâng Thừợng Đảng cho vua Triệu, 
mượn quân Triệu để chống Tần. Nước Triệu cử 
đại quân cắm chốt tại ải Trường Bình ở phía 
Nam Thượng Đảng, dẫn đến trận đánh lớn giữa 
quân Tần và quân Triệu.

Mới đẩu, vua Triệu lệnh cho Liêm Pha làm 
tướng. Liêm Pha dựa vào địa thế hiểm yếu đào 
hào đắp lũy, áp dụng sách lược cố thủ không 
đánh, ròng rã suốt 3 năm trời quân Tẩn tấn công 
mãi mà không phá được.

Năm 260 TCN, vua Tẩn cử người sang nước 
Triệu phao tin rằng nuớc Tẩn không sợ Liêm Pha 
mà chỉ sợ Triệu Quát. Vua Triệu trúng kế, thay 
Triệu Quát làm tướng.

Tuy là con trai của danh tướng nuớc Triệu là 
Triệu Xa, nhựng Triệu Quát chỉ biết “bàn việc 
binh trên giấy”, không có kinh nghiệm chiến 
đấu thực tế. Nước Tẩn lợi dụng nhược điểm kiêu 
ngạo, chủ quan khinh địch của Triệu Quát, khi 
giao chiến họ giả vờ không địch nổi quân Triệu, 
liên tục lùi về phía sau. Triệu Quát tưỏng quân 
Tẩn đã thua, bèn dẫn quân Triệu phá lũy xuất 
kích, tấn công vào tận trận địa của quân Tẩn.

Quân Tẩn đã sớm phòng bị nên quân Triệu 
không thể công phá.

Khí đó, tuớng chỉ huy của quân Tẩn là Bạch 
Khởi cử ra hai đội kị binh, dàn trận hai bên đánh 
vòng sau lưng, cắt đứt đường lui của quân Triệu. 
Quân Triệu bị bao vây chặt nên đành đáp lũy 
cố thủ. Vua Triệu nghe tin giật minh hoảng sợ, 
vội cho quân chi viện. Vua Tần sau khi biết được 
nước Triệu sẽ cử quân cứu viện tới, bèn huy động 
những nam đinh đủ 15 tuổi ở vùng Hà Nội (nay 
là Tấm Dương, Hà Nam, Trung Quốc) tham giá 
trận đánh Trường Bình, chặn đứng quân cứu viện 
của nước Triệu.

Tháng 9, Triệu Quát chia quân Triệu thành 
bốn đội luân phiên tấn công hòng mở một con 
đường máu, nhưng không thành công. Triệu Quát 
bị trúng tên chết, hơn 400.000 binh s ĩ buộc phải 
đẩu hàng quân Tần. Bạch Khởi vì sợ quân Triệu 
sau này làm phản nên chỉ cho 240 người nhỏ 
tuổi hoặc yếu ớt quay về nuớc Triệu, số nguời còn 
lại bị quăng xuống hố chôn tập thể.

Trận Truờng Binh giữa quân Triệu và quân 
Tẩn đã kết thúc với kết quả là quân Triệu thất 
bại thảm hại và tổng số người chết lên tới hơn 
450.000 người, quân Tẩn cũng chết trận quá nửa, 
thế lực nước Triệu vì thế mà suy yếu rất nhiều.
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ỆẾ* Những cuộc chỉnh phat của Cơ CẨU hành chính đ ịa  phương

n h à  Tần cảa nhà Tần

Cuối thời Chiến Quốc, thực lực kinh tê' của 
nước Tẩn đã vượt xa so với 6 nước còn lại, quân 
su cũng dã lớn mạnh và tinh nhuệ.

Khoảng năm 230 TCN, Tần tiêu diệt nước 
Hàn Khoảng năm 228 TCN, Tẩn tiêu diệt nước 
Triệu thành Hàm Đan trở thành một quận của 
nưứcĩẩn. Khoảng năm 225 TCN, Tần tiêu diệt 
niiớc Ngụy. Khoảng năm 223 TCN, Tần tiêu diệt 
nước Sở. Khoảng năm 222 TCN, Tẩn tiêu diệt 
nước Yên, nước Đại (sau khi nước Triệu diệt 
vong Triệu Vương Gia xây dựng quốc gia trên 
đất Đại). Khoảng năm 221 TCN, Tẩn diệt nước 
Tể. Cứ như vậy, với khí thế như chẻ tre, nước 
Tẩn đẫ hoàn thành cuộc chiến tranh tiêu diệt 
6 nước, thống nhất thiên hạ. Các nhà sử học 
thường coi năm 221 TCN là năm bắt đẩu triều 
đại nhà Tần.

Quận là đơn vị hành chính cao nhất ở địa 
phương trực thuộc nhà Tẩn. Quận thú chù trì 
toàn bộ công việc, nghe theo mệnh lệnh của 
triểu đình, đôn đốc các huyện trực thuộc. Quận 
còn có thêm quận úy phụ trách quân đội, trực 
tiếp dẫn dắt binh sĩ; quận giám (còn gọi là 
giám ngự sử) chuyên giá.m sát công việc hành 
chính của quận, kiểm soát quận thú.

Dưới quận là các huyện do huyện lệnh (không 
tới 10.000 hộ dân thì gọi là huyện trưởng) chủ 
trì công việc, huyện úy phụ trách quân sự và trị 
an, huyện thừa phụ trách tư pháp.

Quan sứ của quận huyện đều do triểu đình bổ 
nhiệm và bãi miễn. Duới cấp huyện là hương, 
thôn.

Triền Tần lập tam cồng cửa khanh

Ba chức quan cao nhất của triều đại nhà Tẩn 
lẩn lượt là thừa tuớng, ngự sử đại phu và thái úy. 
Thừa tuớng là trợ thủ thứ nhất của hoàng đế, là 
người lãnh đạo bách quan, hỗ trợ hoàng đế xử 
lí công việc triều chính. Ngự sử đại phu là cấp 
phó của thừa tướng, địa vị tương đương với phó 
thừa tướng, phụ trách quản lí tấu chương, truyền 
đạt chiếu lệnh và giám sát bách quan. Còn thái 
úy là tổng chỉ huy quân đội của triểu Tẩn. Thừa 
tướng, ngự sử đại phu, thái úy được người đời 
sau gọi chung lầ “tam công”.

Dưới “tam công” chính là “cửu khanh”. “Cửu" 
ở đây nghĩa, là “nhiểu”. “Cửu khanh” lầ chỉ các 
chức quan chính của các bộ như đình úy quản lí 
hình ngục và tư pháp, trị túc nội sử quản lí tiển 
bạc và lương thực_

Bộ máy quan lại do Tẩn Thủy Hoàng xây 
dựng có hai đặc điểm rõ rệt:

Thứ nhất, nó là thể chế hành chính trung

ương lấy quyền lực của hoàng đế là trung tâm. 
“Tam công cửu khanh” phân công rất nghiêm 
ngặt, mỗi người một chức trách nhưng trung 
tâm quyển lực vẫn là hoàng đế. Các chức quan 
cao nhất, chẳng hạn như “tam công" kiểm soát 
lẫn nhau, bất cứ ai cũng không thể độc chiếm 
quyền lực, quyển lực vé quân sự và chính trị 
hoàn toàn nằm trong tay một mình hoàng đế.

Thứ hai, các chức quan trong “cửu khanh” như 
phụng thường, tông chính, lang trung lệnh, thiếu 
phu- chỉ là phục vụ cho cá nhân hoàng đế, đó 
là đặc điểm thống trị của thời đại phong kiến.

107j



Tấn Thủy Hoàng xầy dựng 
Truông Thành

Trường Thành được xây dựng sớm nhất vào 
khoảng thế kỉ 7 TCN, đó là thời kì Xuân Thu 
Chiến Quốc, các nuớc xây dựng hàng trăm hàng 
ngàn ki-lô-mét tường thành để để phòng lẫn 
nhau. Ngoài ra, để đề phòng các dân tộc du 
mục phương Bấc, ba nước Tần, Triệu, Yên còn 
xây dựng công trình phòng ngự rất đài. Những 
đoạn tường thành nơi biên cương đó khác hẳn 
với tường thành của thành trì thông thường.

Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung 
Hoa, để ngăn chặn quân Hung Nô xâm luợc 
xuống phía Nam, ống không những cho sửa 
sang và nối liền các đoạn tường thành phòng 
ngự vốn có của ba nước Tẩn, Triệu, Yên từ thời 
Chiến Quốc mà còn cho xây thêm những đoạn 
tường thành mới. Trường Thành ờ thời kì này 
được chia làm ba đoạn, đầu phía Đông đến tận 
bờ Bẩc sông Oại Đổng, Bình Nhưỡng, Triều Tiên 
ngày nay; đầu phía Tây đến tận huyện Mân, 
tỉnh Cam Túc, chiều dài hơn 10.000 dặm (5.000 
km), là dãy Vạn Lý Trường Thành trong lịch sử 
Trung Hoa.

ís a

■

Hung Nô 1

Lảng mộ Tần Thảy Hoàng

Hung Nô là một dân tộc rất hùng mạnh ở 
phía Bẳc Trung Hoa. Thời nhà Chu, họ bị gọi! 
là Bạch Địch hay Nhung (dân tộc man rợ), đến 
thời Tẩn Hán thì bị gọi là Hung Nô hay Hổ.

Người Hung Nô xuất hiện sớm nhất ở vùng 
Hà Sáo, Hoàng Hà, thủ fiiih của họ được gọi là 
thiền vu. Họ chăn thả các loài gia súc như bò 
ngựa, dê..., trên thảo nguyên, họ giỏi cuỡi ngựà 
và bấn cung. Sau khi Mặc Dốn trở thành thiền 
vu, Hung Nô trở nên hùng mạnh. Thời kì đầu của 
triều Hán, do không thể đối phó với Hung Nô 
nên triều đình đành kết thông gia. Đến thời Hán 
Vũ Đế mới bắt đầu tấn công Hung Nô. Đến thời 
Đông Hán, dưới sự tấn công ổ ạt của nhà Hán 
Hung Nô bắt đầu suy yếu, một bộ phận người 
Hung Nô hòa hợp với dân tộc Hán, một bộ phận 
khác thì di cư_về phía Tây, đến thế kỉ 4-5 thl 
tiến vào châu Âu, họ đã đánh bại người German, 
gây ra cuộc đại di cư của các dân tộc, dẫn tới 
sự sụp đổ của đế quốc Tây La Mã.

I

Lăng mộ Tẩn Thủy Hoàng nằm ở phía Bắc 
chân núi Ly Sơn, phía Đông huyện Lâm Đổng, 
thành phố Tây An. Đây là lăng mộ có quy mô 
lớn nhất trong sô' lăng mộ của các bậc đế vương 
Trung Hoa và cũng là khu lăng mộ có nhiều đổ 
vật tùy táng nhất.

Năm 246 TCN, khi vừa mới lên ngôi, Tẩn 
Vuơng Doanh Chính đã bắt đẩu cho xây dựng 
lăng mộ, cho đến tận khi nhập táng vào năm 
210 TCN, công trình xây dựng lăng mộ kéo dài 
tới 37 năm, số lượng nhân công sử dụng khi 
nhiều nhất lên đến hơn 700.000 người. Phẩn đất 
đắp nổi bao phủ trên lăng mộ hình chiếc dùi 
vuông có đỉnh bằng, phần đáy từ Nam đến Bắc 
dài 515 m, từ Đông sang Tây rộng 485 m, cao 
115 m. Trải qua hơn 2.000 năm do bị mưa gió 
bào mòn và con người phá hoại, hiện tại phần 
đáy từ Nam đến Bắc chỉ dài 350 m, từ Đông 
sang Tây chỉ rộng 345 m, cao 76 m

Xung quanh lăng mộ có hai lớp tường thành, 
chu vi thành bên trong là 3.875 m, chu vi thành 
bên ngoài là 6.210 m. Bốn phía đều có cổng. 
Theo thăm dò khảo cổ, ở bên trong và bên 
ngoài khu lăng mộ, nguỡi ta đã phát hiện ra các 
hẩm bồi táng, mộ bồi táng và hơn 500 ngôi mộ 
của những người xây mộ. Những thứ quan trọng 
trong hầm bổi táng gồm có: hầm binh mã, hẩm 
cỗ xe ngựa bằng đổng, hầm chuồng ngựa, hẩm 
chim thú quý hiếm cùng với các hầm phụ táng. 
Ngoài ra, người ta còn phát hiện ra số lượng lớn 
các di chỉ kiến trúc cung điện như tẩm cung, 
tiện điện, miếu mạo, nơi ở của quan lại... cả khu 
lăng mộ tựa như một kho báu văn vật phong 
phú duới lòng đất.

Đặc biệt hầm binh mã với hàng ngàn hàng 
vạn ti#ng binh mã trông vô cùng tráng lệ được 
coi là “k) quan thứ 8 của thế giới”.
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$ â n y /

Hội dang chính:
Hán Sở tranh hùng
Hang Vũ xuất thân trong một gia đình tướng quân của nước sở bị triều Tần 
tiêu d iệt. Từ nhỏ ông đã dũng m ãnh phi thường. Lưu Bang  xuât thân từ 
nhà nông, là tay du thủ du thực nhưng lại rất giỏi lôi kéo người khác. Cuối 
cùng, Lưu Bang chiến thắng Hạng Vũ, giành lấy thiên hạ.
Uy phong của Tây Hán
Hán Cao Tổ đã đặt nền móng cho cơ nghiệp nhà Hán, thế nhưng người 
thực sự khiến triều Hán đạt tới thời kì đỉnh cao lại là Hán Vũ Đế.
Trương Khiên, nhà ngoại giao dưới thời Hán V ũ  Đế, đã có công mở mang 
“con đường tơ lụa” của nhà Hán tới Tây Vực.



THỨC PHỢ CỦA 
HẠNGVỦ CẤN THẬN 

BỊ CHÉM 
ĐAU đ ấ y !

______ o ự  X -

iĩ)!anl§s Iranhìhùnq

Irong chuyến đi ruồn lon cuối cúng của ĩản  ĩhúy Hoàng, hoi nhàn vột có ỏnh 
huớng fo ỉón đến lịch sủ sau này được (húng kiến su uy nghi của lan  Vưong.

ĩg i mỘT ĩh ị trốn 
(ủa nước Sỏ.

Mộ} ngưòi là Họng Vũ, 
vốn xuếl thón lù  gia đình 
íưóng quân của nuóc sỏ

HOÀNG ĐẾ 
TỚI Rồl!

MAU 
CÚI ĐẦU
x u ố n g !







Sou khi ĩèn  Ihùy Hoòng chếl, nbứng nguòi
bol mỡn với sự ỉhòng fri cua íriều  Tòn ểềo fhi ^  
nhau day binh khói nghía.

BIẾT đâu 
ĐẠI CA CÚNG 
cồ THỂ LÀM 
V HOÀNG ĐẾ!

ĐỆ NÓI TA 
CÓ THỂ LÀM 
HOÀNG ĐẾ 

ư?

NGHE 
THÚ VỊ
ĐẤY...



ế
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^ E h ỉ c ầ n  I
TRiếu TẨN 
CÒN NẤM 

ì QUYỂN, , ^ r^ lH Ì  Nổl KHố t 
w  CÚA NÔNG DÂN v  
SẾ MÃI MÃJ KHÔNG ( 

í THỂ XÓA Bỏ! 
CHÚNG TA HÃY LẬT1 
~) Đố TRỂU tẩn! ,*

)*£hỉCẦN 1 
TRiếu TẨN 
CÒN NẤM 

) QUYỂN, , ^ r^ lH Ì  Nổl KHố t 
J c ủ  ANÔNGDÂN v  

MÃI MẢJ KHÔNG ( 
í THỂ XÓA Bỏ! 
CHÚNG TA HÃY LẬT1 
~) Đố TRỂU tẩn! ,*

LAM ■ 
HCÀNG ĐẾ< 
HAY TƯỚNG I 

QUÂN,*

ị KHÔNG PHÁI I 
oơợc QUYẾT 
ĐịNHTtĨLÚC 
CÒN TRONG 

I BỤNG mẹ! ,





“■"''BẤY GIỜ 
CHÍNH LÀ THỜI 
KHẤC LẬT ĐỔ 
CHÍNH QUYỀN 
BẠO TÀN CÚA 
TRJỂU TẨn!_

\ — HANG vũ t  
B  XUẤT PHẮT ; 
w  TỪ PHÍA ĐÔNG, ị 
2  LƯU BANG XUẤT 
V  PHÁT TỪ PHÍA 1
/ T ì nam! r -

Al TẤN CỔNG v 
VÀO HÀM Dương 
TRƯỚC THÌ NGƯỜI 
ĐÓ SỂ LÀM Quan 

TRUNG VƯƠNG.

SỞ HOÀI VƯƠNG

HẠNG VŨ

ĩh ế  lò hai cánh quân: 
Họng Vủ từ phía Đông, 
Lưu Bang íừ  phía Nam 
phái động ỉốn còng 
vào íhành Hàm Dương.







THƯA TƯỚNG 
QUÂN, KHÔNG 

HAY Rổl! ,

LÍNH TRINH 
SÁT ĐÀ 

QUAY VỂ!

LƯU BANG 
ĐƯỢC MỌI 
NGƯỜI TÔN 
LÀ QUAN 
TRUNG .

\ Vương!á

ĐỘI QUÂN 
CÚA Lưu 
Bang đã

CHÉM HÀM 
Dương!

Cách ĐÂY ị 
ÍT LÂU Lưu 

BANG CÒN PHẾ 
TRUẤT HCẰNG 
ĐẾ CỦA TRỂU/

;

-
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Lư u  BANG 
NHẬN Được sự 
> ÚNG HỘ NHIỆT 
à LIỆT CỦA A
^TRĂM Họ!/7

KẺ ĐẨU Cơ
J)tr ụ c  lợi kia

<  DAM Tự XƯNG
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Cốm chốt lọi Hồng Môn, 
cách Hàm Dưong không xa.

BINH Lực 
CỦA HẠNG 

VŨ GẤP BỐN
, LẦN TA... .
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RA TAY Đ iĩ 
KHỦ LUÔN 
LƯU Ba n g !

PHẠM TẢNG

H H H

CHI b ằ n g  
CHÚNG TA 
CÙNG MÚA 
ĐÔI NHÉ.

f  LƯU > 
rUỚNC Q Uậ 
NCUYHỂM 
\  QUÁ! A





Nghe nói cung A Phòng quá lón nén lúa 
cháy suốt ba Iháng không tểf. Nám 206 ĨCN, 
triều ĩần  hoàn foan d iệf vong.



Hqng Vu ty  xirng 
la lay  $d Ba Vuong.

Luu Bang ba l ddc di
fic'n v !  Han Trung...



CUỐI c ù n g  
Hạ n g  v ũ  đ ã
Lộ  RA BẢN 
TÍNH HUNG

TÀN.

Được! Ra 
LỆNH CHO 
CÁC CÁNH 
QUÂN LÂP 
TÚC XUẤT

É ' 128

HANG vũ 
LÃI GIẾT 

CẢ HCÀNG 
ĐẾ DO 

MÌNH LẬP 
NÊNƯ?



Nỡm 205 ĨCN, Lưu Bang liên kếf 
vói chư hầu các nước liến  đánh 
kinh đô nước Sỏ.

1

TÊN LƯU BANG 
BỈ ốt NHÂN LÚC 
BÁN VƯƠNG DI 

VẮNG TỚI LÀM 
BÁN VƯƠNG 

KHÔNG THA CHO 
NGƠƠl!





ỐNG TA KHỐNGĐÚNG
Vậ y !

VUA SỚ TUY 
DŨNG MẢNH 
PHI THƯỜNG, 
NHƯNG CÁCH 
ĐỐI xứ QUÁ 
TÀN KHỐC.

THỀM ĐỂ Ý TỚI 
CHÚNG TA, NHƯNG 

1 H SĨ VỐN VÀO 
SINH RA TỚ

NÀY.

Do càng ngày càng 
có nhiều binh sỉ ổảu 
quân (ho lưu Bang, 
quân đội của tígng Vũ 
dồn dần gộp bâ1 lợi.



y^QUÂN TA VIËNTS. 
»XHINH ĐÃ sức CÙNG 
L ự c  KIỆT RỒI. XIN đại 
VƯƠNG KÍ HÒA ước 
VỚI LƯU BANG ĐỂ 

V CHUNG SỐNG Ả
\  HÒA b ìn h !

Gì Cơ? TA ĐÃ 
THẮNG TRẬN MÀ 
LẠI CÒN PHÁI ĐI 
GIẢNG HÒA VỚI
LƯU Bang ư?



:iN ĐỪNG 
Bỏ LỜ 

. ạ ! >

TRONG CHIẾN 
TRẬN PHÁI ĐÁNH 
LÙA MỚI t h ắ n g ! 
ĐÂY LÀ C ơ  HỘI 

TỐT ĐỂ ĐÁNH BẠI 
HẠNG VŨ!

Nh â n  L ú c  
NÀỴ ĐÁNH 
kĐỔ HẠNG

vu! .

Q u â n  đội c ủ a  
Hạ n g  y ũ  GIỜ ĐÂY 

CHẮC CHẮN 
KHÔNG PHÒNG y 

BI.

CÁC NGƯƠI 
MUỐN TA 
LÀM KẺ 
BỘI TÍN
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* Nghĩa là: Tuy mang dũng khí và sức mạnh vô song, liên tục giành thắng lợi trên chiến trường

è nhưng ý  trời lạ i thuộc về Lưu Bang, khiến cho ngựa quý không th ể  tiếp tục xông pha chiến trường,
136 chuyện này đành bó tay! Ngu Cơ! Sau này nàng b iế t tính sao?
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T iế p  t h u
TẤT CẢ NHỨNG 

Ý KIẾN HAY.

ĩháng 2 nâm 202 ĨCN, 
Lưu Bang lên ngôi hoàng 
đế, hay còn gọi lò Hán Cao 
ĩổ , đóng đô ỏ ĩrưòng An.

ĐỂ TRÁNH 
B ư ớc VÀO VẾT 
XE ĐỔ CÚA TẨN 
THỦY HOÀNG, 

TRẨM PHẢI HẾT 
SÚC CHĂM LO i 
CUỘC SỐNG J  
CỦA NÔNG y  

DÂN. y Ạ -
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CÁC KHANH 
CÓ Ý KIẾN GÌ 
CÚ MẠNH DẠN 

ĐỀ x u ấ t !
NHỎ TUỔI, MONG

Quốc GIA ĐƯỢC 
LÒNG DÂN ÚNG 

Hộ t h ì  Mới 
L ON ĐỊNH, y  

MÀ NHO \  
HỌC CÓ THỂ \  
GIÚP CỦNG 1 

CỐ LỒNG DÂN, 
THẦN MONG J 
BÊ HA CÓ 1

TRẦM CHO 
RẰNG NÊN 

TUÂN THEO 
NHO GIA ĐỂ 
CAI TRỊ ĐẤT 

NƯỚC.

u m ! R ấ t  
CÓ LÍ!



Al SẨN 
SÀNG LÀM 
SÚ GIẢ ĐỂ 

SANG NƯỚC
ĐẠI Ng u y ệ t  

C hi?

142

TRẨM MUỐN 
LIÊN KẾT VỚI 
HỌ ĐỂ CÙNG 
Đồl PHÓ VỚI 

HUNG NÔ.

NGHE NÓI 
PHÍA TẦY CÓ 

NƯỚC ĐẠI 
NGUYỆT CHI.

/h
>>







CHO DÙ 
PHẢI MẠO HIỂM 

TÍNH MẠNG, 
THẦN CŨNG PHÁI 

TỚI NƯỚC ĐẠI 
NGUYỆT CHI.

HOÀN THÀNH 
SÚ MẠNG MÀ 
BỆ HẠ GIAO

c h o !

NGƯƠI ĐỔNG 
Ý ĐI SÚ SANG 

NƯỚC ĐẠI 
NGUYỆT CHI 

THẬT ư?





BẢN VƯƠNG 
KHÔNG THỂ 

ĐỂ NGƯƠI 
SANG NƯỚC ĐẠI 

NGUYỆT CHI, 
NHƯNG CÓ THỂ 
THA TỘI CHẾT 

CHO NGƯƠI.



ĩk iă Ề  m

CHA ơ l ĩ  
TUYỆT 

XQCIÁỈ

TA là sứ
THẦN NHÀ 
HÁN, NHẤT 
ĐỊNH PHẢI 

SANG NƯỚC
ĐẠI Nguyệt 

Chi. j

flung Nô là dârrdutuvtrmang Iheo lều bọ} 
■ " 1 ™  nhửng nơi có đồng cỏ đế sinh sóng.

Cuộc chiến Iranh kéo dài 
m ốy nâm liền, hoi bẽn đều
có lúc fhống lúc bọi.

Nhãn lúc canh gác loi lỏng, 
ĩrưong Khièn Irốn khỏi Hung Nô.





ĐÂY CHÍNH 
LÀ  THÚ DO 
5INDHU LÀM 

RA. >

151
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Rời khỏi quê hương 13 núm, 
cuối cùng ĩrương Khiên đở Irở về.



TRÊN ĐƯỜNG 
TRỞ VỀ, THẦN 
LẠI BỊ QUÂN 

HUNG NO BẮT'» 
JXJỢC

ĩ

VIỆC n à y  k h ô n g  
THỂ TRÁCH KHANH 

ĐƯỢC. K h a n h  ỏ  
Tầ y  v ự c  l â u  n h ư
THẾ, HÂY KỂ CHO 
TRẨM NGHE 

NƠI ĐÓ!

í

NHƯNG 
TRƯƠNG K hiên  ' 

KHÔNG THỂ 
HOÀN THÀNH 
SÚ MỆNH MÀ 
BỆ HẠ GIAO 
PHÓ, THẬT 
ĐÁNG HỔ 

THẸN...

ỉhòi dó, do bị cóc dàn tộc bèn ngoài nhu Hung Nò cót đứt ểuòng giao thòng, vởn hóa ỉà y  Vục khòng ỉhế  
Iruyen bá vào ỉrung Hoa. Vì thế, việc đi sú của íruong Khiên và những ểiẻu tai nghe m ât thây của òng có ý 
nghĩa và giá Irị to lón.

m & m sí

8* * « #



ĩrương Khiên dông lén Hán Vo Đế những bảo vội hiếm  có mò óng mong to  ĩâ y  Vực về. ĩrong áó có 
đồng liền  vàng của m ột liểu  quốc đõ bị nước Đọi Nguyệl Chi tiêu diệt, Irên mộ} có khổc chân dung của

È 1 '”





Hón Vũ Đế tliiế ì lộp cân cứ địa đê’ giao ttiương với ĩâ y  Vực lọ i Bôn Hoàng 
đồng thói lốy nơi đây làm  điểm  xuaf phái để  m ỏ ra "con đường lơ  lụa".

*Một trong bốn quận cứa Hà Tây do Hán Vũ Đ ế  thiết lập, là cánh cửa quan trọng tởi Tây Vực,
thời đó có  quân đội cám chốt lâu dà i tạ i đây.
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r Th ế  n h ư n g
NHỬNG CUỘC 

VIÊN CHINH LIÊN 
MIÊN KHIẾN 

TRONG NƯỚC 
THIẾU THỐN 

VẬT CHẤT CUỘC 
SổNG CỦA TRÀM
\ h ọ  ngày  c à n g  
\  KHỔ cực.

S ự  HƯNG VONG 
CUA MỘT QUỐC 

GIA TỰA NHƯ MỘT 
GIẤC Mơ. HÁN VŨ 
ĐẾ TUY ĐẢ ĐÁNH 

CHIẾM ĐƯỢC NHIỂU 
VÙNG VÀ QUỐC GIA 

TRỎ THÀNH ĐẠI 
ĐẾ QUỐC.



H e = o | | g = o f t ì
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Sau khi triều Tẩn diệt vong, trải qua bốn năm 
chiến tranh, Lưu Bang đã tiêu diệt được Hạng Vũ, 
thành lập triểu đại nhà Hán vào năm 202 TCN, 
đóng đô ở Trường An, trong lịch sử gọi là Tây 
Hán. Mấy vị hoàng đế đẩu tiên của triều đại Tây 
Hán đẩy mạnh chính sách ổn định cuộc sống 
của nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế.

Đến thời của Hán Vũ Đế, thế lực quốc gia trở 
nên hùng mạnh, triều Hán quyết đánh Hung Nô 
- mối đe dọa lớn nhất của mình ở phương Bắc. 
Trải qua nhiều cuộc tấn công, nhà Hán đã đẩy lui 
được quân Hung l\lô tới vùng sa mạc lớn ở phía 
Bắc. Sau khi Hán Vũ Đê' qùá đời, nhà chính trị 
Hoắc Quang làm nhiếp chính, khoảng thời gian 
từ Hoắc Quang đến Hán Tuyên Đế thống trị là 
thời kì Trung Hưng của triều đại Tây Hán. Từ sau 
thời Tuyên Đế, Tây Hán dần suy thoái, nguyên 
nhân chủ yếu là do nội bộ triều đình lục đục và 
sự chuyên quyền của ngoại thích (họ hàng bên 
mẹ, bên vợ cua hoàng dế).

Ngoại thích Vuơng Mãng soán ngôi nhà Hán

Ltfn Bang, tay du thả du thực

Rất nhiều vị hoàng đế khai quốc của Trung 
Hoa thời còn trẻ hoặc khi sự nghiệp chưa phát 
triển đểu có tài hoa phi thường và mưu lược dài 
lâu, nhưng Lưu Bang - người sáng lập ra triều 
Tây Hán, lại khác hẳn.

ông xuất thân trong gia đình nông dân, thuở 
nhỏ chỉ là một thiếu niên bình thường, ông 
không thích học hành, chán ghét công việc 
lao động nhà nông, hằna ngày la cà quán xá, 
khôna có nghề nghiệp on định, thường bị cha 
la măng là “đồ du thủ du thực”. Khoảng 30 tuổi, 
ông đảm nhiệm chức vụ thấp nhất trong bộ 
máy hành chính của triều Tẩn là đình trưởng, 
phụ trách quản lí trị an và các công việc dân sự 
Hôn quan của địa phương, đôi khi còn giúp triều 
đinh dưa thư, giục nộp thuế, nhưng vẫn không 
phải là quan sứ chính thức. Tuy nhiên, dọ quan 
hệ công việc nên ông quen biết một số quan 
chức địa'phương, có người còn là trọng thần của 
ông sau này.

Đương nhiên, Lưu Bang cũng có ưu điểm là 
đối đãi với người khác rất thành khẩn, khoan 
dung, hòa nhã, gẩn gũi, đó cũng là yếu tố giúp 
ông thành công sau này.

vào năm 8, thành lập triều Tân. Cuộc cải cách 
mà ông thúc đẩy bị thất bại dẫn đến thiên hạ 
đại loạn. Kết quả là Lưu Tú nổi lên và lập lại triều 
Hán, sử sách gọi là Đông Hán.

Thời kì Đông Hán, triều Hán tiếp tục sử dụng 
binh lực với quân Hung Nô. Đậu Cố và Đậu Hiến 
lần luợt ba lẩn đánh bại quân Hung Nô, tiêu trừ 
hoàn toàn mối uy hiếp của Hung Nô, giúp triều 
Hán kiểm soát chắc chắn vùng Tây Vực.

Triều Đông Hán từ thời Linh Đế bắt đẩu suy 
tàn, nội bộ triều đình lục đục còn nghiêm trọng 
hơn triều Tây Hán. Hơn nữa, các thế lực cuờng 
hào địa phương trở nên lớn mạnh, họ tự lập 
trang viên, tự vũ trang, hình thành các thế lực 
cát cứ địa phiidng.

Cuối triều Đông Hán, quẩn hùng rộ lên, các 
thế lực cát cứ địa phương như Đổng Trác, Viên 
Thiệu, Tôn Kiên, Tào Tháo, Lưu Biểu, Lưu Bị cùng 
hỗn chiến với nhau cho tới khi hình thành cục 
diện thiên hạ chia ba là Ngụy, Thục, Ngô. Lịch 
sử chuyển sàng thời kì Tam Quốc.

Lota Bang ụ  buộc phải 
khởi nghía

Lưu Bang khởi nghĩa phản đối triều Tẩn tàn 
bạo, thực ra là bất đắc đĩ chứ không phải là 
mưu đổ từ truớc.

Có lẩn, Lưu Bang áp giải một toán dân phu 
của huyện Phong tới núi Ly Sơn để xây dựng 
lăng mộ cho Tẩn Thủy Hoàng. Trên dường đi 
nhiều người trốn mất, theo luật pháp thời đó, 
Lưu Bang sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc. 
Lưu Bang thẩm nghĩ, nếu tiếp tục đưa toán dân 
phu tới nơi thì sẽ bị triểu đình xử phạt, chi bằng 
đem thả những người còn lại giữa đường, còn 
mình cũng trốn đi là xong. Thế là ông bèn thả 
những người còn lại, nhưng có vài nguời lại tình 
nguyện theo ông. về sau, đội ngũ lang bạt của 
ông dần dần lớn mạnh, sau đó Lưu Bang được 
người dân ở quê hương tiến cử là huyện lệnh. 
Từ đó, ông tiếp tục chiêu mộ được hai ba ngàn 
người. Cuối cùng Lưu Bang có một đội quân khá 
hùng hậu.
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Thắng, Ngố Quảng 
cờ khởi nghĩa

Thời gian đáu, sở đĩ Lưu Bang cũng dựng cờ 
khởi nghĩa chống lại triều Tẩn là vì khi đó đã có 
cuộc khởi nghĩa của Trẩn Thắng - Ngô Quảng nổ 
ra. Khi đó tình thế nước sôi lửa bỏng, ông chỉ ở 
tít đằng xa phụ họa, hô ứng mà thôi.

Cuộc khởi nghĩa Trẩn Thắng - Ngô Quảng 
diễn ra như sau: Năm 209 TCN, 900 nông dân 
nghèo khổ bị huy động đi lính ở Ngư Dương, 
trong đó có hai người là Trần Thắng và Ngô 
Quảng. Tháng 7, khi đi tới hương Đại Trạch, 
huyện Kỳ, trời mưa to không ngớt, làm 18 hành 
trình của họ. Theo pháp luật thời đó, nếu họ 
không tới nơi đúng kì hạn thì sẽ bị xử tội chết. 
Do bị bức ép, Trần Thắng và Ngô Quảng khuấy 
động những người dân phu đi cùng, giết chết 
hai viên quan áp giải.

Đội ngũ của họ lớn mạnh thẩn tốc, nhanh 
chóng có 600-700 cỗ xe, hàng ngàn kị binh, vài 
vạn bộ binh. Tuy cuối cùng cuộc khởi nghĩa bị 
đàn áp nhưng nó đã giáng một đòn mạnh vào 
triều Tẩn, từ đó các cuộc khởi nghĩa chống Tẩn 
thi nhau nổ ra.

Trận Cự Lộc

Tháng 10, năm 207 TCN, quân Tẩn bao vây 
quân Triệu ở Cự Lộc. Sở Hoài Vương cử Tống 
Nghĩa làm thượng tướng quân, Hạng Vũ là thứ 
tướng dẫn quân đi giải vây. Tống Nghĩa dẫn 
quân đến An Dương thì dừng lại 46 ngày án 
binh bất động. Hạng Vũ đề xuất dẫn quân thẩn 
tốc băng qua sông, hai quân Triệu - Sở nội ứng 
ngoại hợp, đánh tan quân Tẩn nhân lúc họ sơ hở 
de giải vây ở Cự Lộc. Tống Nghĩa tham sống sợ 
chết, không đổng ý chiến thuật của Hạng Vũ, ra 
lệnh toàn quân không được xuất kích. Hạng Vũ 
trong cơn nóng giận dã giết chết Tống Nghĩa, tự 
mình dẫn dắt đại quân, vốn khâm phục sự anh 
dũng, thiện chiên của Hạng Vũ, các tướng lĩnh 
đều đồng ý đi theo Hạng Vũ. Hạng Vũ báo cáo 
tình hình cho Sở Hoài vương, Hoài vương phong 
Hạng Vũ làm tướng quân dẫn quân tiến về phía 
Bắc. Khi dẫn quản vượt sông, Hạng Vũ đã làm 
đấm thuyền, đập vỡ nổi cơm, để tỏ rõ quyết tâm 
liều chết với quân Tần.

Lúc quân Tẩn bao vây Cự Lộc, quân cứu viện 
do các nước chư hầu cử đến không dám ra 
đánh. Hạng Vũ dẫn quân vào tới Cự Lộc, thẩn 
tốc tiến đánh quân Tẩn. Trong khi giao chiến, 
các tướng chư hầu đứng trên thành lũy đều rùng 
mình vì nhìn thấy quân Sở giết giặc vô cùng 
dũng mãnh, tiếng reo hò như sấm dậy. Trải qua 
cuộc huyết chiến ác liệt, Hạng Vũ đã dẫn quân 
phá tan 20 vạn quân Tần, bắt sống tướng Vương 
Ly, chém đẩu tướng Tô Giác, tướng còn lại của 
quân Tẩn là Chương Hàm dẫn tàn quân bại trận 
chạy về Cức Nguyên.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Hạng Vũ triệu 
kiến tướng lĩnh các nước chư hẩu đến. Khi họ 
tiến vào cửa doanh trại, ai nấy đều quỳ gối 
xuống mà đi, không dám ngẩng mặt lên nhìn. 
Từ đó, uy phong của Hạng Vũ làm chấn động 
các chư hẩu, ông trở thành thượng tướng quân 
trên các chư hầu, thống lĩnh toàn quân.



Hán sor tam k iịt

“Hán sơ tam kiệt” là chl ba nhân tài chính trị, 
quân sự kiệt xuất và công thẩn đã phò tá Hán 
Cao Tổ Lưu Bang giành được thiên hạ và xây 
dựng giang sơn nhà Hán. Họ lẩn lượt là Tiêu Hà, 
Trương Lương và Hàn Tín. Trong đó Tiêu Hà được 
gọi là người đứng đẩu trong tam kiệt nhà Hán.

Công trạng của Tiêu Hà gổm: Sau khi Lưu 
Bang tiến vào Quan Trung, ông kịp thời thu thập 
các thư tịch, tài liệu văn bản luật lệnh tại dinh 
quan trong cung nhà Tẩn, từ đó giúp cho Lưu 
Bang nấm bắt được địa hình sông núi, các cửa 
ải hiểm yếu và số lượng nhân khẩu, giúp Lưu 
Bang đưa ra những quyết sách sáng suốt trong 
các cuộc tranh bá sau này; Khuyên Lưu Bang 
tiếp nhận xưng hiệu Hán vương, bổi duỡng sức 
dân, chiêu dụ nhân tài, chuẩn bị thời cơ giành 
lấy thiên hạ; Giới thiệu Hàn Tín là đại tướng 
quân Hán; Canh giữ Quan Trung trong cuộc chiến 
tranh Sở - Hán, bảo đảm cung cấp kịp thời lương 
thảo, quăn nhu cho hai dội quân lớn của Lưu 
Bang và Hàn Tín.

Tiêu Hà daổi theo Hàn Tín 
ditâi trăng

Hàn Tín là trợ thủ đắc lực giúp Luu Bang đánh 
bại Hạng Vũ, bình định thiên hạ, về sau còn được 
bái tirông phong vương. Thế nhưng, ban đầu ông 
không phải là người tràn đầy ánh hào quang.

Hàn Tín đã đẩu quân cho Lưu Bang từ rất sớm, 
nhưng mãi mà không đuợc trọng dụng. Cho tới 
trước khi Hạng Vũ phân phong Lưu Bang làm chư 
hẩu, bị ép vào đất Hán Trung, ông vẫn chỉ là một 
viên quan nhỏ phụ trách trừng thu thuế đất. Tuy 
nhiên, thời đó ông quen biết Tiêu Hà -  người được 
Lưu Bang trọng dụng. Tiêu Hà rất coi trọng ông.

Mãi mà không duợc trọng dụng, trong lòng 
Hàn Tín rất bất mãn và da bỏ đi. Tiêu Hà rất lo 
lắng, cả ngày lẫn đêm đuổi theo Hàn Tín, mấy 
ngày sairttiì đưa đuợc Hàn Tín về, trịnh trọng 
giới thiệu với Lưu Bang, đồng thời nói răng muôn 
giành duợc thiên hạ thì phải dựa vào sự phò tá 
của Hàn Tío, còn nói người bình thường cũng 
không giữ dilỢc Hàn Tín. Lưu Bang thấy Tiêu Hà, 
người mà mình trọng dụng, lại đuối theo Hàn Tín 
cả ngày lẫn đêm và dưa về, rồi lại sùng bái ông 
ta như vậy thì cho rằng Hàn Tín chắc chắn có tài 
năng phi phàm, không lâu sau liền tôn Hàn Tín 
làm đại tướng.

Công trạng của Truơng Lương gồm: Giúp Lưu 
Bang thoát hiểm trong bữa tiệc tại Hổng Môn; 
Xin thêm đất Hán Trũng cho Lưu Bang; Trong 
cuộc chiến tranh Hán - Sở, hẩu như mỗi trận 
đánh đều hiến sách lược hay cho Lưu Bang.

Công trạng của Hàn Tín gổm: Đặt ra phuơng 
châm chiến lược chó Lưu Bang là giành lấy thiên 
hạ; Xây dựng nền tảng củng cố hậu phương cho 
Lưu Bang; Xoay chuyen tình thế bị động trong 
cuộc tranh bá cho quân Hán; Trong trận Cái Hạ, 
chỉ huy quân Hán đánh bại quân Sở, ép Hạng 
Vũ tự vẫn ở õ Giang, từ đó giành thắng lợi hoàn 
toàn trong cuộc chiến tranh Hán - Sở.

Sau khi thành lập triều Hán, Trüöng Lương 
sống cuộc đời ẩn dật, về già ngao du thiên hạ. 
Tiêu Hà tuy bị tống giam vì tội ăn hối lộ, nhưng 
cuối cùng vẫn được sống cho đến lúc tuổi cao 
sức yếu. Kết cục của Hàn Tín là thê thảm nhất, 
v) kiêu ngạo do có công lớn, cuối cùng bị khép 
tội mưu phản và bị xử tử.

Làm sạn dạo bèn vách nái

Sạn đạo là con đường treo do người ta đục 
lỗ vào đá rổi gác gỗ lên, thường được làm bên 
vách núi dựng đứng bên dòng sông chảy xiết. 
Phương pháp xây dựng về cơ bản là: Trước tiên 
người ta đục các lỗ, tra các thân cây to vào, sau 
đó trải các ván gỗ lên, làm lan can, cuối cùng 
lấy một ít cát sỏi nhỏ phủ lên mặt đường.

Việc xây dựng sạn đạo bắt đẩu từ thời Tần 
Chiêu Tương Vương (hơn 2.300 năm trước). Sau 
thời nhà Đường, khi biển đạo xuất hiện (con 
đường bằng đất đá do gọt dốc, xẻ đá trên vách 
núi dốc) thì sạn đạo bắt đẩu ít dần. Đến triểu 
Thanh, sạn đạo đã gẩn như hoàn toàn bị thay 
thế bằng biển đạo.

Hiện tại ở Trung Quốc còn lưu giữ khá nhiểu 
sạn đạo cổ, trong đó nổi tiếng nhất là sạn đạo 
Bao Tà, sạn đạo Kim Ngưu, sạn đạo Đại Ninh 
Hà và sạn đạo Tam Môn Hiệp.



Ngnyên nhân Hạng Vũ thất bại

như thế nào.
4. Không biết dùng người: Hạng Vũ từng có 

một số người tài bên cạnh, nhưng ông hay ganh 
ghét, nghi kị nhân tài, quên công bắt lỗi, dẫn 
đến nhân tài ngày càng ít, chẳng hạn như Hàn 
Tín, Trần Bình ban đầu đẩu quân cho ông, sau 
lại chuyển sang đầu quân cho Lưu Bang.

5. Sát hại Sở Hoài vương: Sở Hoài Vương là 
người đứng đầu (trên danh nghĩa) của các thế 
lực chống Tần. Việc Hạng Vũ sát hại Sở Hoài 
Vương đã tạo điều tiếng không hay.

6. Phân phong không đổng đều: Sau khi diệt 
Sở, ông phần định lại 18 chư hầu, vì đan xen rất 
nhiều tư lợi nên phân phong không công bằng, 
dẫn tới bốn phía đều là đối địch.

Đương nhiên, còn có một số nguyên nhân, 
chẳng hạn như thời đó mọi người khát vọng 
thống nhất, nhưng ông lại phân phong chư háu 
nên tất nhiên bị thất bại.

Việc chẩm lo dừi sống nhàn 
dàn thời kỉ đần nhà Hấn

Do ảnh hưởng của chính sách hà khắc dưới 
triều Tần, lại trải qua thời chiến loạn trong thời 
gian dài, trong những buổi đầu thành iập nhà Tây 
Hán, đất nước vô cùng nghèo khó, khắp chốn 
hoang vu tiêu điều. Nhân dân phần lớn đều lang 
bạt, những hộ dân còn lại chưa tới ba phẩn mười 
so với trước chiến tranh. Hoàng đê' ra ngoài cũnq 
không tìm nổi bốn con ngựa cùng màu lông để 
kéo xe, có quan đại thần đành phải đi xe bò kéo.

Tẩng lớp thống trị ý thức đií?c muốn cai trị 
đất nuớc yên ổn trong thời gian dài thì phải đem 
lại cho nhân dân một cuộc sống tốt đẹp, nhanh 
chóng khôi phục sản xuất. Vì thê' Hán Cao Tổ đã 
đề xuất chính sách thực hiện chăm lo đời sống 
nhân dân, các biện pháp chủ yếu gồm: Cho các 
binh sĩ giải ngũ, về làm công việc sản xuất; Cho 
những người chạy nạn dưới thời chiến quay về 
quê hương, khôi phục ruộng đất nhà cửa vốn có; 
Phóng thích một số nô tì trở về làm dân thường; 
Giảm nhẹ sưu thuế.

Mấy đời hoàng đế sau Hán Cao Tổ đều tiếp tục 
thực hiện chính sách chăm lo đời sống nhân dân, 
hiệu quả thấy rõ rệt, nổi trội nhất là thời Văn Đế 
và Cảnh Đế, đến thời Vũ Đế thì đế quốc đã trở 
nên hùng mạnh.
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Hạng Vũ khởi binh năm hơn 20 tuổi, vài năm 
sau diệt Tần, xưng là Tây Sở Bá vương. Nhưng 
chỉ vài năm sau, khi 31 tuổi, ông lại tự vẫn ở 
ô Giang. Cuộc đời ông có thể gọi là long trời lở 
đất, gập ghềnh sóng gió. về nguỵên nhân thất 
bại của ông, trong lịch sử có rất nhiều quan 
điểm, sau đây là một vài ý:

1. Nhân từ không đúng lúc: Trong giây phút 
then chốt lại do dự thiếu quyết đoán, không ra 
tay nổi, chằng hạn như trong “buổi tiệc Hổng 
Môn” đã để Lưu Bang đi.

2. Hung hãn tàn bạo: ông thường xuyên 
phóng hỏa tàn sát người dân trong thành, còn 
chôn sống nhiểu binh sĩ. Như vậy tất nhiên sẽ 
làm mất lòng dân.

3. Hữu dũng vô mưu: Hạng Vũ chiến đấu 
dũng cảm, có trí tuệ trong một số trận đánh 
nhưng thiếu vắng mục tiêu lâu dài. Khi triều 
Tần bị lật đổ, ông còn không biết nên đi tiếp

Tày Hán hình thành dân 
tộc Hán

Tây Hán là cột mốc quan trọng trong lịch sử 
phát triển của dân tộc Trung Hoa. cốt lõi của 
các dân tộc Trung Hoa -  dân tộc Hán đã xuất 
hiện vào thời kì này.

Từ sau khi Tẩn Thủy Hoàng thống nhất Trung 
Hoa, văn hóa của 6 nước cũ bắt đầu hòa trộn 
vào nhau. Đến thời Tây Hán, các phương diện 
như ngôn ngữ, chữ viết, văn hóa giáo dục, 
phong tục tập quán dẩn dần thống nhất, tạo 
thành văn hóa Hán. Từ đó, Trung Hoa liền xuất 
hiện dân tộc Hán thống nhất.

Dân tộc Hán và các dân tộc thiểu số xung 
quanh đều là thành viên của quốc gia đa dân 
tộc Trung Hoa, nhưng do trình độ văn minh của 
dân tộc Hán khá cao, vì thế luôn ở vị trí chủ 
đạo trong các dân tộc anh em. về sau, cho dù 
các triều đại không ngừng thay thế, nhưng dân 
tộc Hán vẫn chiếm vị trí dân tộc chủ thể từ đầu 
đến cuối.



Sức sản xuất duoi thời nhà Hán

Nhìn từ ngành nông nghiệp và ngành thủ 
công nghiệp như chê' tạo đồ sắt, dệt vải, chê' 
tạo đồ gốm của nhà Tây Hán thì sức sản xuất 
thời đó cao hơn các triều đại trước, các nông cụ 
bằng sất duợc ứng dụng khá rộng. Trong nông 
nghiệp, người ta dùng trâu bò kéo cày, kĩ thuật 
canh tác đã vượt qua giai đoạn “hỏa canh thủy 
nậu” (một kiểu trổng lúa cũ: đốt cỏ tạp, dẫn 
nước vào, trồng lúa nước, cuốc cỏ tạp, dẫn nuỡc 
vào cho cỏ chết để lúa lớn), bước sang giai đoạn 
cày sâu bừa kĩ là chính.

Cây nồng nghiệp thời Tảy Hán

Căn cứ vào tiêu bản sản phẩm nông nghiệp 
và cấc loại lương thực vẽ trên đổ gốm được khai 
quật trong các lăng mộ triều Hán, các nhà sử 
học, khảo CỔ học suy luận rằng tại khu vực trung 
hạ lưu của sông Hoàng Hà vào thời nhà Hán, 
người ta chủ yếu trổng đại mạch, tiểu mạch, 
tiếp đến là cao lương và kê. ở lưu vực sông 
Trường Giang và khu vực phía Nam thì lại trồng 
lúa nước là chủ yếu.

Hán Cao Tổ bị bao v ả f tràn 
nái Bạch Bẩng

Khi Lưu Bang thành lập triều Hán cũng là 
lúc quân Hung Nô ở phương Bắc vô cùng hùng 
mạnh, thường xuyên quấy nhiễu các quận biên 
cương phía Bắc của triều Hán. Mùa thu năm 
200 TCN, Hung Nô tấn công vùng Thái Nguyên, 
Hán Cao Tổ Lưu Bang dẫn hơn 300.000 quân 
đi nghênh chiến. Quân Hung Nô giả vờ rút lui, 
rồi hằng ngày dùng hàng trăm hàng ngàn binh 
sĩ già yếu để nhử quân Hán. Do mới lên ngôi 
hoàng đế chưa lâu, Lưu Bang rất hăng hái, 
nhưng lại không hiểu rõ thực lực của Hung Nô, 
vì muốn giành thắng lợi nhanh chóng nên đã 
đích thân dẫn một đội quân nhỏ truy đuổi đến 
tận thành Bình trên núi Bạch Đăng. Thời gian 
đó đang là mùa đông, trời giá buốt, những binh 
sĩ mà Lưu Bang dẫn theo đều không quen với 
thời tiết, nhiều người bị tê cóng ngón tay, sức 
chiến đấu giảm. Ngay ngày hôm sau, bốn bề 
núi Bạc^Đăng đột nhiên xuất hiện hơn 400.000 
quân Hung Nô. Lưu Bang bị bao vây liền 7 ngày 
đêm. Cuối cùng ông đành dùng kế sách của đại 
thần Trẩn Bình lầ hối lộ cho hoàng hậu Yên Thị 
của thiển vu Mặc oốn, nhờ vậy mới mở được 
vòng vây.

Chính sách hòa thân câa 
nhà Tày Bán

Hòa thân là hôn nhân vì mục đích chính trị 
giữa các dân tộc, hai bên thông qua việc gả 
công chúa (đôi khi là con gái của quan lại trong 
triều đình) để chung sống hòa thuận. Chính 
sách hòa thân của triều Tây Hán với Hung Nô là 
ví dụ điển hlnh. Thời gian đẩu mới thành lập, do 
triểu Hấn không đủ lực chống lại đế quốc Hung 
Nô hùng mạnh ở phương Bắc, Lưu Bang đành 
gả con gái của hoàng thất hoặc mĩ nữ trong dân 
gian cho thiền vu Hung Nô, đổng thời hàng năm 
cống nạp nhiều châu báu cho Hung Nô. Hai bên 
giao ước là huynh đệ, đồng thời mở mang chợ ở 
cửa ải để nhân dân trao đổi buôn bán. Dưới thời 
Hán Huệ Đế, Lã Hậu, Hán Văn Đế, Hán cảnh 
Bế và những năm đầu thời Hán Vũ Đế đều áp 
dụng chính sách hòa thân. Chính sách này đã 
hòa hoãn được sự xung đột về quân sự ở mức 
độ nhất định, có lợi cho việc an sinh xã hội của 
triều Hán, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của 
nhà Hán thời kì đầu, tăng cuờng giao lưu văn 
hóa kinh tế giữa hai dân tộc Hán - Hung.

163Ể



Thời ki cai trị của Hán Vản Bé và Hán cảnh Bấ

Trong thời gian cai trị, Hán Văn Đế Lưu Hằng 
và con trai của ông là Hán Cảnh Đế Lưu Khải 
đều duy trì chính sách “an sinh xã hội”, giảm 
tô thuế, giảm nhẹ hình phạt, làm cho triều đại 
Tây Hán ngày một thái bình, sản xuất xã hội 
được hổi phục và phát triển, diện tích đất đai 
được khai khẩn không ngừng mở rộng, lương 
thực trong kho chất cao như núi, nhân khẩu liên 
tục tăng lên, dẫn đến việc xuất hiện tiền đổng 
trong kho ở chốn kinh kì chất cao như núi, dây 
xâu tiển còn bị mục nát.

Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế đã xây dựng 
một xã hội mới phồn vinh, trong lịch sử gọi thời 
kì cai trị của họ là “Văn Cảnh chi trị”.

m" — Ị
m  Hán Vũ Dế

Hán Vũ Đế (năm 156 TCN -  năm 87 TCN), 
tên là Lưu Triệt, con trai của Hán Cảnh Đế. Thời 
gian tại vị từ năm 141 TCN đến năm 87 TCN.

Sau khi lên ngôi, ông ban bố “Thôi Ân Lệnh”, 
đổng thời đặt pháp lệnh nghiêm cấm chư hầu 
tham gia chinh sự. Ve sau ông lại áp dụng một 
loạt cac biện pháp tăng cuởng quyền lực cỉia 
hoàng đế, duy trì chế độ thống trị phong kiến.

ông cử Vệ Thanh đi đánh Hung Nô, thu phục 
đất Hà Nam (nay là vùng Hà Sáo, Nội Mông), rổi 
đưa hơn 100.000 người tới đó định cư.

ông lại cử Hoắc Khứ Bệnh liên tiếp đem quân 
đi gây tổn thất nặng nề cho quân Hung Nô. Trải 
qua mấy lần bị quân Hán tấn công, quân Hung 
Nô bị dổn về phía sa mạc phía Bắc xa xôi. Từ 
đó trở đi họ không còn quấy nhiễu nhà Hán nữa.

Để phát động tấn công với Hung Nô, Hán Vũ 
Đế còn cử Trương Khiên đi sứ sang Tây Vực, 
đặt mối quan hệ giữa nhà Hán với các dân tộc 
ở Tây Vực.

Hán Vũ Đế tập trung nhân lực trị thủy sông 
Hoàng Hà, khiến con sông này không còn gây

họa trong mấy chục năm trời. Do được Hán Vũ 
Đế coi trọng, công việc thủy lợi của các vùng 
cũng đều tương đối phát triển.

Về lĩnh vực tư tưởng văn hóa, Vũ Đế chủ 
trương độc tôn Nho giáo. Các hoàng đế Trung 
Hoa có niên hiệu chính là bắt đầu từ thời ông. 
ông còn lập Thái Học Viện, lập chế độ bác sĩ đệ 
tử (học trò của tiến sĩ), lệnh cho các châu quận 
tiến cử những người đỗ mậu tài, hiếu liêm, bổi 
dưỡng và đề bạt hàng loạt Nho sinh đảm nhiệm 
quan sứ các cấp. Các quan đại thần mà ông 
thực sự trọng dụng và tin cậy phần lớn là những 
người thành thục về Nho giáo và am hiểu sâu 
vẽ hình pháp. Đổng thời, vì ảo tưởng về chuyện 
trường sinh bất tử nên ông tôn sùng phương sĩ 
(nguời tự xưng có thể gặp tiên luyện đan để được 
trường sinh bất tử), mê tín vào quỷ thẩn.

Nói tóm lại, Hán Vũ Đê' là một nhà chính trị 
phong kiến tài giỏi thao lược. Trong thời gian 
ông tri vì, quốc gia được củng cố, Trung Hoa bắt 
đẩu nổi tiêng thế giới với danh nghĩa là quốc gia 
giàu mạnh.
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ỉẩ Bải trnất Bách gia, dộc tftn 
Nho thuật

“Bãi truất Bách gia*, độc tôn Nho thuật” là 
chính sách cai trị về mặt tư tuông của Hán Vũ Đế.

Trong thời gian ông trị vl, kinh tế xã hội được 
khôi phục và rất phát triển. Song song với việc 
đó, giai cấp địa chủ cũng dần lớn mạnh, nông 
dân bị áp bức và bóc lột ngày càng nhiều, mâu 
thuẫn giữa nông dân và giai cấp địa chủ rất gay 
gắt. Vì thế, việc tăng cường chế độ tập quyền 
trung uơng về chính trị và kinh tế đã trở thành 
nhu cẩu bức thiết của tẩng lớp thống trị phong 
kiến. Trước tình hình đó, tư tưởng già cỗi thanh 
tịnh vô vi của Đạo giáo đã không còn thỏa mãn 
nhu cẩu của nền chính trị xã hội thời bấy giờ, 
hơn nữa lại càng đụng chạm tới Hán Vũ Đê' - 
người vốn ham lập công lớn. Nhưng tư tưởng đại 
nhất thống của Nho giáo, tư tưởng nhân nghĩa 
và quan niệm luân lí vua tôi hiển nhiên phù hợp 
với tình hình xã hội và nhu cẩu chính trị mà Hán 
Vũ Đế phải đối mặt thời đó. Vậy là về lĩnh vực 
tư tưởng, cuối cùng Nho giáo đã thay thế vị trí 
của Đạo giáo.

Trường Khiên đi sử  Tầy vực

Đổng Trọng Thư (năm 179 TCN -  năm 104 
TCN) là nhà tư tưởng và nhà chính trị thời Tây 
Hán. Chủ trương “Bãi truất Bách gia, độc tôn 
Nho thuật” mà ông đề xuất với Hán Vũ Đế chính 
là cấm đoán các trường phái học thuật khác, chỉ 
cho phép Nho giáo tồn tại, lấy đó để thống nhất 
tư tưởng, nghiêm cấm mọi người bàn luận riêng 
tư về quốc gia đại sự.

Đổng Trọng Thư cho rằng, ông trời có thể 
chi phối số phận con người và vận mệnh của 
quốc gia. ông cho rằng bốn mùa tương ứng với 
tứ chi của con nguời, nếu người vầ hoàng đê' 
làm việc xấu thì trời sẽ dùng thiên tai để trừng 
phạt, chẳng hạn như động đất, lũ lụt, hạn hán, 
nạn châu chấu... Hoàng đế phải yêu quý và bảo 
vệ nhân dân của mình, làm cho nhân dân được 
sống hạnh phúc.

Dổng Trọng Thư cho rằng con người có ba 
loại: người thượng đẳng thì tốt rổi, không cần 
giáo dục; Người trung đẳng thì cần giáo dục, 
không thì sẽ thành người xấu; Người hạ đẳng thì 
dù có giáo dục cũng không trở thành người tốt, 
cho nên phải dùng pháp luật để trừng phạt họ, 
nghiêm cấm họ làm việc xấu. Trong khi xét xử 
vụ án, ông chủ trương phải xem xét động cơ của 
kẻ phạm tội, động cơ tốt thì cho dù phạm tội lớn 
cũng có thể tha thứ, giảm nhẹ hình phạt. Còn 
nếu động cơ xấu thì phải xử phạt nghiêm khắc.

Trương Khiên là người Thành Cố, Hán Trung, 
là nhà ngoại giao thời Tây Hán.

Để đánh bại quân Hung Nô, Hán Vũ Đế định 
liên minh với nguỡi Đại Nguyệt Chi ở phía Tây 
để tấn công người Hung Nô, vì thế Trương Khiên 
đã nhận nhiệm vụ đi sứ. Khi xuất phát từ Lũng 
Tây đi qua địa phận của người Hung Nô, Trương 
Khiên bị bắt, sau đó ông tìm cơ hội trốn thoát, 
đi tiếp về phía Tây tới được Đại Uyển, cuối cùng 
là nước Đạt'Nguyệt Chi. Nhưng nước Đại Nguyệt 
Chi không còn muốn báo thù Hung Nô nữa. Trên 
đường quay về, Trương Khiên lại bị quân Hung 
Nô bắt một lần nữa.

Sau hơn một năm bị giam lỏng, (năm 126

TCN), nhân cơ hội nổi loạn ở đất Hung Nô, 
Trương Khiên lại trốn thoát, sau đó quay về triều 
Hán. Trương Khiên báo cáo với Hán Vũ Dế về 
tình hình ở Tây Vực. Vũ Đế ban cho ông chức 
Thái Trung đại phu. Sau này Trương Khiên theo 
đại tướng Vệ Thanh chinh phạt Hung Nô, lập 
công và được phong là Bác Vọng Hầu.

Về sau, Trương Khiên tiếp tục đi sứ sang Tây 
Vực, tham gia tấn công Hung Nô, thúc đẩy sự 
phát triển của “con đường tơ lụa” giữa phương 
Dông với phương Tây, ngoài ra còn mang về 
Trung Nguyên rất nhiều thứ của Tây Vực. Các 
loại cây như nho, cỏ linh lăng, lựu, lanh... đều 
do Trương Khiên đem từ Tây Vực về Trung Hoa.

* G ạt bỏ tấ t cả các trường phái học thuật khác.
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Cnộc chiến tranh giữa nhà Hán vửl Hung Nã

Bắt đầu từ thời Xuân Thu, Hung Nô đã luôn 
là mối hiểm họa lớn của các chư hầu Trung 
Nguyên. Dưới triều Tần, có một thời gian, người 
Hung Nô bị đại tướng Mông Điềm đánh bại và 
bỏ chạy về Mạc Bấc, trong hơn 10 năm không 
dám xâm lược xuống phía Nam. Nhưng sau khi 
triều Tần diệt vong, Hunọ Nô lại nhân cơ hội 
Hán - Sở tương tranh đe quấy nhiễu. Thời kì 
đầu dựng nước, triều Tây Hán đa phẩn lấy chính 
sách hòa thẫn để hòa hoãn với họ. Đến thời 
Hán Vũ Đế, tình trạng đó hoàn toàn thay đổi.

Thời đó, triều Hán hùng mạnh, Hán VD Đế đã 
chọn Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh là các tướng chỉ 
huy, phát động cuộc tấn công quy mô lớn với 
quân Hung Nô. Mỗi lẩn ra trận, đội quân tham 
chiến ít thì vài chục ngàn người, nhiều thì vài 
trăm ngàn người. Hán Vũ Đê' có thể huy động 
lực lượng khá nhanh và bảo đảm công tác hậu 
cần hiệu quả. Các tướng Hnh tài giỏi như Vệ 
Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, đặc biệt là Hoắc Khứ 
Bệnh có thể lấy ít thắng nhiều, lập nên kì tích,

_______________________
Tư Mã Thiên và bộ “Sử ký”

Tư Mã Thiên (năm 145 TCN -  năm 90 TCN) 
tên tự là Tử Trường, người huyện Hàn Thành, 
tỉnh Thiểm Tây, là nhà sử học vĩ đại của Trung 
Hoa. Cha ông là quan thái sử của triều Tây Hán. 
Sau khi cha mất, ông kế nghiệp cha và trở 
thành quan thái sử của Hán Vũ Đế. Các sách 
sử nổi tiếng của ông không che đậy điểu xấu 
xa, luôn nói thẳng sự thật. Vì dám bình luận về 
công và tội của Hán Vũ Đê' nên ông đã chọc 
giận hoàng đế và bị xử phạt bằng cung hình 
(thiến). Bản thảo đầu tiên của bộ Sử ký” mà 
ông viết ban đẩu cũng bị đốt. Sau khi ra ngục, 
ông phải chịu nỗi đau to lớn về thể xác và tinh 
thẩn. Nhưng Tư Mã Thiên đã lấy lại tinh thần để 
vuơn lên, ông lại bỏ ra muởi mấy năm để viết 
lại bộ sách sử học đồ sộ này.

Bộ “Sử ký” ghi chép lịch sử của hơn 3.000 
năm từ thời Hiên Viên Hoàng Đế trong truyền 
thuyết đến thời Hán Vũ Đế. Nó đã mở đầu cho 
thủ pháp kí sự sử học, bao gổm “Bản kỉ": 12 
quyển; Biểu”: 10 quyển; “Thư”: 8 quyển; “Thế
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gia”: 30 quyển và “Liệt truyện”: 70 quyển, tổng 
cộng là 130 quyển. Phần lớn “Bản k ĩ’ đéu là 
những ghi chép về công trạng của các bậc đế 
vương. “Biểu” là biên niên sử các sự kiện lớn 
của các thời kì lịch sử. “Thư" là phần nói về các 
phương diện như thiên văn, lịch, thủy lợi, kinh 
tế, văn hóa, nghệ thuật..., tương tự như lịch sử 
chuyên ngành của người đời sau. “Thế gia” chủ 
yếu là ghi chép lịch sử về các quý tộc, vương 
hẩu. “Liệt truyện” chủ yếu là truyện kí vể các 
nhân vật ở những giai cấp khác nhau, một phần 
ít ỏi của liệt truyện ghi chép về lịch sử thống 
trị của các quận trưởng dân tộc thiểu số trong 
nước. Các tư liệu không cùng thể loại đó bổ 
sung lẫn nhau, tạo thành hệ thống sách sử hoàn 
chỉnh, ghi chép một cách tương đối toàn diện vể 
lịch sử cổ đại của Trung Hoa.

“Sử ký” có nội dung phong phú, kết cấu 
nghiêm ngặt, miêu tả sinh động, được tôn vinh 
là tuyệt tác thiên cổ, Tư Mã Thiên cũng được 
gọi là “Thánh sử”.

sáng tạo chiến thuật tác chiến đường dài và tấn 
công bên sườn, khiến cho quân Hung Nô trỏ tay 
không kịp.

Cuộc chiến phản kích lại Hung Nô bắt đầu 
vào năm 129 TCN, tổng cộng trải qua ba bốn 
chục năm, trong đó có ba trận đánh nổi tiếng 
nhất lần lượt là: Trận Hà Nam, Mạc Nam vào 
năm 127 TCN; Trận Hà Tây vào năm 121 TCN; 
Trận Mạc Bắc vào năm 119 TCN. Đặc biệt là 
sau trận đánh cuối cùng, quân Hung l\lô “không 
còn triều đình ở Mạc Nam”, cuối cùng dân tộc 
Hung Nô chia rẽ, một bộ phận thì đầu hàng, bộ 
phận khác thì tháo chạy, triều Hán giành được 
thắng lợi hoàn toàn.



NIÊN BIỂU 5ự KIỆN LỊCH sử
N Ă M
(TCN )

ẤN Độ TRUNG HOA CÁC KHU V ự c  KHÁC

3000
Lưu vực sông Hoàng 
Hà xuất hiện nền văn 
minh nông nghiệp.

Thời kì thành bang của lưu 
vực Lưỡng Hà.

2500 Văn minh Ấn Độ xuất 
hiện.

Thời kì Hiên Viên 
Hoàng Đế theo truyền 
thuyết.

Ai Cập bước vào thời kì cổ 
vương quốc; Vua Khuíu xây 
dựng 'đại kim tự tháp ở Ai Cập.

2200 Thời đại Ngũ Đế theo 
truyền thuyết.

2000 Nền văn minh sông Ấn 
hưng thịnh.

Thời nhà Hạ theo 
truyền thuyết.

Nền văn minh Aegean xuất 
hiện; Hammurabi thống nhất 
vùng Lưỡng Hà.

1700
Triều đại nhà Thương 
xuất hiện.

1500
Người Aryan bắt đầu 
xâm nhập Ân Độ và 
định cư.

1300
Thời kì cực thịnh của 
triều Thương, chữ giáp 
cốt thịnh hành.

Đế quốc Assyria xuất hiện.

1000

Người Aryan xây dựng 
quốc gia tại lưu vực 
sông Hằng, bắt đầu sử 
dụng đồ sắt.

Nhà Chu diệt nhà 
Thương, bắt đầu thực 
hiện chế độ phong 
kiến.

vương quốc Israel thống 
nhất (vua Solomon) xuất 
hiện.

800 Bà La Môn giáo, chế độ 
đẳng cấp xuất hiện.

Thời kì Trung Hưng của 
Chu Tuyên Vương.

770

Chu Bình Vương dời đô 
về Lạc Ấp, sử sách gọi 
là Đông Chu. Thời kì 
Xuân Thu bắt đầu.

Thời kì cực thịnh của đế 
quốc Assyria.

630 . —  .
Thời kì Xuân Thu Ngũ 
Bá.

Đế quốc Tân Babylon xuất 
hiện.

600 _ Bắc Ấn Độ bước vào 
thời đại Hệt quốc.

Bắt đầu sử dụng đồ sắt 
rộng rãi.

Vương quốc Judah bị đế 
quốc Tân Babylon tiêu diệt.

551 Khổng Tử ra đời.
Đế quốc Ba TƯ xuất hiện 
dưới sự thống trị của vua 
Darius I.



N Ă M
(TCN)

Ấ N  ĐỘ TRUNG HOA CÁC KHU Vực KHÁC

530 Vương quô'c Magadha trở 
nên hùng mạnh.

500 Ngô - Việt tranh bá. La Mã thực hiện chế độ 
cộng hòa.

480

Nghe nói vào thời gian 
này, Phật tổ Siddhartha 
Gautama (Thích-ca Mâu-ni) 
ra đời.

Khổng Tử căncứ  vào 
lịch sử nước Lỗ viết 
sách sử “Xuân Thu”.

Cuộc chiến tranh Ba Tư -  
Hy Lạp.

453 Siddhartha Gautama xuất 
gia.

Ba nước Hàn, Triệu, 
Ngụỵ nắm giữ chính 
quyển nước Tấn.

Hy Lạp thành lập liên 
minh Delos.

403 Jaina giáo xuất hiện; 
Thích-ca Mâu-ni viên tịch.

Thời kì Chiến Quốc bất 
đầu. Sparta tấn công Athen.

372
Triều đại Nanda của 
Magadha thống nhất Bắc 
Ân Độ.

Mạnh Tử ra đời.

350 Triều Tần đóng đô ở 
Hàm Dương.

Alexandros Đại đế lên 
ngôi.

327 Alexạndros Đại đế xâm 
lược Ấn Độ.

317 Chandragupta thành lập 
triều đại Maurya.

Alexandros Đại đế qua 
đời.

300 Vươna quốc Seleucus xâm 
lược Ấn Độ.

268
Asoka trở thành quốc 
vương đời thứ 3 của triều 
đại Maurya.

260

Hoàng đế Asoka chinh 
phục vương quốc Kalinga, 
thông nhất phần lớn Ân 
Độ.

Trận Trường Bình, Tần 
phá quân Triệu.

246 Hoàng đế Asoka ra sức 
thúc đẩy Phật giáo.

Vua Tần Doanh Chính 
lên ngôi.

221

Nhà Tẩn thống nhất 
Trung Hoa; Doanh 
Chính xưng là Hoàng 
đế (Thủy Hoàng đế).

202 Lưu Bang thành lập 
triều Tây Hán.

139 Trương Khiên đi sứ 
nước Oại Nguyệt Chi.

Cuộc cải cách cùa anh em 
nhà Gracchus ở La Mã.

Năm 25 Lưu Tú thành lập triều 
Đông Hán.

Văn minh Maya dần bước 
vào thời kì hoàng kim.
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Kĩl Đệ Vñ TRHHS TịữK cổ m i
NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG

55 Quang Trung -  Hà Nội. ĐT: 04 3943 4730 -  04 3942 8632. FAX: 04 3822 9085 
Internet web site: http://www.nxbkimdong.com.vn -  Email: kimdong@hn.vnn.vn

CHI NHÁNH NXB KIM ĐỒNG TẠI MIỀN TRUNG
102 Ông ích Khiêm -  TP. Đà Năng. ĐT: 0511 3812 333 -  0511 3812 335. FAX: 0511 3812 334 

Email: cnkimdongmt@nxbkimdong.com.vn

CHI NHÁNH NXB KIM ĐÒNG TẠI TP. HÒ CHÍ MINH
248 Cống Quỳnh, Q .l, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08 3925 i 001 -  08 3925 0987. FAX: 08 3925 1012 

Email: cnkimdong@nxbkimdong.com.vn

Chịu trách nhiệm xuất bàn -  Giám đổc: PHẠM QUANG VINH 
Chịu trách nhiệm bản thảo -  Phó Giám đốc: v ũ  THỊ QUỲNH LIÊN 

Biên tập: TRÀN NHẬT MỸ 
Trình bày bìa: NGUYỄN QUYNH KHUYÊN 

Trình bày: NGUYỀN MẠNH LINH 
Sửa bài: BÙI HOÀI THU

In và gia công 2.000 bản -  Khổ 14,5 cm X 20,5 cm -  Tại Công ty CP In và Văn Hóa Phẩm 
Địa chi: 83 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

Số xác nhận đăng kí xuất bản: 340-2016/CXBIPH/66-17/KĐ cấp ngày 01/02/2016 
Quyết định xuất bản số: 322/QĐKĐ kí ngày 20/6/2016 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2016
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