
Lời mà đầu
N hà Đ ông H án  và  T â y  H án  thôVig nhất T ru n g H oa trong một thời gian dài. 

C uố i đời H án, tầng lớp cai trị th ô i nát, hoạn quan ch u yên  quyền, khởi nghĩa 
K h ăn  V à n g  là m ột đ òn  ch í m ạng giáng vào  nhà H án. Lịch sử T ru n g H oa rơi vào  
thời k ì rố i ren, chia cắt liên  tiếp từ thời T am  Q uốc, Lưỡng T ấ n  đ ến  N am  Bắc 
triều. Đ ầu tiên  là th ế  ch ân  vạc  T am  Q uốc phân nước ra làm  ba (N gụy - T h ụ c  '  
Ngô), rồi T â y  T ấ n  m ặc dù thống nh ất được giang sờn trong thời gian ngắn ngủi 
nhưng tới Đ ông T ấ n , lịch sử lại rơi vào  vũn g bùn trước đó. Phương Bắc ch iến  
trận  liên  m iên, còn  phương N am  tương đối ổn định, c h ế  độ sĩ tộc* cũng được 
h ình  th àn h  và phát triển.

* Dòng dõi học hành làm quan. Thời Nam Bắc triều coi trọng quan quyền,
các nhà có người làm quan trở thành một giai cấp có nhiều đặc quyền, đặc lợi hơn thứ dân.



T ro n g giai đoạn  này, k inh  tế  G ian g  N am  phát triển  vượt trội, đặt n ền  m óng 
cho phương N am  cường thịnh. C ù n g lúc đó, khoa học k ĩ thuật cũng phát triển, 
Phật giáo được du nhập vào  T ru n g H oa và bắt đầu th ịnh  h ành, từ tầng lớp 
thống trị tới dân  thường đều tin  vào  Ph ật giáo, nhờ đó vă n  hóa P h ật giáo được 
truyền bá rộng rãi.

Lịch  sử phát triển  của T ru ng H oa luôn có khuyn h  hướng ch ia  rồi lại hợp, 
khi ch ia cắt vẫn  “ hoài th a i” m ầm  m ống th ống nhất. D ân ch úng giao lưu hòa 
hựp ngày m ột nhiều, đặc b iệt là cải cách  của Bắc N gụy H iếu V ă n  Đ ế  đã tăng 
cường sự hòa hợp dân tộc ở phương Bắc, cùng tập trung sản xuất và  đoàn kết 
m ột lòng. K in h  tế  G ian g  N am  cũng phát triển  vượt bậc và dần dần  bắt kịp 
phương Bắc. C h ín h  những đ iều  k iện  này đã đặt nền  m óng cơ sở vật ch ất cho sự 
thống nhất toàn quốc. C uối N am  B ắc triều, c h ế  độ sĩ tộc suy vong, sự đối ch ọi 
giai cấp cũng được hóa giải.

T h ờ i T ù y  Đường là giai đoạn quan trọng trong lịch sử thổng nhâ't các dân 
tộc. V ề  ch ính  trị, c h ế  độ tam tỉnh lục bộ, khoa cử và binh phủ được thực thi, 
tăng cường trung ương tập quyền*, những b iện  pháp này giúp ổ n  đ ịnh  ch ính  
trị. V e  k inh  tế, c h ế  độ “ T ô , Dung, Đ iề u ” và  c h ế  độ quân đ iền  được đ ẩy m ạnh, 
thúc đẩy k inh  tế  phong k iến  phồn thịnh. Thờ i kì T rin h  Q uan th ịn h  trị và  K h ai 
N guyên th ịnh  trị ch ín h  là m inh chứng rõ ràng nhất. T riều  đ ìn h  áp dụng nhiều 
ch ính  sách m inh bạch, g iải quyết m ốì quan hệ giữa các dân tộc bằng phương 
pháp hòa bình. N hờ đó, T ù y  Đường tiến  bộ về  k in h  tế, ch ính  trị và văn  hóa. 
Đ ây cũng là lúc T ru n g H oa bành trướng lãnh  thổ, mở rộng cương vực.

* Chính quyền tập trung vào chính phủ trung ương.



C h ín h  trị ổn  đ ịnh , k inh  tế  hưng th ịnh, giao th ông thuận tiện, đã tạo điều 
k iện  cho giao lưu văn  hóa Đ ông T â y  phát triển. T h ờ i k ì T ù y  Đường h ìn h  th ành  
vàn h  đai văn  hóa T ru ng Hoa với Trường A n  làm  trung tâm , th àn h  tựu văn  hóa 
rực rỡ thu hút và lan tỏa sang cả các nước lân  cận. C o n  đường tơ lụa và việc  
H uyền T ran g  đi th ỉnh  k in h  được ca tụng m ãi về  sau. N h iều  th àn h  tựu của các 
nền  văn  m inh ngoại lai cũng được truyền  bá vào  T ru n g Hoa, làm  phong phú 
thêm  đời sống vật ch ất và  tinh th ần  của nh ân  dân. C ù n g lúc đó, k ĩ thuật làm 
giấy của T ru n g H oa được truyền  bá ra nước ngoài, m ang tầm  ảnh  hưởng sâu 
rộng và  cống h iến  lớn lao đốì vó i k inh  tế, vă n  hóa các nước.

T h ế  nhưng đ ến  cuối đời, vua Đưòng H uyền T ô n g  xa xỉ, trác táng, bỏ bê 
triều ch ính , sủng ái Dương Q uý Phi, trọng dụng gian thần. Loạn  A n  Sử là một 
bước ngoặt thời Đường từ hưng th ịnh  đ ến  thoái trào. Sau loạn A n  Sử, triều 
ch ính  ngày m ột sa sút, các ph iên  trấn cát cứ*, ở trong triều hoạn quan ch uyên  
quyền, kết bè kết đảng. C ác  cuộc khởi nghĩa nông dân cuối nhà Đường đã đặt 
dấu chấm  h ết cho m ột vương quốc đã từng xưng hùng xưng bá trên th ế  giới.

* Chia cắt lãnh thổ dể chiếm giữ và lập chủ quyền riêng, không phục tùng chủ quyền trung ương.
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Nội dong chính:
Khởi nghĩa Khăn Vàng

Cuối đời Đ ông H án, triều đình thôi nát, dân chúng sống trong bể khổ lầm  than, dẫn 
tới cuộc khởi nghĩa Khăn V àn g  bùng nổ.

Gia Cát Lượng xuống núi

Lưu BỊ bấy giờ là người có chí lớn, m ặc dù đã có Quan V ũ , Trương Phi trợ giúp 
nhưng vẫn thiếu một quân sưmưu trí vô song. N ghe tiếng G ia  C át Lư ợng thần mưu 
diệu k ế , nên Lưu B ị đã ba lần đến lều  cỏ cầu kiến , mời bằng được G ia  C át Lượng 
xuống núi.

T h ế chân vạc Tam Quỗc

Sau đại chiến X ích  B ích , Trung Hoa hình thành ba nước th ế chân vạc  là N gụy, 
Thục, N gô.

Tam Quốc quy Tấn

Sau khi G ia C át Lượng m ất do bạo bệnh, nước Thục suy tàn rồi bị diệt vong. Không 
lâu sau đó, triều đại nhà Tấn ra đời, hợp nhất Trung Hoa đang chia năm  xẻ  bảy 
thành một môi.



HOÀNG 
THƯỢNG 

CHẲNG MÀNG 
TỚI TRIỀU i 

CHÍNH Ẩ

HA HA HA, 
THẾ THÌ 

CHÚNG TA 
MỚI CÓ 

QUYỀN 5INH 
QUYỀN SÁT 
TRONG TAY 

/ CHỨ!

HOẠN QUAN

ỳ<Ề(<

' 1

kỉ 1 ĨCN, triều đình nhà Hán do 
Hán Cao ĩổ  Lưu Bong gây dựng roi vào  
giai đoợn hỗn logn, cuối cùng Lưu ĩú  
xây dựng triều đinh m ói, lịch sử gọi là 
Đông Hán, còn nhà Hán do Lưu Bang 
Ihành lộp gọi là ĩâ y  Hán. Hai nhà Hán 
cùng thống frị ĩrung Quốc hon 4 0 0  nâm .



X in c ô n g
CÔNG HÃY 

GIA ÂN 
NHẬN A

l ấ y !

Đa  tạ 
CÕNG 
Cô n g !

T iể u ^
NHÂN CHỈ 
XIN MỘT 

CHÚC 
QUAN 
NHỎ...

ĐÓ LÀ BAO N 
LƯƠNG THỰC CUỐI 
CÙNG CỦA CHÚNG 

TIỂU nh ân ! >Xin c á c

QUAN GIA HÀY ĐỂ 
LẠI CHO CHÚNG 

.  TIỂU n h ân ! .

ng thôn

f  CHỈ CẦN 
CÓ TIỀN, MỌI 
lVIỆC đ ể  ta  
ts . LO...

L f c





Cuộc khói nghĩa của / 
ĩruong Giác nhộn duọc $u 
ung hộ cua nhón dãn, đối 
nuóc bai đàu biến động.

TRJỂU ĐÌNH MỰC RCIỔNG
thối n át chúng ta Hã y  

đún g  lê n  l ậ t  đố  
NHÀ HÁNĨ

CHÚNG TA TN 
VÀO HOÀNG 

THIÊN. _

CÁC huynh Đệ ị
BẰNG Hứơ HÂY THẤT 

KHĂN VÀNG TRÊN ĐAU.
KHĂN VÀNG CHÍNH 

LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA 
___CHÚNG TA.
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CHÚNG TA SẼ 
MỔ RA THỜI ĐẠI 

THÁI bình!
GẾT CHẾT 
LŨ QUAN 

ỔLẠIĨ

Mọc dù ỈOU khi Iruong Giác mớf, ỉhái Binh dgo ngay cong suy ycu. nhung trieu chinh mục naỉ, 
chién trqn hen m ien, dòn chung lòm íhan, cho nén rốl nhiéu nguoi khong Iheo dợo cúng Iham  gio 
khoi nghía lam nhà Han diêu dung, ngày iựp do khong còn xa





ầ 8

Lũ  VÔ LẠI 
TRÁNH SANG 

MỘT BÊNỈ 
ĐỪNG ĐỨNG 
CHẨN ĐƯỜNG

ĐƯỜNG 
ĐƯỜNG LÀ 

ĐẠI QUÂN NHÀ 
HÁN MÀ LẠI 

SỢ QUÂN 
PHẢN LOẠN 
SAO?

CHÚNG TA 
ĐẾN TIÊU 

DIỆT QUÂN 
PHẢN LOẠN, 
TRÁNH r a !



Lũ GIẶC 
KHĂN Vang, 

DÁM THAY TRỜI 
HÀNH ĐẠO? 

CHÚNG BAY LÀM 
ĐẤT NƯỚC LOẠN 

LẠC THÌ cói
)

LCẠN LẠC  
CHÉN TRANH 

THÌ GỌI GÌ 
LÀ THÁI BÌNH 

THỊNH TR|?
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ĐÁNG SỢ Ba người này 
RÚT CUỘC 

LÀ Al? À



KHÔNG, CHÚNG 
TÔI CHỈ LÀ 

THƯỜNG DÂN ÁO 
VẢI TỚI GIÚP DẸP 

GIẶC K hăn

DÁM HỎI TƯỚC 
VỊ TRONG 

QUÂN CỦA 
BA VỊ ANH 
HÙNG?

CHÚNG TÔI 
KHÔNG CÓ 

CHỨC VỊ 
GÌ!

HÁ? K hông 
c ó  Tước VỊ 

SAO?







ề u

* Con thứ của Linh Đế. Sau khi Linh Đế mất, con trưởng là Lưu Biện kế thừa ngôi vị, hiệu là Thiếu Đế.
Sau khi Thiếu Đế qua đời, Lưu Hiệp lên thay, hiệu là Hiến Đế.



NGÔI HOÀNG 
ĐẾ THỰC Sự  

CỦA NHÀ HÁN

---------

ĐỔNG TRÁC UY 
HẾP HOÀNG ĐẾ, 

5CÁN NGÔI ĐOẠT 
VỊ, LÒNG LANG 

DẠ Sốt CHÚNG 
TA phai đổng 

TẦM D ỆT  
HẤN.



ĐỔNG TRÁC 
LŨNG ĐOẠN 

TRIỀU  CHÍNH 
CHẲNG NHẺ 

CHÚNG TA LẠI 
KHOANH TAY 
ĐỨNG NHÌN?

ề
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* Những năm cuối Đông Hán, quân sĩ â các địa phương liên minh với nhau thảo phạt Đổng Trác. 
Trong đó, đạo quân mạnh nhất là của Viên Thiệu, vì thế Viên Thiệu được bầu tàm minh chủ.
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Từ NAY THIÊN 
TỚ SỀ  ỏ  ĐÂY, 

HÚA XƯƠNG ĐỔI 
THÀNH HỨA ĐÔ, 

THẦN SỀ  BẢO 
VỆ BỆ HẠ.

Núm 196, ĩà o  ĩháo  dua Hiến Đè về 
Húa Xuong, rồi nhàn co hội này muọn 
danh thiên lử  hiệu ỉriéu  chu hàu.



Näm 2 0 0 , ỉào  Iháo và Viên ĩh iệu  quyếí đâu ỏ Irộn Quan Độ.





c ó  TRÁCH THÌ 
NÊN TRÁCH BA 
HUYNH ĐỆ TA 

XUẤT THÂN TẦM 
THƯỜNG, KHÔNG 
NHƯ TÀO THÁO 
LÀ CON CHÁU 

DANH GIA 
VỌNG TỘC.

CHỈ cầ n  
CỐ GẮNG, 

NHẤT ĐỊNH 
CHÚNG TA SỀ  
THÀNH CÔNG.

ề
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S a u  n à y

CẦN PHẢI ĐỀ 
PHÒNG Lư u 

B ị và tôn

K hông, ch ú n g

MỚI LÀ MỐI LO 
TRONG LÒNG

TA.



Lưu Bị lòm ttiònh chú Ihành  
ĩôn D ổ* ỏ Kinh Châu, ngày đêm  
ngầm lích Irữ lương Ih áo , rèn

T h à n h  T â n  Dã. 
Kinh C h â u

ì CUNG '
nghênh!.Cung

NGHÊNH 
LƯU ĐẠI 
_ NHÂN.

BẢO VỆ BÁCH 
TÍNH, Glứ YÊN 

c ụ c  DIỆN, CHÍNH 
LA TRÁCH NHIỆM

' Nhân DÂN BÁCH 
TÍNH TRONG THÀNH 
L ĐỀU YÊU QUÝ J  
f v  ĐẠI CA. / A

Ị  HA ha, vào  th ờ i
LOẠN, NHỨNG THÀNH 
CHÚ HIỀN Đ ức NHƯ j  

L ĐẠI CA THẬT /
hiếm gặp. j /  4

ầ

*Là tòa thành nằm ngay sát với lãnh địa mà Tào Tháo quàn hạt.
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f  Nhưng l ạ i
THIẾU MỘT QUÂN 
sư TIN CẨN ĐỂ 
HOẠCH ĐỊNH KẾ 

à v  SÁCH. ^

Lúc này, ĩà o  ĩháo  đang ỏ Hứa 00. DƯỚI TRƯỚNG 
LƯU B ị t u y  

c ó  Qu a n  v ã  
TRƯƠNG P hi ừ  

TƯỚNG GIỎI.



N ẾU NHƯ Lưu Bị 
MỜI ĐƯỢC QUÂN s a  
TH Ì sê  THÀNH TẢNG 
ĐÁ NGÁNG ĐƯỜNG 
THốNO LĨN H THIÊN 

HẠ CỦA TA.

Sáu nởm sau... Lưu Bị dồn theo 
Quan Vú và ĩrưong Phi đi tìm  hiền si 
bất k ể  mưa gió íu yê l sương.

Tam đ ệ , đ u n g
NHIỂU LỜI NỨA, 

CHÚNG TA ĐANG 
ĐẾN CẦU KIẾN 

V MỘT CAO 
NHÂN.

Đại c a , t u y ế t

LỚN THẾ NÀY 
CHÚNG TA QUAY 

VỀ THÔI. „



CHÚNG tôi 
TỚI XIN GẶP 
NGỌA LONG

Ba huynh ểệ tím  kiếm  người họ 
Gia Cái, lèn  Lượng, Khổng Minh, 
mọi nguồi đều gọi là Ngọa Long 
liê n  sinh.

Ta m  đ ệ  
KHÔNG

HẤN KHÔNG đ 
NHÀ 5A0? ĐÃ 
LÀ LẨN THỨ
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ĐÚNG THẾ, SAU 
ĐÓ LIÊN KẾT 

VỚI TÔN QUYỀN 
THẢO PHẠT TÀO 

THÁO, Rổl MỚI 
TÍNH CHUYỆN 
THỐNG NHAT 
THIÊN HẠ.

ĐẦU TIÊN, CHÚNG TA 
PHẢI G iJ CHO KÌ ĐƯỢC KINH
CHÂU và Ích  C hâu, tạo r a

THẾ CHÂN KIỀNG. BẮC CỦA TÀO
Tháo, n a m  c ủ a  tôn  q u y ề n , 

DAT Th ục  l à  c ă n  cứ CỦA TA.

TỠN QUYỀN



NHƯNG.

CHÚA CỔNG, 
NGƯỜI NHÂN 

T ừ  HIỀN 
ĐÚC.

>TA t in  c h ú a
CÔNG c ó  THỂ 

LẬP ĐẠI NGHIỆP 
THỐNG NHẤT 

THIÊN HẠ.

THỰC LỰ C CỦA 
CHUNG TA ĐÂU 

B Ì KỊP HỌ?

ĐƯƠNG
n h iên !

n h ư n g  ta
NGUYỆN DỐC 

SÚC VÌ NGƯỜI.

THEO KẾ 
'TH IÊN  HẠ 
THẾ CHÂN 

VẠC’ , CHÚNG 
TA s ẽ  THỐNG 
NHẤT GIANG

SƠN. 4

Mòi được Gia Cái Lượng, Lưu Bị đà ổgl được 
bưóc đầu liên  để íhống nhai giang sơn.



Thế chán vM£ÌK1ìrĩu0 uẩel

ĐẠI q u â n  Tào  
T h á o  g ầ n  8 0 0 .0 0 0 , 
TA E  RẰNG KHỐNG 

THỂ CHỐNG 
DỞ NỔI.

Gio Cóf Lượng đích Ihân lớ i Giang Đông 
cầu kiến Ĩồn Quyền.

Na y  Tà o  T h á o
DẨN BINH NAM 

TIẾN, CHẲNG NHẼ 
NGƯỜI LẠI ĐÀNH 

LÒNG HAI TAY 
DÂNG ĐẤT ĐAI



CHỈ c ầ n  n g ư ờ i 
LIÊN THỦ VỚI 

CHÚA CÔNG TẠ 
CÙNG ĐỐI PHÓ 
VỚI QUÂN TÀO 

VỐN KHÔNG 
QUEN SÔNG

THÌ 
CHƯA 

CHẮC ĐẢ 
THUA.

NHƯNG QUÂN 
TÀO ĐÔNG HƠN 

QUÂN CHÚNG TA 
^ M Ấ Y  LẦN. .X

THEO TIN THÁM 
BÁO, QUÂN TÀO 
DÙNG THUYỀN 

ĐỂ CHỎ BINH S Ĩ

^ Đ Ể CHO 
THUYỀN ĐỞ 

CHÒNG CHÀNH, 
CHÚNG DÙNG 

XÍCH SẮT KHÓA

NHƯ THẾ 
CHỈ CẦN MỘT 

THUYỀN BỊ CHÁY 
THÌ NHỎNG 

THUYỀN 
CŨNG...

Ê 32



* Theo “Tam Quốc chí”, trong trận Xích Bích, Hoàng Cái đã hiến kế với đô đốc Chu Du là dùng lửa để công địch,
Chu Du tán thưởng và cho thực hiện. Tinh tiết trong truyện này lấy từ “Tam Quốc diễn nghĩa”, hoàn toàn hư cấu, 
không phải lịch sử. ' 3 3 ầ

GIÓ THỐI 
VỀ PHÍA 

CHÚNG TA 
MÀ.

LIỆU
CÓ ỔN 

KHÔNG?

HỎA CÔNG 
LÀ CÁCH HAY
n h ấ t  đ ể  đối

PHÓ VỚI QUÂN 
TÀO. A

LẼ NÀO 
ỳ LÙA KHÔNG 
BÉN VỀ PHÍAI 

CHÚNG /g
Ì T A ?

NÓI THÌ DỂ, 
NGÀI CÓ THỂ 
KIỂM SOÁT 

ĐƯỢC HƯỚNG 
GIÓ SAO? ,

CHỈ CẦN ĐỐI 
HƯỚNG GIÓ 
LÀ ĐƯỢC.

Ta Sẽ 
CÓ CÁCH 
NHƯNG 

NHỜ MAYJ 
NGƯỜI LẬP 
GIÚP MỘT, 

Đần T Ế / i  
TRỜI í l h TA muốn  

MƯỢN GIÓ 
TRỜI*.
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Ta  th u a  \  
cuộc U?...

TA S Ẻ  KHÔNG* 
B ỏ  QUA /
Đ Ẩu!









sr  HÁ?
NHI ĐỆ BỊ 

CHUNG SÁT
n hai? I

VỚI s ú c  MẠNH HIỆN TẠI 
CHÚNG TA KHÔNG THỂ 

^  ĐỊCH LẠI TÔN
Qu y ể n . „

Xin ch ú a ’
CÔNG BÌNH

tĩn h ! /



laaạgaahaa!
CHÚA CÔNG 
KHÔNG t h ể  

hành sự
THEO CẢM 

TÍNH.

— ------r -|f|

Nhị ca , }
HUYNH CHẾT 
.THẢM Q(JÁ!i

Hình bên là lượng Quan Công Irong m iếu Quan Bế. 
$au khi Quan Vủ m ố t ông được phong hâu, rồi lần lượf 
được cóc íhời đợi sau fruy phong fước hiệu là công, 
vưong, đế, quân, còn được fhò phụng như Ihồn tiên.

Hình tượng Quan Vũ hoàn m i, dũng cám, nhân nghia, 
trung thành, Irọng lín  là kết tinh sáng tgo và thần 
thánh hóa của người xưa, có giá irị ảnh hưởng sâu rộng 
lới ngưòi đòi sau.
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ĩhóng 10 cùng nồm. con trai ca 
cua lòo ĩháo là lào  Phi phe Hiến Đế. 
lộp nén nhà Ngụy, sù sách gọi là ĩào  
Ngụy. ĩn ẻ u  Han bi d iệỉ vong.

llHmtóMÌằÌ

Ỵ  CHÚA công, ^  
THỜI Cơ KHÔI PHỤC 

NHÀ HÁN, THỐNG 
NHẤT THIÊN HẠ i 

V  ĐÃ CHÍN MUỒI. y

Nâm sau, Lưu Bị cOng xưng 
đ ế ỏ đàì ĩhục. Ba nuớc Ngụy, 

\ _  ĩhục, Ngô íọo Ihònh }hế
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* Trong “Tam Quốc chí’’ không ghi lại tình tiết “Kết nghĩa vườn đào".

Ể '  4 6

T ừ NAY VỀ SAU, 
BA CHÚNG TA 

SẼ  NHƯ ANH EM 
RUỘT THỊT ĐỒNG

KHÔNG đư ợ c  
SINH CÙNG NGÀY 

CÙNG THÁNG CÙNG 
NĂM, NHƯNG NGUYỆN 

CHẾT CÙNG NGÀY 
CÙNG THÁNG 

CÙNG NĂM.
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K h ổng Minh,
TRẦM HỐI HẬN v ì 
BAN DẦU KHÔNG 
NGHE THEO LỜI 

KHUYÊN CAN

r  NGƯỜI CẨN 
DƯỠNG BỆNH 
ĐỢI KHI KHỎI 

BỆNH CÒN GÁNH 
VÁC TRỌNG 

TRÁCH THỐNG 
NHẤT GIANG 

SƠN.

NGƯỜI 
ĐỪNG 

NÓI Vậ y !

TRẨM E LÀ 
KHỐNG THỂ 

TRỤ NỔI NỨA.

TRẨM LÀ L ư a  
THIỆN XUẨN NGỐi 
VÔ DỤNG, KHANF 
HÃY KẾ VỊ



BỆ HẠ, ĐÂ ĐẾN 
LÚC THONG NHẤT 
THIÊN HẠ, ĐỂ AN 
ÚI LINH HỒN TIÊN 

V  ĐẾ RỒI. A

Lưu Thiện đích thực 
là kẻ b âl là i  vô dụng, 
nhò ĩhục đều Irông 
cgy cỏ vào Gia Cát 
Lượng.

CHÚA CÔNG, NAY 
THẦN XUẤT BINH 
ĐỂ CHẤN HƯNG 
VƯƠNG THẤT Á  

NHÀ HÁN.

Nỏm 227, Gia Cái 
Lượng }ự dần quân 
chuổn bị lốn công 
nưóc Ngụy nhưng (  
không Ihành công. 1

)au do, bia Lát Lương nhiêu lan hoach dinh Bóc phe 
I :  nhưng dều chưa fhành. Mua he nam 234, Gia C áự i& ỉn  

I o ỉa n g n K ĩe  lT vì ệ c nén k iệ í sức, làm bệnh n ộ n g ờ  Ngù 
Trượng Nguyên. — « s = s = =



CHÚA CÔNG, XIN NGƯỜI 
THA THÚ, THẦN VAN 
CHƯA HOÀN THÀNH 
ĐƯỢC DI NGUYỆN , 

L  CUA NGƯỜL. c

Tư MÃ ĐẠI nhân ;  
PHÍA DOANH TRẠI 
QUÂN THỤC C ổ 
SAO BĂNG RỚT 

XUỐNG.
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(  THỪA tư ớ n g, ^  
DIỆU KẾ CUỐI CÙNG 
CÙA NGƯỜI ĐẢ GIÚP 
. QUÂN TA GIÀNH 

THẮNG LỢI. A

Ngưòi ngồi Irong xe thực chát chỉ là 
m ộf pho lượng Khổng Minh.

Ong ổở sóm đoán được quân Ngụy 
sè thừa co fốn cồng, nên Irưóc khi lôm 
chung đâ bày ro mộ} diệu kế, giúp cho 
quân ĩhục giỏi Ihê nguy khốn.

NHÂN VẬT LỪNG LẦY
NHƯ G ia Cá t  lượ ng  
MẤT ĐI, E RẰNG THỜI 

ĐẠI NÀY SẺ NHANH

Gia Cái Lượng qua đòi, quàn ĩhục rút lui an loàn, 
câu donh ngôn ' Gio Cát chết vỗn dọa được ĩu  Mâ 
sống" ro đởi từ cốu chuyện này.

i t r

s '̂ ¡ễễẼ-ỄẾÊĩ.ắ k
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ĨRUyệN NGƯỜI OÁ VÀ NƯỚC yAMAĩAIKOKU (ĨÀ  MÀ BÁI) 
ĩheo  "Truyện Dông Di thuộc Ngụy Sách, ĩom  Quốc chí" có ghi chép 

lọi ròng vào Ih ế  k ỉ Ihứ 3, phương Đông có m ộ} nước là yam afaikoku  
( ĩà  Mõ Đài). Nước này Ihống lỉnh cỏ 30  lie u  quốc khác. Người đòi sau 
suy đoán đây lò những fiểu quốc Ihuộc nơi nào đó ổ Nhộl Bán Ihòi cổ.

ĩheo  sử sách, m ộf vị nữ vuong lên  là tìim iko đâ phái sứ thần tới 
cồu kiến nhà Ngụy vò Ngụy Đế đỡ phong cho nừ vương này ' An Oa 
vưong Ihân Ngụy '.

ầ
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Cuối đời Đ ô n g  H án , hai t h ế  lực lớn tro n g  triều  
là h oạn  quan v à  n g o ạ i th íc h *  lộn g h à n h , th ao  
túng triều  cương, n ền  ch ín h  trị hủ bại thối nát, 
đ ấ t đai bị cướp đ o ạt, thuê' k h ó a  n ặ n g  n ề, x ã  hội 
hỗn loạn , d â n  ch ú n g  lầm  th an , m â u  th u ẫn  giữa 
c á c  tầ n g  lớp tro n g  x ã  hội n g à y  c à n g  g a y  g ấ t ,  
những cuộc nổi dậy tự phát của nông dân liên 
miên không dứt. Năm 184, Trương Giác lãnh 
đ ạ o  cu ộ c  khởi n g h ĩa  củ a  n ô n g  d â n  với khẩu hiệu: 
“Trời xanh đã tận, Hoàng Thiên lên thay, nhằm 
n ă m  G iá p  Tí, th iên  h ạ th ái b ìn h ” , n h ậ n  được sự  
ủ ng hộ nh iệt th àn h  c ủ a  d â n  c h ú n g . H án Linh Đê' 
h o a n g  m a n g  tột độ, đ iều  đ ộ n g  v à  t ậ p  hợp binh  
m ã  tinh nhuệ c á c  nơi đ ể  b a o  v â y  tận  c ă n  cứ củ a  
nghĩa quân Khăn Vàng, cường hào các nơi cũng 
ra sứ c phối hợp đ ể  dập tắt và trấn áp c u ộ c  khởi 
nghĩa. Cuộc khỏi nghĩa Khăn Vàng cuối cùng 
cũng bị tắm trong bể máu, nhưng nó là đòn 
đánh chí mạng giáng vào triều đình Đông Hán.

T ro n g  k h o ả n g  thời g ia n  d à i d ậ p  tắt n g ọ n  lửa 
khởi n g h ĩa  củ a  n ô n g  d â n , c á c  t h ế  lực cường 
h à o  lớn m ạ n h  k h ô n g  n g ừ n g , tro n g  đ ó  c ó  những 
tên  tuổi p h ả i k ể đ ế n  như V iê n  T h iệu , T à o  T h á o ,

T ô n  K iên , Lưu Bị. N ă m  1 9 6 ,  T à o  T h á o  lấ y  d anh  
n g h ĩa  p h ò  tá  th iên  tử đ ể  hiệu triệu  chư  hầu. S a u  
đ ó , nhờ tài n ă n g  q uân sự xu ấ t c h ú n g , T à o  T h á o  
lần lượt đ á n h  bại c á c  thể' lực c á t  cứ  c á c  nơi như  
L ã  BỐ, V iê n  T h u ật, V iê n  T h iệu , cuối c ù n g  th ố n g  
n h ấ t được phương B ắ c . Lưu Bị dưới sự  trợ g iú p  
c ủ a  G ia  C á t  Lượng, kiểm  s o ằ t  được v ù n g  B a  
T h ụ c phía T â y  N a m , cò n  T ô n  Q uyển  (co n  trai 
T ô n  K iên ) thì trấ n  giữ v ù n g  đ ấ t G ia n g  N a m .

N ă m  2 2 0 ,  con  trai T à o  T h á o  là T à o  Phi p h ế  
bỏ n h à  H án , lập ra n h à N g ụ y , định đô ở L ạ c  
Dương. N ă m  2 2 1 ,  Lưu Bị xừ ng d ế  ở T h à n h  Đ ô, 
lấ y  d a n h  n g h ĩa  x â y  dự ng lại n h à H án , sử  s á c h  
g ọ i là n h à T h ụ c H án. N ă m  2 2 9 ,  N g ô  Vương Tôn  
Q uyền  xư ng đ ế , dời đô tới K iến N g h iệ p . S ử  s á c h  
gọi đ â y  là thời kì thê' c h â n  v ạ c  T a m  Q uốc.

N ă m  2 6 3 ,  nuớc N g ụ ỵ  d iệt nước T h ụ c . N ă m  
2 6 5  Tư M ã  V iê m  lật đ ổ  n h à  N g ụ y , lập  ra nhà  
T ấ n  v à  v ẫ n  đ ó n g  đô tại L ạ c  Dương.

N ă m  2 8 0 ,  nước T ấ n  d iệt nước N g ô , kết thúc  
thời k) p h â n  ch ia  củ a  T ru n g H oa, th ố n g  n h ất  
được g ia n g  sơn tro n g  thời g ia n  n g ắ n .

Tào Tháo lài hoa xuất chóng

T à o  T h á o , tự là M ạ n h  Đ ức, là nhà ch ín h  trị v à  
q uân sự tài ba  sin h  đ ú n g  v à o  thời kì loạn lạ c . C ả  
đời ô n g  đ ã  th â n  ch in h  trậ n  m ạ c  đ ế n  h à n g  c h ụ c  
lẩn. Cuối thời D ô n g  H án , ch ín h  trị hỗn loạn , T à o  
T h á o  n h ân  cơ hội n à y  mượn d a n h  th iên  tử hiệu  
triệu chư hầu. Sau khi thâu tóm quyền hành nơi 
triều ch ính , ông ch ỉnh  đốn kỉ cương, thẳng tay 
diệt trừ c á c  tệ nạn trong quan lại, thúc đẩy  thực 
thi h à n g  loạt ch ín h  s á c h  c ó  lợi ch o  x ã  hội, th ể  
hiện rõ tài năng ch ính  trị kiệt xuất, ô ng  cũng  
đổng thời cho xây dựng các công trình thủy lợi, 
p h á t ír iể n  hệ th ố n g  tưới tiêu  c h o  ruộn g đ ổ n g , 
khiến binh cường tướng m ạn h , đất nuớc ấm  no, 
đây là m inh chứng rõ ràng về tầm  nhìn xa trông  
rộng hơn hẳn người thường của Tào Tháo, đặt 
tiền  đ ể  c h o  thời đại th ế  c h â n  v ạ c  T a m  Q uốc sau  
này . ô ng  còn v iết rất nhiều tác  phẩm  về quân 
sự, đáng tiếc  là bị thất truyền.

T à o  T h á o  k h ôn g ch ỉ là n h à ch ín h  trị, nhà  
q u ân  sự đ ạ i tài, ô n g  cò n  là n h à  v ă n , n h à thơ 
xu ấ t s ắ c .  N hữ ng t á c  p h ẩ m  tiêu biểu củ a  ô n g  là 
“ Giới lộ h à n h ” , “ H ao lí h à n h ” , “ B ộ  xu ấ t Hạ M ôn  
h à n h ", “ Quy tuy th ọ ” , “ Quan thuơng h ả i” ..., đ ều  
m a n g  khí t h ế  n gú t trời v à  lời thơ bi trá n g , ô n g  
c ũ n g  là nguừi đ ề  xướng v à  t ậ p  hợp được những  
n h à  thơ xu ất s ắ c ,  đi đ ầ u  c h o  m ộ t p h o n g  c á c h  
đ ộ c  đ á o  m à  người ta  gọi là v ă n  thơ K iến An . 
Do n g u y ê n  n h â n  ch ín h  trị v à  lịch sử  m à  người 
ta  đ á n h  g iá  thiếu c ô n g  b ằ n g  với T à o  T h á o , m ã i 
c h o  đ ế n  giữ a th ế  kỉ thứ 2 0 ,  giới sử h ọ c mới 
đòi lại c ô n g  b ằ n g  c h o  ô n g . C h o  đ ế n  n g à y  n a y, 
c ù n g  với những n g h iên  cứu c h u y ê n  s â u , giới 
sử  h ọ c  đ ã  x á c  định lại vị trí v à  vai trò  lịch sử  
c ủ a  ô n g , p h á n  nhiều n g h iê n g  v ề  khuynh hướng 
c ô n g  n h ậ n  T à o  T h á o  là m ộ t n h â n  v ậ t  kiệt xuất 
với nhữ ng c ô n g  lao hiển h á c h  tro n g  rất nhiểu  
lĩnh vự c.

*Người thân của họ ngoại nhà vua như họ hàng của hoàng hậu, hoàng thái hậu.



Tốn Kiên Lnu BỊ
______

■ i

Tôn Kiên (155 — 191), tự Văn Đài, là cha của 
Tôn Sách và Tôn Quyền, ông có công phụ giúp 
triều đình dẹp loạn Khăn Vàng.

Năm 190, Đổng Trác tiêm quyền xưng bá 
Kinh sư, Tôn Kiên hưởnọ ứng lời hịch của Tào 
Tháo, cùng thảo phạt Đong Trác. Trong 14 chư 
hầu, đội quần của Tôn Kiên mạnh mẽ, uy phong 
nhất, ông dẫn quân tiên phong quyết chiến 
với thủ hạ của Đổng Trác là tướng Hoa Hùng. 
Do Viên Thuật không tiếp ứng lương thảo nên 
Tôn Kiên bị Hoa Hùng lén đột kích doanh trại, 
tướng Tổ Mậu dưới quyền ông hi sinh. Nhưnq 
ông đã kịp thời điều chỉnh quân dưới trướng, to 
chức phản công, đánh chiếm tới tận thành Lạc 
Dương, đánh bại quân Bổng Trác, chiếm Lạc 
Dương, tự mình giành được ngọc ấn.

Năm 191, Viên Thuật hẹn Tôn Kiên cùng hợp 
binh đánh Lưu Biểu ở Tương Dương, nhưng Tôn 
Kiên trúng phải mai phục của tướng Hoàng Tổ, 
bị trúng ten mà chết.

Quan Võ trang dũng vố song

Quan Vũ nguời huyện Giải, Hà Đông (nay 
thuộc tỉnh Sợn Tây, Trung Quốc), là một danh 
tướng nổi tiếng của nước Thục thời Tam Quốc, 
ông và Trương Phi đã sớm theo Lưu Bị vào sinh 
ra tử, Nam chinh Bấc chiến. Có một quãng thời 
gian do bại trận nên ông bị Tào Tháo giam lỏng 
trong doanh trại. Trong trận Quan Độ, ông đã 
chém đầu đại tướng Nhan Luơng của Viên Thiệu 
ngay trước mặt vạn quân, giải vây cho thành 
Bạch Mã, báo đáp ân tình của Tào Tháo, sau đó 
ra đi. Chính sự dũng mãnh và hành động trọng 
nghĩa khí này khiên cho người đời sau ca ngợi 
không ngớt, ông theo Lưu Bị chinh phạt nhiểu 
nơi, là người có cống hiến lớn lao cho sự nghiệp 
thiết lập và củng cố nhà Thục Hán. Nhưng ông 
đã quá khinh suất để cho Lã Mông đoạt mất 
Kinh Châu, rổi thảm bại ở Mạch Thành, bị tướng 
nhà Ngô xử trảm.

Trong tiểu thuyết "Tam Quốc diễn nghĩa” của 
La Quán Trung đời nhà Minh, hình ảnh Quan Vũ 
duợc tạo dựng là nhân vật anh hùng trọng tình 
trọng nghĩa. Lòng trung và dũng khí hơn người 
của Quan Vũ khắc ghi trong lòng người đọc và 
được ca tụng mãi về sau.

Lưu Bị là quân vuong khai quốc của nhà Thục Hán 
thời k) Tam Quốc, lấy hiệu là Hán Chiêu Liệt Đế.

Theo sử sách ghi chép lại, LƯU Bj là con cháu 
dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng nhà 
Tây Hán. Tuy cha mất từ nhỏ, gia cảnh bẩn hàn, 
nhưng ông là người có chí lớn, tính tình thâm trẩm, 
vui buổn không thể hiện qua nét mặt. Thiếu thời 
ông phải mưu sinh bằng nghề bán giày cỏ và đan 
chiếu trúc, ông thích kết giao với các anh hùng hiệp 
nghĩa, có thâm giao với Quan Vũ và Trương Phi. 
Quan Vũ và Trương Phi cả đời trợ giúp Lưu Bị thống 
lĩnh quân sĩ dưới quyển, bảo vệ tỉnh mạng cho nguời 
huynh đệ kết nghĩa vườn đào này. Sau này Lưu Bị 
còn kết giao duợc với Triệu Tử Long... Tất cả họ đều 
là người ủng hộ Lưu Bị xưng bá Thục Hán.

Cuối đời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, Lưu Bị 
được sự trợ giúp của những người như Quan Vũ, 
Trương Phi dấy binh cát cứ một phương. Lưu Bị 
là người biết nhìn người, sau khi mời được Gia Cát 
Lượng, ông luôn nghe theo những kê' sách của Gia 
Cát tiên sinh, dẩn dẩn hùng cứ đất Thục, tạo ra 
cục diện thê' chân vạc với nước Ngụy và nước Ngô.

Năm 221, Lưu Bị xưng đế, lấy quốc hiệu Hán, 
định đô ở Thành Dô. Sau này do cả Quan Vũ và 
Trương Phi đểu chết, Lưu Bị quyết chiến với nước 
Ngô, nhưng trận nào cũng thua. Dến năm 223, ông 
qua đời ở thành Bạch Đê' do bị bệnh nặng.

Mánh tưởng Trương Phi

Trương Phi, tự Dực Bức, nguời quận Trác (nay 
thuộc tỉnh Hà Bắc), là danh tướng nổi tiếng nước 
Thục thời Tam Quốc. Truông Phi vốn là đổng 
huơng của Lưu Bị, cả đời vào sinh ra tử bên nhau, 
tiếng tăm lừng lẫy nhờ trận chiến Tràng Bản, 
Đưung Duơng. ông hùng dũng cẩm xà mâu đứng 
ở đẩu cẩu, khiến cho quân Tào vạn người mà 
không ai dám tiến lên giao đấu, chặn hậu ngăn 
quân Tào, giúp LúU Bị chạy thoát. Sau này ông 
chinh chiến khắp nơi, dũng cảm thiện chiến, chỉ 
huy quyết đoán, được mệnh danh lầ mãnh tướng 
Trương Phi. ông cũng là công thẩn có công xây 
đáp nên nhà Thục Hán. Tuy nhiên Trương Phi khi 
say rượu không thể làm chủ bản thân, coi thường 
xuơng máu binh sĩ, hay dùng đòn roi với kẻ dưới. 
Cũng chính vì nhược điểm này mà sau một lẩn 
say ruợu ông đã bị thuộc hạ giết chết, thủ cấp bị 
đưa tới nước Ngô. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa", 
Trương Phi thô kệch nhưng cũng có lúc tinh tế 
tài hòa, tính tình thẳng thắn bộc trực, gây ấn 
tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc.
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Triộu Tử Long gan dạ khó bi

Triệu Vân, tự là Tử Long, là người vùng 
Thường Sơn (nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà 
Bắc, Trung Quốc), là một danh tướng nước Thục 
thời Tam Quốc, từng đánh bại rất nhiều mãnh 
tuỡng của các nước. Năm 208, trận ở Tràng 
Bản, Đương Duơng chính là trận chiến lưu danh 
sử xanh của Triệu Tử Long. Lúc đó, Tào Tháo 
Nam chinh, truy kích Lưu Bị. Triệu Tử Long 
nhiều lẩn vào tận doanh trại quân Tào để cứu 
vỢ con Lưu Bị là Cam phu nhân, My phu nhân 
và Lưu Thiện (tức A Đẩu), ông tả xung hữu đột 
phá vây, giết vô kể quân tướng của Tào Tháo.

Gia Cát Luợng rất coi trọng Triệu Tử Long 
trí dũng song toàn. Khi Lưu Bị tới nưỡc Ngô kết 
thân với họ Tôn, Gia Cát Lượng yên tâm gửi 
gắm việc bảo vệ Lưu Bị cho Triệu Vân. Triệu 
Vân không phụ sự ủy thác của Gia Cát Lượng.

Loạn dảng Bổng Trác

Đổng Trác vốn lập thân từ việc trấn áp người 
dân tộc Khuâng ở Tây Bắc và dẹp tan khởi nghĩa 
Khăn Vàng, được Hà Tiến mời vào cung de áp 
chế thế lực của hoạn quan. Trước khi ông dẫn 
quân vào thành, trong cung nhà Hán đã diễn 
ra cuộc chiến nảy lửa giữa hoạn quan và ngoại 
thích, Hà Tiến bị giết, cuộc chiến coi như có hồi 
kết. Ban đầu Đổng Trác định rút quân vể, nhưng 
khi thấy cả hai phe hoạn quan và ngoại thích đều 
thương vong vô số , sẫn  lòng tham , ông nảy ý 
định nhân cơ hội này tranh quyền với Viên Thiệu.

Tuy chỉ mang theo 3.000 binh mã, nhưng 
Đổng Trác đã diễn một vở kịch che mắt thế 
gian: ô ng  cho quân s ĩ  đóng dại bản doanh ở 
ngoài thành Lạc DiẰíng, ban sáng đàng hoàng 
điều quân vào thành Lạc Duơng, tới tối lại lén lút 
rút quân ra... Cứ như thế, vở kịch lừa gạt này diễn 
đi diễn lại mấy lẩn mà không bị ai phát hiện. 
Mọi người đểu lẩm tưống quân chi viện cho Đổng 
Trác hùng hậu, dổi dào nên không ai dám kháng 
cự, ngay cả những tuớng truớc đây theo Hà Tiến 
nay như rắn mất đầu cũng tới xin nưdng nhờ 
Đông Trác. Đổng Trác đúng là mưu sâu, dùng 
kế dối lừa che mắt mọi người không chl một lẩn.

Sau khi nấm được quyền binh, Đổng Trác 
muốn phế hoàng đế, nên nói với Viên Thiệu rằng: 
“Hán Linh Đế hôn quân ngu dốt, mới lập Lưu Biện 
làm Thiếu Đế. Nay ta định lập Lưu Hiệp làm vua, 
ý ngài thế nào?” Viên Thiệu trả lời: Hoàng đế 
tuổi còn nhỏ, dirtmg nhiên khó tránh khỏi những 
hành vi không đúng mực, nếu phế con của chính 
thất lập con của thứ phi, e rằng thiên hạ không 
phục. “Đổng Trác nghe xong, tức giận lôi đình, 
rút kiếm rồi lớn tiếng với Viên Thiệu. Viên Thiệu 
quay đẩu đi khỏi, sau đó từ quan, dẫn binh vể Kỷ 
Châu để tránh bj Đổnọ Trác báo thù.

Không lâu sau, Đông Trác uy hiếp Hà thái 
hậu, phê' Thiếu Đế Lưu Biện, lập Lưu Hiệp làm 
đế, còn mình giữ chức trông quốc, văn võ cả 
triều đểu bị ông kiểm soát, không ai dám ho 
he nửa lời.

Sau đó, Đổng Trác đẩu độc Hà thái hậu, ngay 
năm sau, tức năm 190, Lưu Biện cũng bị đẩu 
độc... Kinh thành Lạc DiWng v) thế mà rơi vào 
hồn loạn, nhiễu nhương, chư hầu các nơi đểu bất 
bình với thói ngang tàng tiếm quyển của Đổng 
Trác nên đã lập ra liên minh Quan Đông chư 
hẩu, thảo phạt Đổng Trác, tiến cử Viên Thiệu 
làm minh chủ của liôn minh.

Năm 219, Hoàng Trung bị tướng Ngụy là Từ 
Hoảng vây khốn, Triệu Vân tới tiếp ứng, chém 
đẩu tướng Ngụy là Tiêu Bính, xông vào trùng 
vây của quân Tào, khiến cho Trương Cáp, Từ 
Hoảng phải lui binh, cứu dược Hoàng Trung, 
quân Tào sợ mất mật không ai dám ngăn. Tào 
Tháo còn phải kjnh ngạc mà thốt lên rằng: “Hổ 
tướng trận Đương Dương năm xưa nay vẫn uy 
phong!”

Sau này trong trận chiến trên sông Hán 
Thủy, Triệu Vân khiến quân Tào khiếp đảm, 
chiếm được cả doanh trại quân Tào, Lưu Bị phải 
khen ngợi là “Tử Long quả thật gan dạ khó bì!” , 
sau này ông được gọi là “Hổ uy tưởng quân” .

Cả cuộc đời Triệu Vân tung hoành ngang dọc, 
anh hùng cái thế, cuộc đời không gặp bất trắc, 
kết thúc có hậu.



■ p ị Tôn Quyền lúc hưng thịnh 
khi sny tàn

Tôn Quyền, tự Trọng Mưu người Phú Xuân, 
quận Ngô, từ thuở nhỏ đã xuất chúng bạt quần, 
tính tình hào sảng, khoan dung độ lượng, nhân 
nghĩa quyết đoán, làm nên sự nghiệp khi còn 
trẻ tuổi. Tôn Quyền rất giỏi dùng người, ông 
nám rõ ưu khuyết điểm của từng thuộc hạ, ông 
không cầu toàn mà biết cách phát huy thế 
mạnh của thuộc hạ, nắm được đạo lí thâm sâu 
của thuật dùng người: “Đã dùng thì không nên 
nghi kị." Từ lúc kết liên minh với Lưu Bị tới khi 
xưng đê' Đông Ngô, Tôn Quyền đều tỏ rõ chí 
hướng đội trời đạp đất và tầm nhìn xa trông 
rộng. Tuy nhiên, sau khi xưng đế, ông lại ngày 
càng bảo thủ, mất hẳn ý chí đạp bằng trời đất 
tranh bá thiên hạ, chỉ khư khư ôm lấy đất Giang 
Dông. Những năm cuối đời, Tôn Quyền càng 
kém minh mẫn, nghe lời phỉnh nịnh gièm pha, 
dù sau đó hối hận nhưng cũng đã muộn.

Chu Du vãn võ song toàn

Chu Du, tự Công cẩn, người huyện Thư, quận 
Lư Giang, là nhà quân sự tài ba thời Tam Quốc, 
ông xuất thân trong gia đình gia thế, văn võ 
song toàn, phong lưu nho nhã, từng phò giúp 
Tôn Sách đứng vững trên đất Giang Đông. Sau 
khi Tôn Sách mất, ông lại trợ giúp Tôn Quyền 
lập nên nghiệp lớn. Tài năng của ông nổi bật 
trong trận chiến Xích Bích, chia thiên hạ thành 
thế chân vạc. Đáng tiếc ông bị trúng tên trên 
đuỡng chinh phạt ích Châu khi mới 36 tuổi. Còn 
trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa” , cái 
chết của Chu Du là do ông bị Gia Cát Lượng 
chọc tức mà hộc máu.

Gia Cất Lượng nhân cách 
da chiểu

Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh, hiệu là 
Ngọa Long tiên sinh, là công thẩn nước Thục 
thời Tam Quốc. Trong sử sách, ông là mẫu hình 
lí tưởng tu thân tề gia trị quốc, có tư tưởng trung 
quân ái quốc. Người đời ca ngợi ông là người 
biết “cẩm quân công thủ là lâu dài, còn dùng 
mưu kế chỉ là trước mắt” . Khi chỉ huy binh sĩ, 
ông giành thắng lợi chủ yếu nhờ vào tố chất của 
binh sĩ và chiến thuật, ít khi dùng mưu kế thâm 
hiểm. Nhưng trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn 
nghĩa” , Gia Cát Lượng được khắc họa là người 
đa mưu túc trí, là hóa thân của trí tuệ, không chỉ 
tính toán thẩn diệu, mà còn có thể hô phong 
hoán vũ, thậm chí Lỗ Tấn* phải thốt lên: “Gia 
Cát đa mưu diệu kế như quỷ thẩn”.

Hai hình ảnh, hai nhân cách, người đời phẩn 
nhiểu thích Gia Cát Lượng mang màu sắc thẩn 
diệu, để rổi sau đó sản sinh ra rất nhiểu hiện 
tượng văn hóa có liên quan tới huyền thoại Gia 
Cát Lượng.

* Nhà vđn nổi tiếng Trung Quốc.
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t i l
Liên quần Tốn - Lưu

Trước khi Tào Tháo chinh phạt Kinh Châu, 
tướng Lỗ Túc đã khuyên Tôn Quyền ở Giang 
Đông rằng nên thảo phạt Lưu Biêu và làm chu 
Trường Giang, rổi lấy đó làm bàn đạp dựng 
nghiệp bá đê' vương, đoạt cả thiên hạ. Nhưng 
khi nghe tin đại quân Tào Tháo tấn công Kinh 
Châu, còn Lưu Biểu bị chết bệnh, Lỗ Túc thấy 
thời cơ dã đến, nên tự minh tới Kinh Châu để 
dò la thực hư ra sao.

Khi nghe tin Lưu Tông đã đẩu hàng Tào Tháo, 
ông đoán rằng Lưu Bị nhất định sẽ rút về Giang 
Lăng, nên ngày đêm thúc ngựa đuổi theo. Còn 
Lưu Bị thì đang định bụng tới Thương Ngô nương 
nhờ thái thú Ngô Cự. Lỗ Túc đuổi kịp Lưu Bị và 
khuyên ông rằng: Đất Thương Ngô xa xôi hiểm 
trở, thái thú Ngô Cự lại thế mỏng lực yếu, chi 
bằng liên minh với Tôn tướng quân. Tôn Quyển 
vốn trọng dụng nhân tài, anh hùng Giang Đông 
đểu quy thuận, có trong tay cả sáu quận, binh sĩ 
tinh nhuệ, lương thảo dổi dào, bắt tay liên minh 
sẽ thành nghiệp lớn.

Lời mời gọi của Lỗ Túc vừa đúng với kế sách 
“Long Trung đối sách" mà Gia Cát Lượng đã 
vạch ra cho Lưu Bị. Lưu Bị vui mừng khôn xiết 
hợp thủy quân với Quan Vũ, tới tháng 10 cùng 
năm rút quân về Hạ Khẩu, nơi Tôn Quyển đang 
chiếm lĩnh, rổi tiến quân tới Phàn Khẩu, bước 
đáu kết mối liên minh Tôn - Lưu.

Sau khi Lưu Biểu chết, thứ tử Lưu Tông kê' 
nhiệm làm thứ sử Kinh Châu. Tào Tháo xuất 
quân tấn công Kinh Châu, Lưu Tông thế yếu 
không thể kháng cự, hơn nữa lại cảnh giác Lưu 
Bị, sợ rằng nếu trọng dụng Lưu Bị, mai này 
sẽ bị tiếm quyền. Sau khi xem xét nặng nhẹ, 
Lưu Tông quyết định cậy nhờ Tào Tháo. Trước 
khi lâm chung, Lưu Biểu có dặn dò nhờ Lưu Bị 
phò tá Lưu Tông, do sợ Lưu Bị phản đối mình 
đẩu hàng Tào Tháo, nên Lưu Tông đã giữ kín 
chuyện này.

Lưu Bị khi đó đang trấn giữ Phàn Thành, chỉ 
cách nơi Lưu Tông sống một con sông. Mãi vể 
sau Lưu Bị mới phát hiện Lưu Tông đã quy hàng 
quân Tào. ồng nổi giận lôi đình, nhưng tự lượng 
sức mình không thể chống đỡ được quân Tào 
nên đã tháo chạy tới Giang Lăng, nơi đây là căn 
cứ thủy quân của Kinh Châu, cũng là kho quân 
tư lớn. Nếu giữ được Giang Lăng thì còn có cơ 
hội quyết chiến với quân Tào.



Trận Xích Bích

Để binh s ĩ phương Bắc không quen với thủy 
chiến khỏi bị say sóng, Tào Tháo ra lệnh cho 
nối các chiến thuyền lại với nhau bằng xích sắt 
cho thuyền khỏi chòng chành, tạo ra “doanh 
trại” trên sông nước, phòng bị quân địch đánh 
lén. Đúng ià cách này rất hiệu quả, quân sĩ đi lại 
như trên đất bằng, nhưng chiến thuyền không 
còn linh hoạt. Hoàng Cái sau khi thám thính 
biết được tin đã báo về, và để xuất dùng lửa tấn 
công, Chu Du đổng ý. Để đánh lừa Tào Tháo, 
Chu Du lệnh cho Hoàng Cái bí mật viết thư đẩu 
hàng Tào Tháo. Tào Tháo tin ngay vì từ trước 
tới giờ đã nhiều lẩn gặp những tướng sĩ không 
đánh mà hàng, vì vậy coi thường 30.000 quân ít 
ỏi của Chu Du, không hề phòng bị gì.

Khi Hoàng Cái viết thư xin hàng là lúc trời 
lạnh giá, gió Tây Bắc thổi, nhưng hôm đó lại nổi 
gió Đông Nam, hơn nữa gió rất mạnh. Trên bờ 
Bắc sông Trường Giang, binh sĩ của Tào Tháo 
vẫn đợi Hoàng Cái ra hàng trên chiến thuyển

xích sắt. Họ không ngờ Hoàng Cái từ bờ Nam 
sông Truừng Giang đã đốt cháy 10 chiếc thuyền 
cỏ được tẩm dẩu. Lúc ấy, 10 chiếc thuyển lửa 
cháy ngùn ngụt, thêm vào đó là gió mạnh thổi 
tới, mau chóng thiêu đốt thủy trại quân Tào. Cả 
bờ Bắc Trường Giang biến thành biển lửa. Chu 
Du dẫn theo quân được trang bị gọn nhẹ trên 
chiến thuyền tới nơi, khua chiêng gõ trống, vang 
dậy đất trời.

Tào Tháo dẫn đám tàn quân chạy về phía Tây, 
trên dường thương vong vô số, lại bị Lưu Bị, Chu 
Du đuổi riết. Tào Tháo mạng lớn, may mắn chạy 
qua đường Hoa Dung về tới đô thành Hứa Xương.

Xét về quy mô, Xích Bích chưa phải là trận 
đại chiến nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng, bởi vì đã ngăn được dã tâm và mưu đổ 
thống nhất thiên hạ của Tào Tháo, sau đó hình 
thành cục diện thế chân vạc. Có thể nói Tào 
Tháo đã phải trả một cái giá quá đắt vì khinh 
thường đối phương.

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt, là người huyện ôn, 
xuất thân trong một gia đình hào bá Đông Hán.

Năm 208, ông duợc Tào Tháo cho giữ chức 
văn học duyện.

Năm 217, Tư Mã Ý giữ chức thái tử trung 
thứ tử, cùng với Trẩn Quần, Ngô Chất và Chu 
Lạc, Tào Phi thâm giao, là nhân vật tâm phúc 
của Tào Phi.

Năm 220, Tào Phi phế bỏ nhà Hán, lập nhà 
Ngụy, Tư Mã Ý nhậm chức trường sử ở phủ thừa 
tướng, vừa giữ chức đốc quân ngự sử trung thừa.

Năm 226, Tào Duệ nối ngôi, Tư Mã Ý thống 
lĩnh cấm quân, lại nhậm chức phiêu kị đại tướng 
quân, đô đốc quân sự hai châu Kinh Châu, Dự 
Châu, khởi xướng việc tấn công nhà Ngô.

Năm 239, Ngụy Minh 0ế Tàọ Duệ băng hà, 
Tào Phương nối ngôi, Tư Mã Ý và Tào Sảng 
phụ chính.

Năm 249, Tư Mã Ý tiêu diệt Tào Sảng và 
phe cánh.
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Vào năm sau đó, Tư Mã Ý bị bạo bệnh qua 
đời, hai con trai là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu 
phụ chính.

Năm 265, cháu trai Tư Mã Ý là Tư Mã Viêm 
phế nhà Ngụy lập nhà Tấn, lịch sử gọi là nhà 
Tây Tấn. Tư Mã Ý được truy phong Tuyên Đế.



Chương 2: %ỉ(4^^í4ÙnỶtÁônạ/nÁãí/%uuiạ/cỳ{oa/
Nội dung chính:
Nhà Tùy ra đời

Sau khi nhà Tân được thành lập không lâu, Trung Hoa bước vào  thời đại Nam  B ắc  
triều, cuối cùng đại thần nhà B ắ c  Chu là Dương K iên  thay nhà Chu lập  ra nhà Tùy, 
thông nhất Trung Hoa.

Tùy Dạng Đ ế hôn quân vô đạo

Con trai của Dương K iên  là Dương Q uảng, sau khi lên ngôi lấy  danh là T ù y D ạng 
Đ ế, là kẻ xa hoa khát m áu, hoang dâm  vô đạo.

Nhà Đường lập quô'c

Lý U yên  là bậc thức thời hiểu đạo. Khi khắp nơi dân chúng nổi d ậy chông nhà Tùy, 
ông bèn giương cờ khởi nghĩa, lập ra nhà Đường.
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Đây là bức fronh mô }ỏ lọi cuộc chiến Xích Bích thời ĩam  Quốc. Quân ĩà o  do dùng 
dây xích sâf nối các Ihuyền m à tgo ra so hở cho quân Ngô dùng hỏa công đánh bqi.

ĩrủc Lâm ĩh ố í Hiền là tên dân gian gọi nhóm bảy danh ỉi thòi Ngụy ĩàn , Nam 
Bâc triều, gồm: Nguyễn ĩịch , Kê Khang, Lưu Linh, $on Bào, Hướng ĩú , Vưong Nhung, 
Nguyễn Hàm. Họ không câu nệ lễ liế f , mò ểề cao cuộc sống fhanh bqch, íhuển kh iél.

ĩlhà Tùy ra đời

Cuối Ihời ĩam  Quốc, các vân nhân mộc khách fron 
tránh chiến Iranh, ẩn cư ỏ nơi non nước xa xôi, không 
màng fh ế  sự, chỉ chuyên íâm  vào huyền học mệnh lí.



DÙNG BÀN
m ấ y  c h u y ệ n  

VÔ VỊ ĐÓ 
Nứ a !

CHÚNG TA 
TỚI ĐÂY ĐỂ 

KIẾM TÌM CHÂN 
L Í CỨA CUỘC 

SỐNG MÀ.

AI LÀM HOÀNG ĐẾ 
CŨNG THẾ THÔI. 
CHỈ KHÔNG LÂU 
SAU, ĐẤT NƯỚC 

LẠI RƠI VÀO CẢNH 
LOẠN LẠC.

ì r  Nhân lú c
CHỨNG NỘI ( 

LOẠN, CHÚNG 
TA TẤN , 
cô n g ! p

* Sau khi Tư Mã Viêm, vị vua khai quốc cho nhà Tấn qua đời, quyền lực rơi vào tay Giả hoàng hậu, 
châm ngòi cho chiến loạn giữa tám vị vương họ Tư Mã, huynh đệ tương tàn kéo dài hơn 16 năm.
** Các bộ tộc này được gọi chung là người Hồ.



P ^ ^ H Ũ N G -  
NÔ ĐÁNH 

'vào THÀNH, 
Rổí!
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* Sau khi Trường An thất thủ, một trong những dòng dõi tôn thất nhà Tấn là Tư Mã Duệ xưng Tấn Vươn/Ị, năm sau 

lên ngôi đê vương tại Kiến Khang, hiệu là Tấn Nguyên Đế. Nhà Tấn sau đó được gọi là nhà Đông Tấn.

Sau khi chiếm  fhònh, ngưòi Hung Nô lộp 
Lọc Dương lòm đ ế đô.

ĩừ  đó người Hồ 
lần lượt xây dựng
cóc vương Iriều  ở 
^ ^ p p h ía B â c .



$au đó khóng lòu, lộc ĩiẽn ĩi cùng xòy dựng '
m ội quốc gia riêng, chính la Bác Ngụy. ĩh ế  lục !
dồn lón monh, đen fhòi ĩhái Vù Dế cuối cùng cong Ị 
cham dứỉ giao Ironh, thống nhái phuong Bac. ũ

BẤC NGỤY 
HIẾU V Ằ N

r  Ta  ^
QUYẾT ĐỊNH 
DỜI ĐÔ TỚI 

.LẠ C  d ư ơ n g !

Ihời Băc Ngụỵ tíiéu Vởn t 
Ihực h iệ n c h ế iọ q u á n đ ịề n :

HOÀNG DẾ 
PHÂN ĐẤT ĐAI 
CHO CHÚNG

ĐẤT ĐAI LÀ CÙA 
CHÚNG TA, LÀM 

VIỆC KHÔNG 
BIẾT MỆT. ^

ĩừ  núm 439 , sau khi Búc Ngụy íhống nhổt phưong Bốc, 
các vưong Iriều liế p  đó là Bổc Ngụy, Dòng Ngụy, ĩô y  Ngụy, 
Bốc ĩề , Bốc Chu íhay nhou thống trị phưong Bác. Cùng lúc 
đó phưong Nom do các triều Lưu ĩống, Nam ĩề , Lương, 
ĩrần  lần lượt nởm giừ.

Thần Ngưu Phú trong mộ thất Bắc Tề ở Sơn Tây ^

*Để chấm dứt việc độc chiếm đất đai của các phú hào, Bắc Ngụy Hiếu Văn Dế đã lập ra hộ khẩu, chia ruộng đất 
theo nhân khẩu. Ruộng đất cày cấy được chia thành tang điền và lộ điền. Mỗi người con trai trên 15 tuổi được 
nhận 40 mẫu lộ điền, phụ nữ được chia 20 mẫu, sau khi chết phải trả lại ruộng. 6 5



NGƯỜI HỒ 
PHƯƠNG BẤC  

LẠC HẬU THUA 
KÉM PHƯƠNG 
Na m  ch ú n g

TA MỌI BỀ.

b ấ m  hoàng

THƯỢNG, THÁM 
BÁO SAU KHI 

DÒ LA, TÌM HIỂU 
PHƯƠNG BẮC ĐÃ

BÂY GIỜ 
DƯƠNG 
NẮM 
ỏ  PHƯƠNG 

BẮC.

CHÚNG 
TA KHỔNG 
THỂ XEM 
THƯỜNG

NHỨNG KẺ 
Rơ HỔ THÔ 

L ố  LÀM SAO 
CÓ THỂ BÌ

* Vốn là đại thần triều Bấc Chu. Năm 575, Dương Kiên diệt Bắc Tề, 
trở nên độc quyền và làm khuynh đảo triều chính.

Đ ú n g  đ ó , c á c

VĂN NHÂN MẶC 
KHÁCH, THƯ HỌA 
KIỆT XUẤT ĐỀU 
TỪ NAM 

MÀ RA.





Sau khi lớn mợnh, nhà ĩù y  có dõ 
íám  diệt nhà ĩrồn ổ phương Nam.

___________

'  PHƯƠNG BẤC 
ĐÃ THỐNG NHẤT 
Rổt CHÚNG TA 
ĐEM QUÂN ĐI 
CHINH PHỤC 

PHƯƠNG NAM ^ 
»  THÔI. I



r NHƯNG q u á  
XA xỉ, có  

CẦN PHẢI VẬY 
L  KHỐNG?CUNG ĐIỆNv 

PHƯƠNG NAM 
QƠÁ LÀ MĨ LỆ.

VĂN HÓA 
PHƯƠNG NAM 

RẤT HUY HOÀNG, 
NHƯNG CŨNG 

CHÍNH DO Sự  XA 
HỌA ĐÃ DẨN TỚI 
ĐẤT NƯỚC DIỆT

CHÚNG ta 
CẦN LẤY ĐÂY 
LÀM BÀI HỌC, 

NHẮC NHƠ 
BẢN THÂN.

DƯƠNG QUẢNG

Ta  k h ô n g  c h ỉ
BẰNG LÒNG VỚI 

VIỆC THỐNG 
NHẤT NAM



7

CÁC ÁI KHANH 
NGHE Đâ y !

Núm 6 0 4 , ĩù y  Vân Dế bõng hà,
\Dưong Quáng k ế  vị, chính là ĩù y  Dọng Đế)'

TA MUỐN ĐẠI Tù y  
TRỎ THÀNH TRlểu ĐẠI 

VĨ ĐẠI NHẤT TRONG 
LỊCH sứ . ĐẦU TIÊN TA 
MUỐN Mỏ MỘT KÊNH 

ĐÀO NỐI HAI MIỀN 
NAM BẮC.

SAU KHI KÊNH ĐẠI 
VÃN HÀ LƯU THÔNG, 
KHÔNG CHỈ CÓ LỢI c  

CHO CHAO THÔNG Nam Ỵ  
BẮC, MÀ CÒN DỂ BỂ V  

CHO CHÚNG TA THốNG 
k ^ T R ị  PHƯƠNG NAM.( l í

m

i

u

'ề

LẢ

KÊNH ĐÀO 
' n à y n ố il ể n  

HCKNGHÀ 
VÀ TRƯỜNG. 

GíANG. A

V :  /  _
SAU n à y  

có THỂ VẬN 
CHUYỂN Đổ 

NÔNG SÁN TỪ 
PHƯƠNG NAM 
LÊN PHÍA BẮC. 

THẾ t h ì hay

QUÁ!

Dus----

Năm 605, DqrVạrP
bốt đau khởi, cóng, Ì y t í Ị ộ n c L ; ,  
hànỊytriệu nhởn còng. ĐÀO KÊNH LÀ VIỆC 

r fNÊN LÀM NHƯNG CHIẾN 
TRANH VÙA KẾT th ú c ,, 

( s ~ ỉk  CH(4NG TA °ẦN CÀY 
■’ CẤY SỦA SANG

NHÀ CỬA.

ĐÚNG 
n a  THẾ!

LÀM TỚ TẾ 
VÀOÍCẤM 

NÓI CHUYỆN
r iên g !

À
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KÊNH ĐÀO 
ĐẠI \ÃN Hà  

ĐÃ HOÀN 
THÀNH.

MAU CHUẤN BỊ 
THUYỀN, TRẪM 
MUỐN ĐI NGAO 
DU THĂM THÚ..





^ T h u y ề n ^
LỚN QUÁ, 

NHỨNG BỐN
^  TẦNG,

r  C h ằn g  KHÁC 1  
NÀO CUNG ĐIỆN 
DI CHUYỂN TRÊN 
L  SÔNG... Ẩ

------
Nõm 611, ĩù y  Dgng Dế dúng tói 
8  vọn người kéo Ihuyền rồng ỏ 

hai bên bò đế đi xem Đợi Vộn tíò
mới khai thông

■1

Th u y ề n  lớ n

NHƯ VẬY MÀ 
LẠI BẮT NGƯỜI
KEO, b a o  nhiêu

NGƯỜI MỚI

r NHỬNG NGƯỜI 
KÉO THUYỀN 

CHẲNG KHÁC GÌ 
H R Â U  N G ự A .^

ĩhuyèn rồng vô cùng 
sang Irọng, vổt k iệ l cà 
sức người và của cài mới 
hoàn Ihành.



NGHE NÓI CÓ 
NHỮNG ĐOÀN 

THƯƠNG NHÂN 
LỚN ĐẾN Từ 

l TRƯỜNG ANU

Sau khi hoàn íhành xong 
Đợi Vộn Hà, ĩù y  Dợng Đế lọi 
bát xây dựng cung điện tráng 
lệ ỏ Lgc Dưong. ỉrưàng An 
đuợc đội lẽn là ĩôy Kinh còn 
Lợc Dưang là Đông Kinh, Dgng 
Đê' HìUòng xuyên lui lớ i hai 
thành dô này.

LẠC DƯƠNG 
TRỞ LẠI 

SẦM UẤT 
NHƯ XƯA. .

Ta  muốn u y  danh ■  
CỦA NHÀ TÙY VANG 
. XA. CHẤN ĐỔNG 
L T  BỐN BỂ.

Đại Tù y  đá

LÀ CƯỜNG QUỐC 
Đ ộ c NHẤT VÔ NHỊ
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m ộ t  t iể u

QUỐC PHƯƠNG 
ĐÔNG NHỎ NHOI 
MÀ DÁM KHINH 

NHỜN TA.

Khi đó bán ểỏo Triều ĩiè n  gồm ba nuớc lớn là Cao Ly, 
ĩàn  Lo và Bách ĩế . Nước Cao [y  nòm ỏ phía Bổc thời ểó 
lón mgnh nhốt, lự  xưng !ò Hảo ĩh á i Vưong*, chống lọi
nhà ĩù y . - - - - «=»— «•=-

^

D à NHẬT BẢN 
DÁM Tự XƯNG 

THIÊN Tứ 
NHƯNG VẨN 
CỐNG NẠP.

s  ^
CÒN HƠ N\ 

NƯỚC CAO l y \ 
NGÔNG CCIỒNGr 

KHÔNG TỚI Ị 
TRIỀU BÁI.yvíí

ĩtíÁI TỬ SHOĨOKU VÀ Sứ ĨHẦN 
Nõm 593, Ihiẽn hoàng Suiko lẽn ngôi hoàng đế Nhộí Bán, lộp cháu ngoqi làm  

hoàng Ihái tủ, chính là thái lủ Shotoku. Núm sau đó, Ihái lủ Shoíoku phò fá thiên 
hoàng ĩuiko, nhiếp chính trong triều.

Ống sõp xếp các iriều thần vào vị Irí phù hợp với nâng lực của lừng người, cho ban 
bố 17 đgo ỉũc lệnh, được coi như bán hiến pháp, quy ểịnh cả quan lọi lỏn dân chúng 
phải íuân theo. Nâm 6 0 7 , ông sai phái sứ Ihồn lới ĩrung Hoa dể đội quan hệ giao hảo.

Nâm sau áó, ĩù y  Dợng Dế lệnh cho Bùi ĩh ế  ĩhanh cùng sứ íhồn về Nhội Bản để đáp lễ. 
Giao lưu giữa hai nước càng ngày còng sâu độm.

ssstsss*’’'®1

*Là vua đời thứ 19 của nước Cao Ly.
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ỵ đánh bại
V QUÂN Tù y !

Năm 612, lô y  Oợng Đ ế phái động 
đợi quàn lớ i }ốn công Coo Ly.





Lần viễn chinh 
này có fà1 nhiều 
binh si bỏ Irốn.

-'TÊN  HOÀNG ĐẾ 
DƯƠNG Quảng 

CÒN SỐNG NGÀY 
NÀO THÌ NGÀY 
ĐÓ CHÚNG TA 
CÒN KHỐ sá  /

HÃY ĐỨNG 
LÊN ĐẠP Đố 
BẠO CHÚA 

DƯƠNG 
QUẢNG. i

ĩìn h  hình Irong nước.





Sou đó, ỉù y  Dọng 0C vần liế p  lục 
xuếf binh fhảo phgí Cao Ly.





Oa ! T h u yền
TRÁNG LỆ QUÁ!

dân  c h ú n g  Đ á  KHỐ, 
LẦM THAN, THỜI THẾ 
HỔN LOẠN ĐÁO ĐIÊN. 
THẾ MA hoàng  đ ế  

. CÒN CÓ THỂ ĐI CHC

SẺ  DẸP YÊN NHANH ̂  
CHÓNG BỌN DÂN ĐEN 
PHẢN LOẠN THỞ. Ta  

CÕNG PHẢI NGHỈ NGƠI 
CHO THƯ THÁI ^  

CHỨ!

Núm 616, ĩù y  Dọng Đế dọc theo Đqi Vộn Hà ngao du 
tói Giang 00 nên ểở cho đóng mói nhiều thuyền rồng.
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PHỤ t h â n , b â y  
GIỜ ĐÃ LÀ LÚC 

LẬT Đ ổ NHÀ 
TÙY.

r  NHÀ t ù y  
HÀNH ĐỘNG 

NGANG NGƯỢC, 
ĐÚNG LÀ VẬN 

V SỐ ĐÃ TẬN.

Nâm 617, Lý Uyèn dần đgi quân người ngựa, ào ào tiến  
về Trường An. Tháng 11 cùng núm, cuối cùng cOng công phá 
được ĩrường An. Lý Uyên lộp Dương tíựu còn nhỏ iuổi làm  
hoàng ể ế  (lức ĩù y  Cung Bế), định đô ỏ ĩrưòng An.

CHÚNG ta l ậ p  
Tứ c  TẤN CÔNG 

TRƯỜNG A n . >

e c



LÝ Uyên 
DÁM TẠO 

PHẢN SAO t

KHỐNG XONG Rồl; 
TRƯỜNG AN BỊ LÝ 

UYÊN CHIẾM 
Glứ

ĐÊ XEM ^  
HẮN BÀY ĐƯỢC

TRÒ GÌ. HA HA h a !

NGƯƠI MUỐN 
LÀM GÌ, KỂ HỔN

xược k ia !

¿ 8 6



r  INGƯỜI TRO N Ộ > 
THIÊN HẠ AI NẤY 

ĐỀU MUỐN XÉ XÁC 
NGƯƠI RA THÀNH 

k .  TRĂM MẢNH.

RẤT NHIỀU 
NGƯỜI MUỐN 

LẤY MẠNG 
NGƯƠI. .

TRẨM VẤN LÀ 
HOÀNG ĐẾ CỦA
Đại TÙY. ngươi

MUỐN TẠO PHẢN, 
^  SAO? y



KHỎI BẨM LÝ 
TƯỚNG QUÂN, 

DƯƠNG QUẢNG 
BỊ GIẾT RỒI.



$au đó con fhứ của Dưòng Cao ĩổ  là Lý ĩh ế  Dón 
liế p  lục bình định chiến logn khãp nơi, cuối cùng 
thống nhối giong son.



CHÚNG THẨN 
ĐỀU TÔN BỆ 
HẠ LÀM 'ĐẠI 

K hả Hã n \

r  Đại K hả h ân  >
c ó  NGHĨA LÀ 

HOÀNG ĐẾ KHẮP 
V  THIÊN HẠ. >

CHỈ CÓ 
BỆ HẠ MỚI

XÚNG ĐÁNG VỚI 
TÔN XƯNG ĐÓ.

Bường ĩhói ĩông có tòi frị quốc yên dân. Nhờ đó mà nhà Đưòng 
trỏ íhành một Irong những Iriều  đgi rực rở nhôi trong lịch sử. Lịch 
ìử  gọi các chính ỉách ỉáng toốì m à Đường Thái Ĩồng fhi hành là 
"ĩrin h  Quan thịnh trị" . Sau khi óng mốt, triều Đường phải Irội qua 
giai đogn suy lòn gồn 2 6 0  näm . v i ” " /  N—^



Nhà Tùy thống nhất vả nhà Bưừng lập quốc

Nhà Tây Tấn chỉ có thể thống nhất Trung Hoa 
trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Do nền chính 
trị thối nát, người Hung Nô mà dẫn đ ẩu  là Lưu 
Uyên dấy binh và tiêu diệt nhà Tây Tấn năm 316.

Năm 317, Tư Mã Duệ xây dựng lại nhà Tấn 
tại Kiến Khang, bình định vùng Giang Nam, lịch 
sử gọi là Đông Tấn. Năm 383, Tiền Tẩn sau khi 
thông nhất phương Bắc đã phát động tấn công 
phuơng Nani. Cuộc chiến Phì Thủy diễn ra ác liệt, 
kết quả là Đông Tấn lấy ít thắng nhiều. Tiền Tẩn 
sau khi bại trận, phương Bắc tan rã, hình thành 
thế đối nghịch giữa Bắc và Nam.

Năm 420, đại tướng Đông Tấn Lưu Dụ đoạt 
ngôi xưng đế, đặt quốc hiệu là Tống, nhà Ngô 
diệt vong. Sau đó, bốn triều đại Lưu Tống, Nam 
Tề, Lương, Trần lần lượt thay nhau thống trị 
phương Nam, lịch sử gọi đây là Nam triểu. Mặc 
dù phương Nam tình hình rối ren, bất ổn nhưng 
so với phương Bấc còn ổn định hơn, kinh tế cũng 
phát triển nhanh hơn. Phương Bắc dã hòa hợp 
được dân tộc dưới sự cai trị của Bắc Ngụy Hiếu 
Văn Đế. Liền sau Bắc Tể là bốn triều đại Đông 
Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu, sử sách gọi 
là Bắc triểu. Hai thế lực Bấc Nam đối lập nhau 
trong thời gian dài.

Năm 581, Duơng Kiên đoạt dược quyền lực tối 
cao, lập ra nhà Tùy. Năm 589, nhà Tùy diệt nhà 
Trần, thống nhất giang sơn, kết thúc cục diện 
dài hơn 279 năm phân chia Nam Bắc từ sau khi 
nhà Tây Tấn suy vong. Nhà Tùy kiến quốc đặt 
nền móng cho thời đại nhà Đường thịnh trị. Sau 
khi lập quốc, nhà Tùy thi hành chế độ tam tĩnh 
lục bộ và chế độ khoa cử, cùng lúc đó giảm sưu 
thuế, phát triển sản xuất, nông nghiệp, thủ công 
nghiệp và thương nghiệp đều có những bước phát 
triển nhanh chóng. Thời Tùy còn cho xây kênh 
đào Đại Vận Hà, xây dựng lại Lạc Dương vốn bị 
Đổng Trác thiêu trụi từ cuối đời Đông Hán.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, giai cấp 
phong kiến thông trị bắt đẩu ngày càng mục 
ruỗng, đặc biệt lầ vào đời Tùy Dạng Đế. Tuy 
Dạng Đế cho xây dựng hàng loạt công trình kiên 
trúc, thường xuyên tuẩn du Giang Nam, lạm dụng 
quân lính bừa bãi, nhân dân đói khổ chỉ biết kêu 
trời. Cuối cùng nhà Tùy cũng bị khởi nghĩa nông 
dân lật đổ.

Năm 618, Lý Uyên xưng đế, lập ra nhà Đường, 
định đô tại Trường An. Lúc này lịch sử Trung Hoa 
mới chính thức bước vào thời đại mới phồn thịnh.

I b Dân ca Nam Bắc triền

Thời Nam Bấc triều cũng giống như nhà Hán, 
lập ra cơ quan chuyên biệt quản lí âm nhạc, gọi 
là nhạc phủ.

Dân ca của nhạc phủ Nam triều thu thập phẩn 
lớn dân ca còn được lưu giữ trong Thanh Thương 
Khúc. Thanh Thuơng Khúc là những khúc nhạc 
dân dã thời cổ, rất nhiều dân ca thường phối 
nhạc khúc này để biểu diễn. Thanh Thương Khúc 
của Nam triều được chia ra làm nhiểu loại, trong 
đó quan trọng nhất là Ngô Thanh Ca Khúc và Tây 
Khúc Ca, các bài dân ca đa phẩn thuộc hai loại 
này. Các loại dân ca háu hết phản ánh sinh hoạt 
nơi thành hoa đô hội, hoàn toàn khác với dân ca 
nhạc phủ triều Hán chủ yếu phản ánh cuộc sống 
vùng thÔrTquê bình dị.

Dân ca nhạc phủ Bắc triều đa phẩn còn được 
gìn giữ trong Hoành Xuy Khúc. Hoành Xuy Khúc 
là âm nhạc dùng trong quân đội, thường hùng 
dũng và bi tráng, vì thế phong cách khác hẳn với 
nhạc phủ phươnq Nam.

Hai miển Nam Bắc hình thành thế lực đối lập, 
nhưng vẫn có sự giao lưu văn hóa. Ngô Thanh và 
Tây Khúc của Nam triều duợc truyền bá vào Bắc 
triều vào thời Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế và Tuyên VD 
Đế, trở thành một trong những hlnh thức giải trí 
mà tẩng lớp thượng lưu Bẳc triều yêu thích.

SỐ lượng dân ca nhạc phủ Bắc triều ít hơn 
nhiều so với dân ca Nam triểu, nhưng nội dung 
phong phú hơn. Chúng phản ánh muôn mặt cuộc 
sống, chứ không đơn điệu như Ngô Thanh hay 
Tây Khúc. Có the xem đó là những ghi chép cuộc 
sống của người dân du mục, thể hiện tính cách 
thẳng thắn cương trực của dân phương Bắc, đổng 
thời mang hơi hướng cảnh sắc và đất đai phong 
tục nơi đây.

Dân ca nhạc phủ Nam Bắc triều mở ra một 
con đường mới cho những tứ thơ ngũ ngôn, thất 
ngôn tuyệt cú.



BẮC Ngạy Hiấn Vần Bế

Bấc Ngụy Hiếu Văn Đế tên húy là Thác Bạt 
Hoành, là con trai trưởng của Hiến Văn Đế, sinh 
năm 467, đăng cơ năm 471, tự mình điều hành 
chính sự năm 490.

Sau khi chấp chính, ông tiếp tục đẩy mạnh 
những chính sách cải cách của Phùng thái hậu, 
còn bất chấp ý kiến số đông quần thần để dời 
đô về Lạc DUdng, rồi sau đó thực hiện một loạt 
cải cách. Đầu tiên là cải cách về tập quán, như 
thay đổi họ tên, tự đổi họ cho mình từ Thác Bạt 
thành Nguyên, lấy tên là Hoành. Hơn nữa còn 
ra chiếu nhấn mạnh rằng, nguời dân tộc Tiên Ti 
chỉ có thể kết hôn với những gia đình dòng dõi 
người Hán, cấm ăn mặc và sử dụng ngôn ngữ 
Tiên Ti. Thứ hai là cải cách kinh tế, chủ yếu tiếp 
tục thực hiện chê' độ quân điền mà Phùng thái 
hậu đề ra, chỉnh đốn lại hệ thống quan lại rườm 
rà phức tạp giữa người Hổ và người Hán, xây 
dựng cả một cơ cấu tổ chức từ trung ương tới

tsa cảt cách của Tày Vin Dấ

Từ sau Nam Bắc triều, cục diện chính trị hỗn 
loạn, bất lợi cho việc cai trị.

Năm 583, Tùy Văn Đê' áp dụng một loạt các 
kiến nghị của binh bộ thượng thư Dương Thượng 
Hi. ông tiến hành cải cách theo phudng châm 
“Muốn không diệt vong, khuyết nhược cần bỏ. 
Sức ta tuy nhỏ, đoàn kết khắc nên” , thay đổi 
diện mạo “Quan nhiểu quản dân ít, chín nguời 
chăn mười dê” , ông ra lệnh bãi chế độ các 
quận và chia các địa phương thành châu và 
huyện (Thời Tùy Dạng Đế đổi châu thành quận), 
lập ra các chức thích sử châu và huyện lệnh.

Sau khi phân cấp chầu huyện, thích sử châu 
tương đương với thái thú quận trước đây. Thích 
sử nhà Tùy ngoài các châu ở vùng biên cương, 
còn lại đều chl quản việc dân sinh, không nắm 
quân quyền, điểu này có lợi cho chính quyền 
trung uơng.

Để tăng cường quản lí và kiểm soát quan 
lại địa phương, Tùy Văn Đế quy định quan địa 
phương cửu phẩm trở lên đều do Sử bộ của

ầ

triểu định bãi miễn hay phong chức, hằng năm 
đều phải cẩn duợc Sử bộ sát hạch, quan lại 
không được nhậm chức tại chính địa phương, 
mỗi nhiệm kì chỉ kéo dài ba năm. Chính những 
cải cách này dã giảm thiểu quyển hành của 
quan lại châu huyện, tăng cường sự kiểm soát 
của trung ương với địa phương.

Tùy Văn Đế còn quy định, khi nhậm chức, 
không duợc mang theo cha mẹ và con trai trên 
15 tuổi, đây cũng là biện pháp kiểm soát gắt 
gao quan lại địa phương.

Cải cách của Tùy Văn Dế khiến trung uơng 
đẩu não lớn mạnh, còn quyền lực ở địa phương 
suy yếu, củng cố nển thống nhất của nước nhà. 
Những chê' độ và quy định này đã dược nhà 
Đưừng áp dụng theo.
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địa phương, ông còn cải cách luật, bỏ đi những 
hình phạt tra tấn dã man trong luật cũ.

Thông qua cải cách, nền thống trị vốn mang 
màu sắc dân tộc đã dần chuyển sang hình thức 
cai trị kiểu Hán hóa, nhờ đó mà dung hòa được 
các mâu thuẫn dân tộc, nền thống trị của Bắc 
Ngụy được củng cố



I b Tan tình lạc bệ

Tùy Văn Đế phế bỏ chê' độ lục quan của Bắc 
Chu, kết hợp với chế độ quan lại của hai triều 
Hán, Ngụy. Triều đình thiết lập tam sư, tam 
công, ngũ tỉnh (gổm nội sử, môn hạ, thượng 
thư, bí thư, nội thị). Dưới thượng thư tỉnh là lục 
bộ gồm Sử, Lễ, Công, Binh, Đô quan (sau này 
là Hình bộ), Độ chi (sau này là Hộ bộ). Tam 
sư, tam công, là những phẩm hàm được trọng 
vọng, nhưng không nắm quyền chính. Tam tình 
(nội sử, môn hạ, thượng thư) cùng lục bộ mới 
nắm quyền điều hành xử lí việc quốc gia đại sự, 
người ta gọi đó là chê' độ tam tỉnh lục bộ.

Quan đứng đầu tam tỉnh: nội sử tỉnh có hai 
nội sử lệnh, môn hạ tỉnh gồm hai nạp ngôn, 
thượng thư tỉnh gồm hai thượng thư lệnh và tả 
hữu bộc xạ mỗi chức một người. Nội sử tỉnh có 
trách nhiệm khởi thảo chiếu lệnh, đề ra các 
quyết sách; môn hạ tỉnh có vai trò phản biện 
và kiểm tra, là cơ quan thẩm định tấu chiếu;

thượng thư tỉnh là cơ quan hành pháp, thực hiện 
quyết sách, lục bộ bên dưới xử lí các công việc 
thường ngày, các viên quan đứng đẩu lục bộ gọi 
là thượng thư.

Tùy Văn Đế lập ra tam tỉnh lục bộ, phân rõ 
quyền hạn cho tam tỉnh nắm quyền lực trung 
ương, quan đứng đẩu tam tỉnh là tể tuớng. Tam 
tỉnh lần lượt giữ vai trò khởi thảo, thẩm duyệt 
và thực hiện. Tam tỉnh ràng buộc nhau, bổ sung 
cho nhau, cùng phò tá hoàng đế.

Tam tỉnh lục bộ thể hiện rõ việc tăng cường 
tập quyền trung ương, có ảnh hưởng sâu sắc 
đến thể chế chính trị của nhà Dường sau này, 
đặc biệt là lục bộ được áp dụng cho tới cuối đời 
nhà Thanh.

Tày Vẩn Bế giản dị, yãa dân

Tùy Văn Đế sống rất tiết kiệm. Thời đó, 
những móc treo mành, treo trướng đều được 
làm từ bạc trắng, đại thẩn Tô Uy nói với Tùy 
Văn Đế rằng: “Tiết kiệm là đức tính tốt từ xưa 
đến nay. Dùng móc treo mành, treo trướng bằng 
bạc quá xa xỉ, xin bệ hạ hãy cho chấn chỉnh 
lại.” Tùy Văn Đê' bèn nghe theo: “Ái khanh nói 
rất đúng, ta không chú ý đến việc này, không 
chỉ là cái móc mà toàn bộ đồ dùng trong cung 
nếu lãng phí đều cẩn thay đổi."

Có lần, thái tử Diidng Dũng mặc một bộ giáp 
oai phong, Tùy Văn Dế thấy vậy không vui, nói 
rằng: “Những bậc đế vương trước kia nếu chỉ để 
ý tới ăn mặc thi không thể an bang trị quốc. 
Con thân là thái tử, sao lại xao nhãng chuyện 
quốc gia đại sự, để tâm vào mấy chuyện ăn 
vận, chơi bời?”

Tính tiết kiệm của Tùy Văn Đế làm gương cho 
tất cả xã hội thời bấy giờ. Những thư sinh đọc 
sách cũng chỉ mặc áo vải lanh, không mặc lụa 
là gấm vóc, những đổ trang sức đi kèm chỉ làm

từ đổng, xương thú hay sừng trâu, chứ không 
dùng vàng bạc, ngọc ngà.

Có năm, vùng Quan Trung xảy ra hạn hán, 
Tùy Văn Đế phái người đi xem bách tính ăn 
uống, sinh sống ra sao. Người đó trở về và nói 
với ông rằng dân chúng chl ăn cám gạo. Tùy 
Văn Đế thấy vậy rưng rưng nước mắt, nói với 
các đại thần: “Bách tính phải ăn đói, mặc rét 
là do ta kém cỏi. Từ nay ta sẽ không ăn thịt, 
không uống rượu nữa.”. Ròng rã hơn một năm 
sau đó, Tùy Văn Đế không uống một ngụm rượu, 
không ăn một miếng thịt nào.

Cùng lúc đó, Lạc Dương mùa màng bội thu, 
Tùy Văn Dế đích thân dẫn theo bách tính Quan 
Trung tới Lạc Dương để tránh nạn đói. Tùy Văn 
Để sống tiết kiệm giản dị, thấu hiểu nỗi khổ 
của dân chúng, là một vị hoàng đế hiếm có 
trong lịch sử.



I b  Duong Quảng bày muta tinh 
kế tranh làm thái tử

Dương Quảng là con thứ của Tùy Văn Đế, rất 
thông minh nhanh nhẹn, tài năng xuất chúng, 
nhòm ngó ngai vàng từ lâu, từng bước tính kế 
cẩn thận chu toàn. Hắn giả vờ mình là người tiết 
kiệm, không màng tới ăn uống hưởng lạc, rất 
hiểu lễ nghĩa, đối nghịch với thái tử Dương Dũng 
vốn sống tuỳ tiện, vì vậy rất được lòng Tùy Văn 
Đế và Văn Hiến hoàng hậu.

Dương Quảng khi ấy còn kéo bè cánh với 
quyền thần Dương Tố, để người này nói tốt cho 
mình và bôi xấu thái tử Dương Dũng trước mặt 
hoàng đế. Dần dần, cả hoàng đế và hoàng hậu 
đều xa lánh thái tử, huynh đệ dè chừng, chỉ 
muốn ăn tươi nuốt sống nhau, Dương Dũng rơi 
vào thế cô lập. Để tránh bị phê' truất, Dương 
Dũng đánh liều tìm cách vớt vát bằng ma thuật. 
Tùy Văn Đế biết được bèn phái Dương Tố tới 
kiêm tra. Dương Tố về bẩm báo rằng thái tử 
trong lòng ôm hận, xin Tùy Văn Đế nên cẩn thận 
đề phòng bất trắc. Văn Hiến hoàng hậu tìm đủ 
mọi cách moi móc thông tin bất lợi cho thái tử, 
rót vào tai Tùy Văn Đế chuyện phế thái tử.

Tùy Văn Đế vốn rất yêu thương thái tử nhưng 
do nghe nhiều lời nói khích bác, mưa dầm thấm 
lâu nên cuối cùng cũng lập Dương Quảng làm 
thái tử.

Tày Dạng Bé' xầy cất 
hoang phí

Tùy Dạng Đế lên ngôi vua không bao lâu bèn 
cho xây dựng lại Lạc Dương. Công trình này kéo 
dài một năm ròng, mỗi tháng có tới 2 triệu thợ 
phải phu dịch. Tất cả các khối đá tinh xảo, hoa 
thợm cỏ lạ khấp nơi đều được tập kết để tôn 
tạo Lạc Dương.

Tùy Dạng Đê' còn chuyển hàng vạn hộ dân và 
các hộ phú thương vào Lạc Dương, để cho cảnh 
sắc nơi này sẩm uất náo nhiệt.

Tùy Dạng Đế lại cho xây dựng Tây Uyển ò 
phía Tây Lạc Dương. Tây Uyển rộng hơn 200 
dặm, bên trong cho đào đất làm biển nhân tạo, 
trên đó cho xây cất ba ngọn núi trong truyền 
thuyết là Bổng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, 
cho xây đắp đình đài lầu gác trên núi... vô cùng 
tráng lệ. Không chỉ có thế, vào mùa hoa cỏ lụi 
tàn, Dạng Đế còn cho cắt hoa lá bằng lụa màu 
để trang trí, ngay cả trong hổ cũng có những 
bông sen bằng tơ lụa, thế nên kể cả vào mùa 
đông, Tây Uyển vẫn rực rỡ sắc màu.

Vì việc xây dựng quy mô lớn nên hao tổn sức 
người và của cải của dân chúng, quốc khố trống 
rỗng nên dân chúng ai oán.



mĩ Tủy Dạng Bế xây dựng 
•Ang đào Bại Vận Hà

Không chỉ xây dựng cung điện ở khấp mọi 
nơi, Tùy Dạng Đế còn thích ngao du sơn thủy, 
tuần thú. Tại vị 15 năm, nhưng Dạng Đê' ở 
Trường An chua đẩy một năm.

Năm 605, Dạng Đế hạ lệnh xây dựng kênh 
đào Đại Vận Hà. Đại Vận Hà phía Bấc kéo tới 
tận Bắc Kinh ngày nay, phía Nam tới Chiết 
Giang, Hàng Châu. Hệ thống kênh đào này đảm 
bảo cung cấp lương thực cho Lạc Dương, cần 
thiết cho chiến lược quân sự, hơn nữa cũng thỏa 
mãn thú vui tuần thú Giang Nam của Tùy Dạng 
Đế. Nhưng của cải bỏ ra để thực hiện hẩu hết 
lấy từ việc trưng thu ngang ngược, đem tới gánh 
nặng đè lên vai người dân. Vì thê' các nhà sử 
học đều đánh giá có khen có chê với việc xây 
dựng Đại Vận Hà.

Những thế lực phản Tày

Giai cấp thống trị nhà Tùy dần bị chia cắt 
trước sức tấn công như vũ bão của các cuộc khởi 
nghĩa nông dân với ba thế lực chủ yếu: quân 
Ngõa Cương, quân của Đậu Kiến Dức ở Hà Bấc 
và Đỗ Phục Uy ở Giang Hoài. Tướng quân, quan 
chức của các địa phương cũng lẩn lượt dấy binh: 
Năm 617 Ịựơng Sư Đô tại Sóc Phương; Lưu Vũ 
Chu ở Mã Âp; Tiết Cử ở Kim Thành; Lý Uyên ở 
Thái Nguyên; Lý Quỹ chiếm Hà Tây; Tiêu Tiển ở 
Ba Lăng đánh chiếm Lưỡng Hổ. Các thế lực đểu 
nhăm nhe tranh quyền làm chủ Trung Nguyên, 
giành lấy địa bàn rộng lớn mà nhà Tùy vừa mới 
tuột khỏi tay.

Chiến trận thời khai quếc nhà Bưừng

Khi nhà Dường lập quốc, các thế lực và phe 
cánh vẫn tiếp tục tranh giành lẫn nhau. Lúc đó 
uy hiếp nhà Đường chủ yếu có Tiết Cử, Lý Quỹ, 
Lưu Vũ Chu, khu vực Trung Nguyên còn có hai 
phe mạnh là Vương Thế Sung và Dậu Kiến Đức. 
Ngoài ra còn hàng loạt cuộc khởi nghĩa khác, có 
thể nói là khó khăn muôn trùng.

Tháng 6 năm 618 Lý Thế Dân dẫn quân 
Đường tấn công Tiết Cử ở Kim Thành, Tiết Cử 
chết, con là Tiết Nhân Cảo bại trận đẩu hàng, 
quân Đuờng chiếm được Lũng Hữu.

Tháng 5 năm 619, nhà Đường dùng kế phản 
gián để bắt Lý Quỹ làm tù binh, không tốn một 
binh sĩ nào mà vẫn lấy được Hà Tây.

Khi Lý Uyên đánh vào Quan Trung, Lưu Vũ Chu 
câu kết với Đột Quyết định tấn công Thái Nguyên, 
xụa quân tởi tận Hà Đông. Năm 620, Lý Thế Dân 
dân quân phản kích, tiêu diệt Lưu Vũ Chu.

Lúc đó quân Ngõa Cương cũng tan rã, hẩu 
hết các quận huyện ở Sơn Đông đã đẩu hàng 
nhà Đường, La Nghệ ở u Châu cũng quy thuận 
nhà Đường.

Tháng 7 năm 620, Lý Thế Dân dẫn quân tấn 
công Lạc Duơng, Vương Thế Sung cẩu viện Dậu

Kiến Đức. Tháng 2 năm 621, Đậu Kiến Đức dẫn 
quân cứu viện tới quyết chiến sống mái với Lý 
Thế Dân tại Hổ Lao. Tháng 5, Lý Thế Dân đánh 
bại Đậu Kiến Đức, bảy ngày sau vương Thê' Sung 
xin hàng.

Tháng 9 năm 621, quân Dường chiếm được 
Lu8ng Hồ của Tiêu Tiển. Tiêu Tiển đầu hàng ở 
Giang Lăng, không lâu sau, các vùng đất ở Lĩnh 
Nam cũng quy thuận.

Đỗ Phục Uy ở Giang Hoài đã sớm đầu hàng. 
Năm 622, ông được di lí về Trường An. Bộ tướng 
của Phục Uy là Phụ Công Thạch dấy binh làm 
phản vào tháng 8 năm 623, nhưng ngay năm sau 
đã bị trấn áp.

Năm 623, quân Đuờng còn trấn áp quân khởi 
nghĩa của Lưu Hắc Thát ở Hà Bắc. Viên Lương 
cát cứ Lỗ Nam và Cao Khai Đạo cát cứ Dực Bắc 
cũng lần lượt bại vong. Nhà Đuờng đã chiếm gọn 
cả Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông.

Lương Sư Đô dựa vào sự che chở của giới quý 
tộc Dột Quyết mới cát cứ được Sóc Châu. Vào 
năm 628, Đường Thái Tông dẫn binh tấn công 
và tiêu diêt Lương Sư Dô. Nhà Đường thống nhất 
cả Trung Hoa.
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sự biến Huyên Vã Môn

Dường Cao Tổ Lý Uyên tuy lầ hoàng đế nhưng 
những nguời cầm quân giành lại thiên hạ lại là 
các con của ông. Trong đó, Lý Thế Dân chiến 
công hiển hách, có uy tín cao trong triều đình, thê' 
lực cũng mạnh nhất. Thái tử Lý Kiến Thành và tứ 
hoàng tử Lý Nguyên Cát rất đô' kị, luôn nghĩ cách 
ám hại. Thân tín của Lý Thế Dân đều khuyên ông 
nên ra tay trước để tránh bị muu hại, cuối cùng Lý 
Thế Dân cũng đổng ý.

Hôm đó, Lý Thế Dân cho quân mai phục ở 
cửa hoàng cung Huyền Vũ Môn, thừa cơ Lý Kiến 
Thành và Lý Nguyên Cát đi qua sẽ ra tay giết 
chết. Một phi tử của Đuờng Cao Tổ biết chuyện 
bèn phái nguời thông báo với Lý Kiến Thành. Lý 
Kiến Thành ngay lập tức tìm Lý Nguyên Cát để 
cùng tới chỗ Đường Cao Tổ tô' giác Lý Thế Dân. 
Họ vùa đi ngựa tới điện Lâm Hổ thì phát hiện 
xung quanh có điều gì đó bất thường, định quay 
đẩu trở lại.

Lúc đó, Lý Thê' Dân đột nhiên chạy tới hét lớn: 
“Xin hoàng huynh dừng bước, đệ có lời muốn nói.”

Lý Kiến Thành không nghe, Lý Nguyên Cát

bấn ba mũi tên về phía Lý Thế Dân nhưng đều 
không trúng.

Lý Thê' Dân kinh qua trăm trận, thân thủ nhanh 
nhẹn, võ công lợi hại, cũng bắn một mũi tên khiến 
Lý Kiến Thành chết tươi. Sau đó bộ tuớng của Lý 
Thê Dân tới nơi, chặt đẩu Lý Nguyên Cát.

Đường Cao Tổ đang chèo thuyền thì thủ hạ của 
Lý Thế Dân chạy tới bẩm báo: “Thái tử và Tề 
Vuơng làm phản, Tần vương đã giết chết hai kẻ 
phản nghịch đó.”

Đuừng Cao Tổ sợ thất thần. Sau khi trấn tĩnh 
lại mới nói với các đại thẩn: “Không ngờ lại xảy ra 
chuyện lớn như vậy, chúng ta nên làm sao đây?” 

Các đại thần đều đồng thanh: “Kiến Thành và 
Nguyên Cát vốn chẳng có công lao gì, lại âm mưu 
hãm hại Tần Vương. Tần Vương bất đắc đĩ mới 
phải ra tay. Chỉ cần bệ hạ lập Tần Vương làm 
thái tử, để Tần Vương lo triều chính, thiên hạ sẽ 
thái bình.”

Đirông Cao Tổ bèn lập Lý Thế Dân làm thái tử. 
Hai tháng sau, Lý Uyên thoái vị, Lý Thê' Dân đăng 
cơ làm hoàng đế.

r Brtng Thái Tông Lý Thấ Dần

Đường Thái Tông Lý Thế Dân (597 -  649), 
là con trai thứ của Dường Cao Tổ Lý Uyên và là 
hoàng đế thứ hai của nhà Đường.

Sau khi lên ngôi, ông biết đúc rút bài học từ 
nhà Tùy, thực hiện chính sách giảm tô thuế, 
giảm nhẹ hình phạt... hoàn thành chế độ quân 
điền, “Tô, Dung, Điểu” và binh phủ trên nền 
tảng của nhà Tùy trước đó, chú trọng thủy lợi, 
đóng vai trò tích cực cho việc phục hồi và phát 
triển kinh tế. về chính trị, Đưỡng Thái Tông 
tiếp tục cải tổ theo chế độ tam tỉnh lục bộ, đẩy 
mạnh khoa cử. ông còn khiêm tốn nghe lời 
can gián, trọng dụng hiền tài, các nhân s ĩ như 
Phòng Huyển Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Chinh đều 
xuất hiện trong thời kì này. Ngoài ra ông còn 
nhân rộng chính sách hoà hợp dân tộc, gả Văn 
Thành công chúa cho vua Thổ Phồn* là Tán 
Phổ Tông Tán Cán Bố, và câu chuyện này đã

được người đời sau truyền tụng tán dương.
Trong thời gian Đường Thái Tông trị vì, xã hội 

Ổn định, chính trị trong sạch, kinh tế ngày càng 
phổn thịnh, nên được các sử gia khen ngợi là 
thời “Trinh Quan thịnh trị". Có điểu những năm 
cuối đời, ông liên tục điều binh, trưng dụng thuế 
khóa nặng nể, đó là tì vết nhỏ cho cả cuộc đời 
của một vị hoàng đế tài giỏi.

Tháng 5 năm 649, vị quân chủ vĩ đại này đã 
vĩnh biệt cõi đời ở tuổi 52.

* Vua của người Tây Tạng.



Chương 3 : c& w ctí(ừnạ/tơ'tiw vtà/cỳ{u yM % tan ạ/ 
ck/lâý/ấiaá/
Nộỉ dung chính:
Con đường tơ lụa

Từ thời H án đã có con đường tơ lụa nôi từ Đ ông sang T â y , Phật g iáo  cũng nhờ con 
đường này mà truyền bá vào  Trung Hoa.

Huyền Trang đi lấy kinh

Đ ể tìm thấy cộ i nguồn của g iáo  lí nhà Phật, sư H uyền Trang đời Đường đã không 
quản ngại đường xa vạn dặm  tới Â n Độ lấ y  kinh.

Phật giáo Đông du

H uyền Trang nhọc lòng học tập tại Â n  Đ ộ, lĩnh hội được sâu sắc g iáo  lí nhà Phật, 
có cống hiến lớn lao cho v iệ c  truyền bá đạo Phật sang phương Đông.

Phật giáo phát triển tại Trung Thổ

Đ ạo Phật sau khi được truyền bá, trải qua nhiều thăng trầm cuối cùng cũng phát 
triển rực rỡ vào đời Đường.
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CÙNG 
CŨNG TỚI 

KHẨU.

Con đường fo lụa chia làm  hai ngỏ Bốc vò Nom, ngân 
cách bới sa mọc ỉaklam akan. ĩhành Bôn H oàng* nòm ỏ 
giao điểm của đường Bốc và Nam, phía Ĩố y  Bổc là Ngọc 
Môn Quan, ĩâ y  Nam là Dương Quan, đều là những con 
đường tâ l yếu phỏi đi qua khi vào ĩrung Hoa.

ề
*Cứ điểm mà Hán Vũ Đế xây dựng khi viễn chinh Tây Vực vào năm 11 1  TCN, là cửa ngõ vào Tây Vực, 

cũng chính là nơi Phật giáo thịnh trị. Hang Mạc Cao ờ Đôn Hoàng còn có rất nhiều bức bích họa tượng Phật. 
' 0 0  Sa Châu ở đây cũng chính là Đôn Hoàng.





Chợ Irường An hội lụ  tốt cỏ nhửng đồ 
quý gió, trân châu báo ngọc Đông ĩởy.

ề ì02
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Vì (ha mâ1 sớm nên Huyền ĩrong  
fù nhỏ đở ốn đói mộc r é i

J f c l0 4





Vài ngày sau, Huyền 
ĩrang đõ fới Ngọc Môn 
Quan, đâl mũi phía 
ĩà y  của nhà Đường.

MUỐN ĐI 
THIÊN TRÚC 

SAO?

ĐẾN  ^  
THIỀN TRÚC,

TA 5 Ẻ  LĨNH HỘI 
ĐƯỢC DẠO PH Ậ T  
, ĐÍCH THỰC. 2

NHƯNG THEO 
QUY ĐỊNH THÌ 

NGƯỜI THƯỜNG 
KHÔNG THỂ 

XUẤT QUAN.

BẦN TĂNG BIẾT 
NHƯNG BẦN TẦNG 

THỰC LÒNG 
MUON TỚI ĐẤT 

PHẬT.

a í 106



/ v i .  TÌM R A ^  
NGỌN NGUổN 

CỦA ĐẠO PHẬT 
BẨN TĂNG QUYẾT 

KHÔNG TIẾC
V  MẠNG MÌNH, y

Sau khi qua Ngọc Môn Quan, Huyền ĩrang đi vào vùng 
ỉa  mọc hoang vu, con đường lớ i ĩh ièn  ĩrúc còn quá xa...

CO KHI CON 
MẤT MẠNG 

TRÊN ĐƯỜNG 
ĐÓ. ^

ĐƯỢC RỒI, 
NGÀI ĐI Đl!

CHỈ CÓ ĐIỂU 
THIÊN TRÚC XA XÔI 

LẮM.







^H dioỗng muòi ngày ÍOU khi ra khỏi Ngọc Môn 
Ọụnn 'Bnyền Trang
gian khổ, lớ i y Châu (này là tiom i, ĩân  Cương).

ni\N LỒ I BẦN 
TĂNG PHÁI 

LÊN ĐƯỜNG...

HUYÊN T r a n g  đại 
sa  CẢ Nước TÔI

ĐANG BÀN TÁN XỐN 
XAO CHUYỆN VỂ . 

^  NGƯỜĨ.

Qu â n  ch ú  >
CÚA T Ệ  QUỐC 
RẤT NGƯỞNG 
VỌNG, MUỐN 

GẶP MẶT NGƯỜI.

đ " °



ĩrên  đuờng fới Cao Xưong, Huyền ĩrang  
cùng đoàn người đi qua Hỏa Diệm Son, nơi 
nóng nhấl Irẽn con đường tơ lụa.





HÔM NAY TA 
MUỐN DẨN ĐẠI 
S ơ  ĐI THAM 
QUAN ĐẤT 
NƯỚC CAO 

_ XƯƠNG. /

HUYÊN T r a n g  
ĐẠI sư HÔM QUA 

c ó  NGÚ ĐƯỢC

ĐẦT NƯỚC CHÚNG 
TÔI LÀ ỐC ĐẢO XANH 
TƯƠI GIỬA SA MẠC, 
GIÚP NHứNG NGƯỜI 
KHÁCH NGANG QUA 
V ự c  LẠI TINH THẦN.

NƯỚC >  
CHÚNG TÔI LÀ 

NƠI MÀ THƯƠNG 
NHÂN MUỐN TỚI
ĐẠI Đ ư ờ n g  p h ả i
V  ĐI QUA. y



/
ở n ư p / la o  Xương

Ố c ĐẢO CAO 
XƯƠNG BÁO 

VỆ CHO NHỨNG 
NGƯỜI L ứ  HÀNH 

SA MAC.

TRƯỚC ĐÂY 
KHÔNG LÂ U  

TỐ TIÊN 
CHÚNG TÔI 
TỪ TRUNG 

NGUYÊN đ ế n  
ĐÂỴ LẬP NÊN 

ĐẤT NƯỚC

NẾU NHƯ BẦN 
TĂNG ỏ  LẠI THÌ 
VIỆC MẠO HIỂM 

TÍNH MẠNG 
^  VƯỢT QUA SA 

y  MẠC CHẲNG CÒN
\ ý  n g h ĩa  g ì  Nứ a .

BẬC CAO 
TĂNG CÓ TR Í 

TUỆ PHI PHÀM 
NHƯ ĐẠI Sư,

CHÍNH LÀ 
NGƯỜI CHÚNG 
TÔI MONG MỎI.



HUYÊN TRANG ĐẠI 
Sư  QUẢ LÀ NGƯỜI
k iê n  Cư ờ n g ,

Ý CHÍ.

TA CÙNG 
KHÔNG DÁM 
NÀI ÉP  NỨA.

CHỈ CÓ 
Đ IỀU ĐẠI 

Sư  CÓ THỂ 
ở  LẠI ĐÂY 
THÊM MỘT 
THÁNG NỨA 
ĐỂ GIẢNG 
GIẢI ĐẠO 

PHẬT c h o  
BÁCH TÍNH 
NƯỚC CAO 

XƯƠNG?



Vuo nưóc Cao Xương lộng cho Huyền ĩrang rốt nhiều vàng bọc châu báu, 30  con ngựa và 
25 ngưòi hầu, còn gủi thư cho vua của 24 nước Huyền ĩrang đi qua xin nhò Irợ giúp.

Nhưng sau khi Huyền ĩrang ểi khỏi, 
Cao Xuơng và Đọi Dưòng xảy ra xung 
đột Iranh giành quyền thống frị ĩà y  Vực.

Nâm 6 4 0 , Dường ĩhá i lông hq lệnh đánh Cao Xưong.
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1 Quân Đạj
ĐƯỜNG TẤN 
CÔNG TỚI 
N Ơ IRổ l! I

S L

ngo nm la rnann pno vuo ^ ara-no ja/.
ĩhành phố có vị frí địa lí quan írọng, 

giao thông íhuộn lợi, sau đó phát Iriển  
Ihành ihưong hội quốc tế  lón và trung 
iâm  iôn giáo của ĩâ y  Vực íhời ĩrung Hoa 
cổ đgi, cúng là m ộí trong những trung 
tâm  in an lớn nhâl châu A.

Ngày nay chỉ là mộ} đống đổ nái, 
gần như không còn dấu vết của sự 
phồn thịnh nữa.



Trường An

14 ĩrinh Quan, Đường ĩhái ĩòng  
xây dựng An Ĩố y  Dô hộ phủ nhâm cai trị 
Cao Xương.

B Ệ  HẠ, NƯỚC CAO 
XƯƠNG CHẲNG CÓ 

TÀI NGUYÊN GÌ, 
CHIẾM NƯỚC ẤY 
THÌ ĐƯỢC LỢI GÌ 

CHÚ?

NƯỚC CAO XƯƠNG KIỂM 
SOÁT CON ĐƯỜNG GIAO 

THƯƠNG GIỬA NƯỚC TA VÀ 
v ự c , CHO NẼN LÀ MỐI



Huyền ĩrong được nước 
Quy ĩừ  ểón tiếp  nồng hgu.

r  HUYỂN \  
TRANG ĐẠI Sư, 

CHÚNG TÔI CUỐI 
CÙNG CŨNG ĐỢI 

ĐƯỢC NGƯỜI.

r  LÀ  VŨ ĐẠO 
TẦY vực! CHẮC

NƠI NÀY RẤT GẦN 
V THIÊN T r ú c .

Ta  m uố n  m ời
ĐẠI s ư  GIẢNG 

KINH PHẬT c h o  
DÂN CHÚNG.



CHỈ c ầ n  tớ i 
Đ ư ợ c  Thiên 

TRÚC, NÚI CAO DÙ 
HIỂM TRỎ, LẠNH 

GIÁ, TA CŨNG PHẢI 
VƯỢT Q U A .^



TA ĐÃ \ 
ĐỌC THƯ 

CỦA QUỐC 
VƯƠNG CAQ 
XƯƠNG. A

~ ĐẠI s ư  1  
HÃY NGHỈ NGƠI 
RỒI HẴNG LÊN 

. ĐƯỜNG.

«^XlN  LỖI 
BẦN TĂNG 
KHÔNG ĂN 
.  THIT. ^

T H Ế  THÌ ĂN 
CHÚT BÁNH 
V MÌ Vậy! Ẩ
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NGHE NÓI 
TRƯỚC ĐÂY 

LÀ MỘT NGÔI 
CHÙA THỜ

V  PHẬT. >

XIN Hỏi nơi

n à y  t r ư ớ c  
đ â y  l à  g ì?

NGÀY XƯA CÓ VÀI 
VỊ CAO TĂNG ở  ĐÂY 

NÊN TÍN ĐỒ KHẤP NƠI 
ĐỀU Mộ DANH MÀ TỚI

V  CHIÊM BÁI...

KHÔNG 
NGỜ LẠI 

THẾ NÀY.

ĩ  CHÙA NÀ Y  \  
G iờ  CH Ỉ CÒN ' 

LÀ  M ỘT ĐỐNG
V HOANG TÀN... ù

Huyền Irang đi tím  kiếm  
noi Phgl ĩhích-ca Mâu-ni

1 2 3 ^
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NGHE nói c á  q u ồ c  
VƯƠNG CŨNG MỜI 

NGÀI ẤY GIÁNG GIẢI 
. ĐẠO PHẬT. .

Al MÀ CHẲNG 
B Ế T  LÀ HUYỀN 
TRANG ĐẠI Sư  

.ĐÚNG KHÔNG?.

^  CÓ BIẾT 1  
VỊ HÒA THƯỢNG 

ĐẾN TỪ Đại 
ĐƯỜNG KHỔNG?,

r  CÁC tăng > 
NHÂN CỦA Tự  
VIỆN NALANDA 
ĐỀU TÔN KÍNH

V NGÀI ẤY.

Ỵ P h ậ t giáo \
đ THIÊN TRÚC 
, SẮP LỤI TÀN 
V  RỒI. >

Huyền Trang đi khdp cóc vùng đối
ỏ An Độ, tím  lợi những dâu lích Phộ} 
giáo cổ, châm chỉ khổ luyện.

r  NHƯNG TA % 
SỀ MANG PHẬT 
GIÁO VỀ PHÁT 

TRIỂN ỏ TRUNG 
V  HOA. y

^ l 126



nhà Phạt, men Iheo con đuòng lo  lụa, bưóc vào 
cuộc hành ỉrình vẻ Igi cỏ quốc.

VÂNG.Ỵ BẦN TĂNG MUỐN 1 
MANG KINH SÁCH 

CHÉP ĐƯỢC VỀ ĐẠI 
.ĐƯỜNG, VÀ DỊCH SANG.
k v  t iế n g  h án . y

ĐÁNG
TIẾC

t h ậ t !
Ta  muốn 
NGƠỠI ỏ  
LẠI ẤN

ĐẠI Sư  
NHẤT ĐỊNH 

ĐI SAO?



Mộl Iháng sau, {rong hoàng cung 
ĩrường An...

Xin b ệ  hạ th ứ  
TỘI CHO BẦN 

TĂNG ĐÃ PHẠM 
LUẬT Tự Ý ĐI 
THIÊN t r ú c

_ ^ Đ ạ i s ư  \ _  Ỵ ĐÂU có  SAI 1  
NẾU KHÔNG CÓ 

ĐẠI SƯ CHỊU BAO 
L KHỐ ẢI ĐI TÌM 
^ C H Â N  KINH, Á

\ỵ^ THÌ SAO 
ĐẠI Đường c ó  
THỂ BIẾT ĐƯỢC 

P h ậ t giáo chính  
TÔNG LÀ THẾ NÀO.

¿ 1 2 8



Sau ổó Đuòng ỉhái ĩông lệnh cho Huyền ĩrang  
chính lí, ghi chép nhùng chuyện m úl tháy íoi 
nghe Irèn đuòng ihành cuốn 'Đqi Đuòng lã y
Vực K í".

Sau đó hai mươi nâm , Huyền ĩrang được Đường 
ĩh á i ĩông ủng hộ và giúp đờ, íoàn lâm  loàn ý dịch 
kinh sách.

HUYỂN 
TRANG ĐẠI 

S ơ  VIÊN 
TỊCH* Rổl!

* Từ dùng trong đạo Phật có nghĩa là quy tiên, chết.





ĐẠI SƯ \  
TỚI NỮỚC NGÔ 
NÊN CHÚNG TA 

ĐƯỢC NGHE 
GIẢNG KINH 

V  RỒI. Á

ĩ  KHƯƠNG > 
TẶNG HỘI ĐẠI 
sư SẮP GIÁNG 
KINH RỒI ĐÓ!

NẾU CÓ NHÂN 
NGHĨA VÀ LÒNG 

TRẮC ẨN, KIẾP NÀY 
HÀNH THIỆN, KIẾP 

SAU SẺ ĐƯỢC

KHÔNG th am  la m , 
KHÔNG VỊ LỢl, Tự  
TRONG LÒNG SE  

KHÔNG CÓ TÀ NIỆM, 
CŨNG KHÔNG CÒN 

KHỔ NỨA...



£ 1 3 2

f  NẾU LẠI >s 
ĐƯỢC ĐẦU THAI 
LÀM NGƯỜI, TA 
SÈ LÀM NHIỂU 

^  VIỆC THIỆN. ;

Chính Khuông 
ĩàng Hội hòa Ihuọng  
ểô mang Phởt giáo 
giao hòa V Ó I  văn hóa 
ĩrung Hoa, xòy dụng 
nẻn nen móng vững 
chổc cho ỈỤ phái íriến 
tua Phậỉ giáo ỏ ểòy.

Nhân q u á
BÁO ỨNG, 

NGƯỜI TỐT
KIÊP SAU SE
KHÔNG CHIU

KHỐ NƯA
Không đắc đạo

THÀNH THẦN TIÊN 
CŨNG ĐƯỢC, CHỈ CẦN 

"■*" AU SỀ SỐNG 
TỐT.

NHAN 
THUYẾT PHÁP CỦA 

NHO GIA, TRONG 
PHẬT CŨNG ĐỂ c



f NGƯỜI CHẾT 
NHƯ ĐỀN DẦU 

ĐÃ TẤT, LÀM GÌ 
CÒN CÓKẾP  

SAU? t

DÁNG ghét! 
Giáo l í  ngoại
LAI MÀ DÁM 

HUÊNH HOANG.

LIỆU c ó  ai đã 
NHÌN THẤY NGƯỜI 
ĐẮC ĐẠO THÀNH 
TIÊN? KIẾP SAU 
MỚI LÀ HI VỌNG 

SỐNG.

1 3 3 ^m



Thái Vũ Đế nước Bắc Ngụy PHẬT môn kêu 
GỌ\ MỌI NGƯỜI 

XUAT GIA, KHÔNG 
QUAN TÂM TỚI THÂN 

THÍCH GIA ĐÌNH.
NHÚNG KẺ VỨT 
Bỏ TÌNH THÂN, 

CON CÁI MÀ CÒN 
HUÊNH HOANG LÀ 

CÓ THIỆN TÂM, 
ĐÚNG L à  Lừa 

GẠT NGƯỜI 
KHÁC.

HOÀNG THƯỢNgY  
CHÙA CHIỂN 1  

NGÀY NAY NHIỂU 
VÔ KỂ, TĂNG 

NHÂN LÀ MỘT LŨ 
ĂN KHÔNG NGỒI 
RỒI, KHỐNG LÀM 

MÀ HƯỎNG.



Hoàng ể ế  Bởc Ngụy Thái Vo Dế hg lệnh d iệ í 
Phột mồn, rốt nhiều lâng nhân bị giẽt hoộc £  
ép phải hoàn tục. ỂÊ0L

9 Sư  HUYNH,  ̂
\ CHÚNG TA 
PHẢI Glứ LẤYi 

Ị TÍNH MẠNG Ị
'ĐÃ. hoàn t ự c  

thôi! P h ật 
|M ô n b ịh o y /  
L h q a irổ l

PHẬT 
PHÁP VÔ 
BIÊN, NGÃ 
PHẬT TỪ 

BI VẦO TẬN 
TÂM GAN. 

PHẬT MÔN 
SẼ KHÔNG/ 

BỊ d iệ t / .  
ĐAU. y \

CHO ĐÁM > 
HÒA THƯỢNG 
HẾT HUÊNH

V HOANG. /

Dám nói Đạo gia chúng ta
TRƯỜNG SINH BẤT LÃO LÀ 

KHÔNG ĐÁNG TIN, ĐÁNG ĐỜl!



/7  TIỀN h o àn g  
'D Ệ T  P h ậ t  MÔN 

B Ấ T  THÀNH 
KINH PH ẬT LẠ I 
DẠY NGƯỜI TA

V AN PHẬN THÚ
V  THƯỜNG. y
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NHIỀU NGƯỜI TIN 
VÀO PHẬT t h ì s ẽ  í t  

K Ẻ PHẢN LOẠN.

Thần X
THÁI CỦA '  
Bức TƯỢNG 
KHOAN THAI 

MANG LẠI
CẢM GIÁC CHÍNH LÀ

LỤC CAN 
THANH TỊNH 

KHÔNG 
MÀNG DỤC 

V VỌNG. J

YÊN
LÀNH.

TA n ên
CHẤN HƯNG
PHẬT p h á p
MỚI ĐÚNG.

HOANG THƯỢNG 
MỞ RỘNG THẠCH 
CỐC, LẠI CHO DU 
NHẬP CÁC CÁCH 
ĐIÊU KHẮC CỦA 

TẦY Vực. »NHÌN 
B ứ c  TƯỢNG 
PHẬT n à y  

SỐNG ĐỘNG 
NHƯ THẬTÍ

Đgo Phộl liên lục phái triển. Kiến irúc, nghệ thuộl của 
ĩã y  Vực đở hòa nhộp với võn hóa Trung Hoa.



r Tạ  đ ả  n g h iển
NGẨM KINH PHẬT 

NHƯNG CÒN NHIỀU 
ĐIỂU BĂN KHOĂN 

Ị v  CHƯA Tỏ.

TA SẼ  ĐÍCH THÂN 
TỚI NƠI KHỎI NGUỒN 
CỬA PHẬT GIÁO ĐỂ 

.  CẦU CHÂN KINH.

ĐẤT NƯỚC COI 
TRỌNG PHẬT PHÁP, 
NHƯNG PHẠT g iá o  
VẨN KHỐNG PHẢI 
LÀ QUỐC GIÁO.

Ỵ  ĐẠO GIÁO ^  
rHAY PHẬT giáo’  

ĐỀU NGANG 
NHAU, TA CẦN 

yCOI TRỌNG CẢ 
\HAI, dùng c ả  j  

\  HAI. /

tíuyền Trang sang ĩh iẽ n  ĩrú (c lh ỉn H c ím , 
trở ìK ớ n ívm ộ l việc ỉrọngJứrtĩóng'ĩịckw

ặ4 ĐƯŨNG 
- v i  THẢITỠHG 
^ R L Ý T H Ế  

A  DÂN
ỵ TRẨM \

TỚI CHÙA 
PHÁP môn 
vì có  VIỆC 
CẬY NHỜ 

k TRỤ TRÌ. Ấ

* . 3 .



TRẨM MUỐN THAM' 
BÁI PHẬT c ố t  

TRONG CHÙA Ph ậ t  
MÔN, CẦU PHÚC 
CHO DÂN CHÚNG 

.  ĐAI ĐƯỜNG, y

PHẬT TỔ SÊ 
PHU HỘ CHO 
ĐẠI ĐƯỜNG 
PHỒN VINH 
THỊNH TRỊ.

7  Ng ọ c  t h á p  t
ĐỊA CUNG CẦN 

MỘT LOẠT BÚC 
TƯỢNG PHẬT 

CUNG TIẾN 
XCJNG QUANH 

V  PHẬT CỐT. J

ABÂY G É  
ĐỆ Tứ SỀ 

ĐI ĐẶT J 
\  NGAY. /

CHÙA P h ậ t  m ôn  '  
CẦN GẤP TƯỢNG PHẬT 
DÁT VÀNG, MỌI NGƯỒI 

K  PHẢI LAM NGÀY
LÀM ĐÊM. «Á

V CHÚNG TA^ 
CHẾ TÁC RA 

TƯỢNG PHẬT 
MỘT LÒNG 
HƯỚNG VỀ 

L PHẬT.



HOÀNG 
THƯỢNG THAM' 

BÁI PHẬT 
CỐ I CHUNG 

TA CÀNG CẦN 
PHẢI KÍNH 
PHẬT.
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\ s  Đại s ư
ĐÃ LẶN LỘI GẦN 
HAI MƯƠI NĂM ĐI
Tầ y  Thiên thỉnh

KINH THẬT VẤT 
s. VẢ QUÁ! À

7 V X > T
Tuyên -  
HtiYỂN L  
TRANG r  

CẨU M 
K Ế n ! t

MANG >  
ỉ  Đ ư ợ c  KINH 

SÁCH VỀ 
ĐẠI Đường, 
LÒNG BẦN 

TĂNG ĐÃ MẦN 
NGUYỆN y 

h v  RỒI.

-----

------

- i r o m r v r r iư ó r -  ;

CÓ ĐƯỢC CHÂN 
KINH, ĐẠI đư ờ ng  
 ̂ TA CÓ THỂ

THIÊN THU
VẠN DẠI.

1 4 1  t o





_ /  Không \ _  
/p h ả i vì TRẦM > 
THÍCH SÁT 5INH 
MÀ LÀ VÌ 5INH 
TỒN, NHỨNG KẺ 
RẮP TÂM HÀM 
HẠI TRẪM Đ Ể a i 

\  PHẢI TRÙ A

/ Đ ại sư,^
BỆ HẠ MỜI 
NGƯƠI. Xin 
THEO NÔ Ii tài! J

Y  Đại sư  ^
TRÁCH TRẨM 
KHÔNG PHẢI 

LÀ MINH QUÂN 
L  HẢ? Ả

ỵ DÙNG cực 1
HÌNH HÀNH PHÁP 
KHÔNG PHẢI LÀ ị 
ĐẠO CỦA MỘT /  

'ViMINH QUANTjta

wr vì THỀ MÀ 
/G IẾT BAO NHIÊU 
'người Vô Tội. Ngã 
Phật t ừ  b i khống
GIẾT CHẾT TÙ CON
V KIẾN, NỨA LÀ 

CON NGƯỜI. À



BÂY GIỜ TRẨM \  
THÀNH TÂM MUỐN ’ 

NGHIÊN cứu  
PHÂT p h áp  đ ể  
Hiểu Ý NGHĨA 

ĐÍCH THỰC CÚA 
ĐẠO NHAN.

TRẨM MUỐN 
XÂY CẤT 

THÊM CHÙA 
CHIỀN, MỚ 

RỘNG HANG 
ĐÁ LONG 

MÔN.

CHẤN 
HƯNG 
PHẬT 
PHAP.

V

Đa  tạ 
' ĐẠI Sư  ĐÃ 

CAN GIÁN 
THẬT
Lò n g !

A DI ĐÀ Ph ậ t !
BỆ HẠ NÊN 

TRÁNH XA SÁT 
SINH HÌNH KHỐC, 

NGHE LỜI CAN 
GIÁN CỦA BÂC 
TRUNG THAN.

/

Ịtiộ t giốo không hẻ đ iệ l vortạ vì to íígõn cóm, Ị)0Í1 nữo qua 
ỉi  đọi nhò Đưòng, PhộKgiáo còn được giao hòa iâo sốt hon với 
1 vân hóa ĩrụng Hoa, Irổ fhành m ội bộ phộn kíiống Ihể  Hiiếu. 0:

à



Con đường tơ lạa và Huyổn Trang đi lấy kinh

Bước vào thời đại Tùy Đường, các dân tộc hòa 
hợp với nhau, lãnh thổ Trung Hoa được mở rộng, 
sản xuất phát triển, thương nghiệp phồn thịnh, 
văn hóa rực rỡ. Triều Đường tiếp nhận nhiều văn 
hóa ngoại lai với tâm thế rộng mở, càng làm cho 
văn hóa Đông Tây liên kết và dung hòa, vuợt bậc 
so với những triều đại cũ.

Từ Dường Thái Tông tới Võ Tấc Thiên, nhà 
Đưbng đã kiểm soát dược vùng lòng chảo T arim  
và các nước nhỏ ở Tây Vực, trở thành thiên quốc 
của các quốc gia nhỏ lẻ. Việc giao lưu giữa Trung 
Hoa và các nước phương Tây thông thoáng và 
không gặp bất cứ trở ngại nào, nền văn hóa giao 
thoa bừng nờ rực rỡ. Con đường tơ lụa phát huy 
đuợc tác dụng không thể thay thế.

Các động vật dị kì, châu ngọc, hương liệu, 
bình thủy tinh, tiền vàng bạc từ phương Tây đổ 
vào Trung Hoa. Những tập quán sinh hoạt như 
ăn uống, phục sức, hay các hinh thức giải trí văn 
hóa như ẩm nhạc, vũ đạo từ Trung Á và Tây Á 
hối hả truyền bá tới Trung Nguyên. Cùng với sự 
cường thịnh của Phật giáo, các tôn giáo khác nhừ 
Hoả giáo, Mani giáo, Cảnh giáo, thậm chí cả Hồi 
giáo đều được du nhập vào Trung Hoa. Cùng với 
việc đón nhận văn hóa ngoại lai, Trung Hoa cũng

truyền bá nền văn minh Trung Nguyên tới phương 
Tây, thúc đẩy sự giao lưu văn hóa Đông Tây.

Người có công lớn trong việc thúc đẩy giao 
lưu văn hóa đó là Huyền Trang. Thiếu thời Huyền 
Trang xuất gia làm hòa thượng, chăm chỉ nghiên 
cứu Phật học, tinh thông các kinh điển của Phật 
giáo. Trong quá trình nghiên cứu, ông phát hiện 
ra kinh sách của Trúng Thổ có nhiều lỗi sai, bèn 
quyết tâm tới Thiên Trúc, nơi khởi nguổn của đạo 
Phật, để học tập và lấy kinh.

Huyền Trang xuất phát vào năm thứ nhất Trinh 
Quan, vượt qua những sa mạc khô cằn, khấc phục 
hết khó khẩn này đen khó khăn khác, hơn một 
năm trời lặn lội mới tới đuợc Thiên Trúc.

Huyền Trang ở lại Thiên Trúc học tập hơn muời 
mấy năm, đi khấp 70 quốc gia lớn nhỏ trong 
vùng. Năm 42 tuối, ông đem theo 650 bộ kinh 
vể Trường An. Sau khi về nuớc, ông bắt tay dịch 
kinh Phật, ông đã dịch cả thảy 74 bộ kinh, gần 
1.300 quyển.

Với tư cách là một cao tăng và một dịcfi giả, 
lại là sứ giả hữu nghị giữa Trung Hoa và Ân 00,
Huyền Trang có công lớn trong việc phát triển 
rộng rãi đạo Phật ở Trung Hoa cũng như thúc đẩy 
giao lưu văn hóa Trung An.

Cao Tảng Huyần Trang

Huyền Trang họ tục là Trần, tên Huyền Trang 
là pháp danh, người đời sau gọi ông là Tam Tạng 
(Tam Tạng nghĩa là nguừi thông hieu được ba vân 
đề lớn của đạo Phật dó là: Phật kinh, Giới luật và 
Luận thuật lí luận).

Năm 602, Huyền Trang sinh ra ở Lạc Châu, 
huyện Câu Thị, xuất thân trong gia đình thi ca 
và rất chuộng đạo Phật. Từ nhỏ Huyền Trang đã 
cùng với nhị ca tới chùa Tịnh Thổ ở Lạc Dương 
để nghe giảng pháp, rổi trở thành tín do mộ đạo, 
và xuất gia khi mới 13 tuổi.

Sau khi trưởng thành, Huyển Trang đi chu du 
bốn phương, gặp gỡ các danh sư, học những kinh 
điển đạo Phật như “Kinh Niết Bàn” và “Nhiếp Dại 
Thừa Luận”... Trong quá trình nghiên cứu và đi 
sâu tìm tòi giáo lí nha Phật, ông thấy rằng tông 
phái đạo Phật nhiều, nhưng sách kinh kệ được 
dịch quá ít ỏi, bản dịch còn nhiều lỗi sai, vì vậy 
không thể thông tỏ đuợc hết. ông bèn quyết chí

tới nơi khởi nguổn của đạo Phật để học kinh và 
nghiên cứu những giáo lí nhà Phật mà mình còn 
thấy khúc mác.

Năm 627, Huyền Trang xuất phát từ Truờng 
An, tới Ấn Độ học tập, rỗi quay về Đại Đuờng, 
mang theo những cuốn kinh sách kinh điển,của 
Phật giáo, thúc đẩy giao lưu văn hóa Trung Ân.

Năm 664, Huyền Trang qua đời ở Trường An.



Huyền Trang Tfty hành

Tháng 8 năm 627, Huyền Trang đơn độc hòa 
vào đoàn thương nhân, bắt đẩu chuyến du hành 
đẩy mạo hiểm hơn 5 vạn dặm xuất phát từ 
Trường An, nhưng bị phát hiện và bị đô đốc 
Lương Châu Lý Đại Lượng truy bắt. Sau đó ông 
ngẩm vượt Ngọc Môn Quan ở Qua Châu, rong 
ruổi trên lưng con ngựa được người Hổ tặng, 
vượt qua sa mạc dài hơn 800 dặm, tất cả đều 
nhờ con ngựa thuộc đường này mà tránh được 
cái khát trên hoang mạc khô cằn.

Khi đi qua nước Cao Xương, ông được vua 
nước này trọng vọng, và coi lầ “ngự đệ", còn 
nhọc công dùng vàng bạc châu báu biếu Đại 
Khả Hãn Tây Đột Khuyết để xin Đại Khả Hãn 
lệnh cho các nước chư hầu Tây Vực giúp Huyền 
Trang được thông hành thuận lợi.

Năm 628, Huyền Trang tới khu vực Kashmir, 
657 bộ kinh Phật mà ông lấy được đều nhờ vào 
trí tuệ và kiến thức. Theo ghi chép, thời gian ở 
Kashmir, ông đã nhiều lẩn vượt sông Hằng, cầu 
kiến các danh sư, nghiên cứu kinh Phật.

Năm 631, Huyển Trang tới thành phố Gaya, 
vào tự viện Nạlanda, nơi nghiên cứu lớn nhất về 
Phật giáo ở Ân Dộ khi ấy. ông đã đọc hẩu hết 
kinh sách, nổi tiếng khắp Ân Độ về kiến thức 
sâu rộng và được mời giảng pháp với tư cách 
là một học giả. Nghe nói, ông đã giảng pháp 
tới 18 ngày ở thành phố Kanyakubja (nay là 
Kannauj), khiến cho cả 18 vị quốc vương Ân Độ 
và 7.000 chư tăng khâm phục, nhận được sự 
kính trọng bội phần.

Năm 643, Huyền Trang trở về Đại Dường, vì 
sợ bị xử tội tự ý vượt quan ải, nên đã nhờ người 
tới Trường An xin trước. Hơn nữa, ông biết Lý 
Thế Dân cũng có chí mở rộng về phía Tây, nên 
nói rằng mình đã đi qua các nước Tây Vực, 
thông tỏ chính trị, kinh tế, phong tục tập quán, 
nên được Lý Thế Dân chào đón nổng nhiệt. Lý 
Thế Dân lệnh cho ông viết lại tất cả những điều 
tai nghe mắt thấy ở Tây Vực. Sau đó, Huyền 
Trang viết “Đại Đường Tây Vực Kí” , cuốn sách 
có vai trò quan trọng trong sự nghiệp thống 
nhất Đại Đường. Mãi tới ngày nay, bộ sách vẫn 
là tài liệu quan trọng nghiên cứu về lịch sử Tây 
Vực giữa thê' kỉ thứ 7. Điều này chắc hẳn Huyền 
Trang chưa từng nghĩ tới.

Huyền Trang ử tự vỉồn 
Nalanda

Năm 631, Huyền Trang tới tự viện lớn nhất 
cùa Phật giáo là Nalanda thuộc nước Magadha 
(nay thuộc bang Bihar, Ấn Độ), được hơn 1.000 
người rải hoa chào đón. Chủ sự của tự viện là 
S ’ilabhadra, một nhà Phật học có uy tín, dù đã 
90 tuổi, không còn giảng pháp nữa nhưng để 
bày tỏ tình hữu hảo với Trung Hoa, ông đã nhận 
Huyền Trang làm đệ tử, giảng dạy cho Huyền 
Trang hơn 15 tháng ròng về bộ kinh Phật khó 
nhất “Du Già Luận". Huyền Trang nghiên cứu 5 
năm về Phật pháp, thành tích nổi trội, trở thành 
một trong mười cao tăng của tự viện Nalanda. 
Sau đó Huyền Trang đi khắp Thiên Trúc học 
tập, trên đường nhiều lẩn tham gia vào các cuộc 
biện luận Phật học, được rất nhiều học giả tôn 
kính. Tới năm 641, ông quay trở lại Nalanda 
trong vinh quang, chủ trì chính những cuộc nói 
chuyện của tự viện.

HnyẨn Trang mã dáo 
thành công

Sau khi từ Ấn Độ trở vể, Huyền Trang từ 
biệt chủ sự S ’ilabhadra. Trước khi quay vể Đại 
Đường, ông tới gặp mặt quốc vương Siladitya và 
nhận được lễ vật. Quốc vương quyết định triệu 
tập cuộc nghị giáo do Huyền Trang chủ trì ở 
thành đô Kanyakubja, lệnh cho các tín đổ đạo 
Ngũ Ấn Sa Môn, Bà La Môn, và những hành 
giả các pháp môn ngoại đạo khác đến cùng 
tham gia. Khi đó có 18 vị quốc vương, tăng ni 
Đại Thừa, Tiểu Thừa của các nước lớn nhỏ gần 
3.000 người, hơn 1.000 tăng ni trong tự viện 
Nalanda... Trong 18 ngày, không có bất kì ai 
hoài nghi hay khúc mắc về lí luận đạo Phật của 
Huyển Trang. Vì thế, Huyền Trang được các tín 
đổ cả Đại Thừa và Tiểu Thừa cùng tôn vinh là 
“Đại Thừa Thiên” hay “Giải Thoát Thiên”. Sau 
này ông từ biệt quốc vương Srladitya, mang theo 
vài trăm bộ kinh tiếng Phạn và tượng Phật, khởi 
hành quay về Đại Đường.
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Huyền Trang dịch kinh Phật

Năm 643, Huyền Trang từ chối lời mời ở lại 
của quốc vương Siladitya, quyết tâm trở lại quê 
hương. Tháng Giêng năm 645, Huyền Trang 
mang theo 657 bộ kinh về Trường An, nhận 
được sự đón tiếp trọng thị của tể tướng Phòng 
Huyền Linh, bách tính thành Trường An cũng 
chen nhau tới nghênh đón Huyển Trang.

Huyền Trang kể cho mọi người những điều 
mắt thấy tai nghe ở Tây Vực, sau đó tiến hành 
dịch kinh sách. Trong vòng hai mươi năm, ông 
đã dịch được khoảng 74 bộ kinh, gần 1.300 
quyển. Sau này kinh Phật bị thất truyền ở Ấn 
Độ, và chính những bản dịch kinh Phật này là 
tài liệu quan trọng nghiên cứu tôn giáo, triết 
học, văn học và khoa học của Ấn Độ thời cổ.

Do Huyền Trang là người có trình độ Hán học 
uyên thâm, lại tinh thông tiếng Phạn*, vì vậy 
kinh Phật được dịch lưu loát.

Huyén Trang và 
Dường Thái Tòng

Sau khi về Trường An, Huyền Trang yết kiến 
Đường Thái Tông. Đường Thái Tông yêu cẩu ông 
viết một bộ sách thuật lại những điều mắt thấy 
tai nghe ở Tây Vực, còn khuyên ông hoàn tục 
thẹo đường quan lộ. Huyền Trang đồng ý việc 
viết sách, nhưng cực lực từ chối việc làm quan. 
Đường Thái Tông giữ ông lại ở chùa Hoằng Phúc 
dịch kinh sách, triều đinh sẽ hỗ trợ mọi thứ cần 
thiết cho dịch thuật, còn triệu tập hơn 20 tăng 
nhân nổi tiếng giúp sức. Từ tháng 5 năm 645, 
ông bắt đầu dịch “Bồ Tát Tạng”... sau đó mới 
biên soạn cuốn “Đại Đường Tây Vực Kí” . Năm 
648, ông dịch xong 100 cuốn kinh “Du Già sư 
địa luận", sau đó ông mời Đường Thái Tông viết 
lời nói đầu cho bản dịch, đây cũng chính là “Đại 
Đường Tam Tạng Thánh Giáo Tự” .

Về sau, Thái Tông hạ lệnh biến chùa Hoằng 
Phúc làm nơi dịch kinh kệ, rổi cho xây chùa Đại 
Bi Ân có viện dịch kinh và đón Huyền Trang 
vào ở. Đường Thái Tông cung cấp đẩy đủ điều 
kiện cho Huyển Trang, cũng chính là sự ủng hộ 
mạnh mẽ từ phía triều đình với việc truyền bá 
rộng rãi đạo Phật ở Trung Hoa.

Bại nường Tầy vực Ki

Huyền Trang thuật lại hành trình tới Tây Vực 
để người khác viết thành cuốn “Đại Dường Tây 
Vực Kí” , gổm 12 cuốn, hoàn thành vào năm 
646. Trong sách ghi lại tình hình của hơn 110 
nuớc Tây Vực mà ông đi qua, cùng với 28 nước 
được nghe nói, bao gổm cả khu vực rộng lớn 
gổm Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, 
Sri Lanka, Ấn Độ... ông nhắc tới phong tục tập 
quán, lịch sử chính trị, truyền thuyết thẩn thoại, 
nội dung phong phú, sống động và chính xác. 
Tới ngày nay cuốn sách vẫn là nguổn sử liệu 
có giá trị, cũng là tư liệu quan trọng bổ sung 
những điểm còn thiếu hụt trong những cuốn 
sách nghiên cứu lịch sử Trung Á, Nam Á và lịch 
sử đạo Phật. Sách được các học giả Ấn Độ giáo 
và Phật giáo giới thiệu, có rất nhiều bản dịch 
như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật„

Giao lita vẩn hóa Trang Ẩn

Từ đời Hán đã đó Trương Khiên đi sứ sang 
Tây Vực, điểu này đã được ghi chép trong sử 
sách, đánh dấu sự giao lưu qua lại giữa Trung 
và Ấn. Sau chuyến Tây du của Huyền Trang thời 
nhà Đuừng, giao lưu Trung - Ấn lên đỉnh cao 
huy hoàng.

Sau khi Huyền Trang từ Thiên Trúc quay về, 
nhà Đuờng và Ấn Dộ thường xuyên cử sứ thẩn 
qua lại, giao lưu kinh tế và văn hóa cũng sâu 
rộng thêm. Kĩ thuật Ịàm giấy và giấy của Trung 
Hoa du nhập vào Ân Độ thông qua Nepal. Y 
học, thiên văn lịch pháp, ngôn ngữ, âm nhạc, 
vũ đạo, hội họa, kiến trúc, nghệ thuật- của Ân 
Độ cũng được truyền bá vào Trung Hoa vào đời 
Đường. Tất cả các tác phẩm thiên văn học, y 
học sau này đều lưu lại dấu ấn đó.

* Một cổ ngữ của An Độ.



t t l Thiền tòng ra dời Lởi giáo huấn của Thiển tửng

Do sự ngăn cách về địa lí cùng sự khác biệt 
vể chính trị, văn hóa và phong tục, sau vài trăm 
năm phát triển, đạo Phật mới theo chân các 
sứ thần du nhập vào Trung Hoa. Vào khoảng 
triều đại Lưỡng Hán, Nho giáo truyền thống dần 
suy yếu, xã hội thiếu đi tư tưởng chủ đạo làm 
bánh lái có sức bật mạnh mẽ. Cùng lúc ấy, đạo 
Phật truyền bá vừa lúc lấp đầy chỗ hổng cho tư 
tưởng này. V) vậy việc tu hành theo Phật giáo 
rất thịnh hành.

Mục đích ban đầu của đạo Phật ở Trung Hoa 
là nghiên cứu và tu tập thiền pháp. Do những 
người tu hành nghiên cứu và học Phật pháp 
bằng các cách khác nhau nên dẩn hình thành 
nhiều trường phái. Trên nền tảng những trường 
phái đó lại tiếp tục phân chia thành các tông 
phái khác nhau, Thiền tông là một trong số đó, 
những tông phái còn lại là Thiên Đài tông, Vi 
Thức tông, Luật tông, Mật tông, Tịnh Thổ tông...

Thiển tông được nhen nhóm và xuất hiện vào 
đời Tùy Đường, sau đó phát triển và dần vượt 
qua những tông phái khác, trở thành tông phái 
được lưu truyền lâu nhất, có tẩm ảnh hưởng rộng 
nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa.

Nghiên cứu và học tập Thiền tông chủ yếu 
là “ngộ”. Các tăng nhân răn dạy chúng đệ tử 
bằng những lời giáo huấn ngụ ý sâu xa. Dưới 
đây là ví dụ:

Ngũ tổ Thiền tông lầ Hoằng Nhẫn có hai đại 
đệ tử, Thần Tú và Huệ Năng. Thẩn Tú lập ra 
phái Bắc Thiền còn Huệ Năng lập ra phái Nam 
Thiển. Khi Hoằng Nhẫn truyền đạo cho Thẩn 
Tú, Thần Tú bèn răn minh rằng: “Thân như bổ 
đề tán - Tâm dường tấm gương soi - Ngày ngàỵ 
chăm lau tưới - Không sợ nhiễm bụi trần.” Ý 
muốn nhắc nhở phải khổ luyện, trừ tà niệm mới 
ngộ đạo thành Phật.

Huệ Năng nghe xong, bèn tự nhắc rằng: “Bồ 
đề thản không có - Gương nào tỏ để trong - Vạn 
vật vốn là vô - Bụi trần nào đâu thấy?” Huệ 
Năng chủ trương rằng chỉ cẩn Phật ở tâm trong 
tự khấc sẽ ngộ đạo, không cần khổ hạnh tu 
hành, không cẩn phải đọc kinh thư vạn quyển, 
cũng có thể ngộ đạo thành Phật.

Thiổn Tống phát triển ồ Trang Hoa

Tuơng truyền thời Nam Bắc triều, Bồ Đề Dạt 
Ma (Bodhidharma) không quản ngại gian lao từ 
Nam Ấn Độ tới Bắc Ngụy để trùýền đạo. ổng 
truyền cho chúng đệ tử bốn cuốn “Lăng Già 
kinh”, chủ trương coi trọng “giáo lí nhập thân, 
hành vi tự xuất” kết hợp giữa lí luận giải ngộ 
của tông giáo và thực tiễn của Phật học Oại 
Thừa, sáng lập ra tông phái thiền học mới. Đạt 
Ma đã truyền dạy cho Huệ Khả, Huệ Khả truyền 
cho Tăng Xán, nhưng do chịu sự chi phối, chèn 
ép và ảnh hưởng mạnh mẽ của các thiền học 
phương Bấc, nên chưa có cơ hội phát triển. Mãi 
cho đến Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, Dạt Ma Thiền mới 
duợc phát triển bước đầu, có khu vực truyền 
bá Ổn định và riêng rẽ. Nhờ đó, mà thiền học 
Trung Thổ mới có bước thay đổi rõ rệt.

Sau Hoằng Nhẫn, do hai đệ tử Thần Tú và 
Huệ Năng có những kiến giải khác nhau nên 
Đạt Ma Thiền mới phân thành hai nhánh, Thần 
Tú lập Bắc Thiền tông, Huệ Năng lập Nam 
Thiền tông. Sau này Nam Thiền tông vượt qua 
Bắc Thiền tông, trở thành thiền phái đứng đầu 
tại Trung Hoa. Thiền tông trải qua sáu đời từ Đạt 
Ma tới Huệ Năng, Đạt Ma được gọi là Sơ tổ còn 
Huệ Năng được gọi là Lục tổ.

Tóm lại từ Đạt Ma tới Hoằng l\lhẫn, chỉ là 
quá trình truyền dạy kinh sách qua năm thê' hệ, 
được coi là giai đoạn chuẩn bị của Thiền tông. 
Còn Lục tổ Huệ Năng mới là người sáng lập ra 
Thiền tông chính phái với ý nghĩa đầy đù và 
đích thực.

^ 1 4 8



C h ư ơ n g  4 :  cs4nÁ/sấnỶcuôlnÁà/̂ É>ưcutỶ
Nộỉ dung chính:
Trường An phồn hoa

V à o  thời Đường, thế nước đang lên, văn hóa phát triển rực rỡ, Nhật B ản  còn 
phái sứ thần sang học hỏi.

Loạn An sử

Những năm  cuối thời H uyền Tông, vận nước điêu đứng suy tàn, loạn An Sử 
bùng phát, Dương Quý Phi vốn được yêu  thương sủng ái cuối cùng cũng ngọc 
nát hương tàn.



Nhà Đuòng trái qua ba đòi vua Đưòng Cao ĩó , Đuòng 
Thái lỏng, Buòng Cao lỏng, nồ lực khòng ngùng mỏ rộng 
lành Ihố, thiên hợ thói bình, kinh lế  phồn vinh, fao ra 
m ộ} thòi đgi ỉhái bình Ịhmh ỉrị chua tùng có Irong lịch 
sú. Nhung sau khi Đuòng Coo ĩóng m ố i Vò ĩac Ih iè n *  
lẽn nom quyền, cục diện chinh trị có chui lục đục. rối ren 
trong một thòi gian ngân. Nguòi đòi sau gọi bà là nguòi

Bén hoàng đế Ihứ sáu của đài Đường nốì 
ngôi, lức Đường Huyền Tông, chiêu hiền đũi 
51, Irị quốc an bang, mỏ ra ttiò ijh ịnh  Đường 
mà lịch sử gọi là ' Khai 
Nguyên ỉhịnh trị".

SƯỜNG 
HUYỀN TŨNG 
LỸ LŨNG Cơ
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BỆ HẠ CHÍNKT 
SÁCH QUÂN đền' 
CÚA BẮC NGỤY 
HẾU VÃN Đế Đả 
KHÔNG CÒN HỢP 

lTHỜINỬARỒL á

CHÍNH SÁCH 
QUÂN ĐỀN CẦN CÁl' 
CÁCH, NAY ÁP DỤNG 
HÌNH THÚC TRƯNG 

LTHU THUẾ TỒ, DUNGj 
^  ĐỀU' ĐL

" Sau khi Đường Cao Tông mất, Võ hậu tự mình lâm triều, rồi xưng đế, đổi quốc hiệu là Chu, 
trở thành nữ hoàng đế duy nhất của lịch sử Trung Hoa.



151
ế





TRỜI ơl! \  I 
ĐÔ THÀNH \ * •
PHỒN HOA !,* 1 

QUÁ!
V. NGAY CẢ >
^  J  THÀNH NARA 
• **. ,ễ K  CŨNG KHỔNG

.. t t 7 \  t h ể  Sánh 
,  V b ằ n g . "

KHIỂN ĐUÒNS Sứ 
ĩừ  Ihời nhà ĩù y , Nhội Bàn đõ nhiều lần phái 

người fới ĩrung Hoa thởm viếng.
ĩhòi $ơ Đường*, đốt nước thịnh ír ị, vún hóa 

có nhiều thành tựu, kinh tế  phái friển. Nâm 
6 3 0 , nhiều thuyền chỏ sứ đoàn lớ i học lộp và 
cư Irú . Đến nâm  89Q, ềâ có mười sứ đoàn lớ i, 
mồi đợi to 2 0 0  đến 5 0 0  người. Những người 
lớ i ĩrung Hoa, được gọi là Khiển Đường $ứ.

Thuyền Khiển Đường 
sứ của Nhật Bản

* Thời kì đầu nhà Đường.



TRƯỜNG a n  c ó  
RẤT NHIỂU NGƯỜI 

ĐẾN TỪ CÁC NƯỚC 
KHÁC NHAU.

r  HƠN NỬA 1 
NẾU THI ĐỔ, CÒN 
ĐƯỢC LÀM QUAN 
k TRIỂU ĐÌNH. J

'  Gì cơ ,  ̂
HUYNH MUỐN 
THI KHOA củ 
 ̂ HẢ? > UM, TA MUỐN 

THỚ THÀNH 
QUÁ HỌC TẬP 

CỦA MÌNH.

ự  TA CÓ THỂ 
1 Tự MÌNH TÌM 
HIỂU VÀ HỌC TẬP 
NỂN CHÍNH TRỊ 

L NHÀ ĐƯỜNG.

^ 1 5 4



Huyen long dọi ỉen cho Abe No 
I  Nokomaro la Irieu Hanh, phong 
Ikho  mội chúc quon trong triều.

1 5 5 ^



Ỵ Đại nhân 
Tr iể u  Hành , 

c ó  MỘT VỊ s ứ  
THẦN NHẬT 

BẢN MUỐN BÁI 
KIẾN NGƯỜI.

^ 1 5 6



ỉhóng 10 năm /53 , (Bon 
iứ Ihàn xuôi phái v O n ộ l  ban;

"luyen cúa r
/\ VẢ é

ĩhuyền cúo Giám chân  
hòa thượng rnay'm an lới 
được Nhại l a n .

Sau này Abe No Nakamaro Iró
lọi ĩrưòng An, không quay về 
Nhọt Bỏn nủo.

* Bài thơ này là do Ahe No Nakamaro sáng tác vì tiếc nuối không về được cố hương. Ông đứng ở thành Trường An, 
ngước lên nhìn trăng sáng, tức cảnh sinh tình nhớ núi Mikasa.
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[Lộạn

fr ÔI, ĐẠI NHÂN T  
ABE NO NAKAMARO 

ĐẾN ĐÚNG LÚC 
LẮM, CÙNG UỐNG

V RƯỢU VỚI TA Đl! J

u / ì- Ý  BẠCH A  
r ĐẠI nhan! L ý  '  
BẠCH đại nhânL 
k NGÀI ơ ĐÂU?A

Vài fháng sau khi Abe No Nokamaro 
Irỏ lợi ĩruờng An...

£ 1 5 8



NGỢI CUNG TẦN 
^  MĨ NỨ.

HOÀNG THƯỢNG 
ĐANG PHÁI NGƯỜI 
DI KHẮP NƠI TÌM 

ĐẠI NHÂN, SAO LẠI 
NGỒI ĐÂY UỐNG. ' 

RƯỢU?

rTA KHÔNG MUỐN Đ Ỉ^  
MÊN MỚI TRỐN ỏ  ĐÂY. 

LẦN NÀO CÙNG OHẨNG 
NÓI CHUYỆN QUỐC GIA 
ĐẠI Sự, CHỈ TOÀN BẮT 

TA LAM THƠ ĐÊ CA

NHÀ m  0ÒI DƯỜNG 
ĩho  ca ĩrung Hoa có lịch sử rốf làu đời, nhưng phái triển 

mợnh r M  là vào Ihời Đường. ĩhờ i này, xuếí hiện nhiều 
nhà tho nổi liếng , ngay cà Ihi khoa cử cùng có nhiều đề yèu 
cầu v i ẩ  tho, vì vộy người ta gọi fhơ thời kì này là "Ihơ  
Dường''. Những nhà Iho tiêu biểu là: Lý Bgch, Bỏ Phủ, Vương 
Duy và Bgch Cư Dị.

Các nhà ího Ihưòng ngao du son fhủy, ca iụng giang sơn 
gốm vóc và Ihốu hiểu nổi khổ cúa nhân dán.

THƠI K hai

Ng u y ê n  thin h
GIƠTRI BAY

DA LA QUA
KHƯ ROI

'B Ệ  HẠ KHÔNG 
CÒN QUAN TÂM 

TRIỂU CHÍNH 
NHƯ TRƯỚC



NÀNG y ê n  
TÂM, TRẪM 
SẼ KHÔNG 
QUÊN ĐỂ 

BẠT NGƯỜI 
NHÀ CỦA 

NÀNG.

* Tên thật là Dương Ngọc Hoàn.
** Anh họ.



Lúc áó, (ó m ột viên luớng ngưòi Hồ là An Lộc Sơn dược 
nhộm (hức liế f  độ sứ* ỏ r  1 I

Sau đó, Dưong Xuyèn đổi fên thành Duơng 
Quốc ĩrung, bốf đồu bước lên đường quan lộ 
Hiênh Ihang.

Ỵ Qu ý p h i  "
NƯƠNG NƯƠNG, 

THIÊN TUẾ, 
v THIÊN THIÊN
V  TUẾ. Ấ

* Giữa thời Đường, những đô đốc trấn thủ biên cương được gọi là tiết độ sứ. Họ nấm trong tay binh quyền, 
chính quyền và tài chính nên là mối họa cát cứ địa phương.
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LÁO xược! 
TRẨM đ  ĐÂY 

MÀ NGƯƠI 
LẠI HÀNH L ẻ  
VỚI QCIÝ PHỊ 
TRƠỚC HẨ?

BỆ HẠ KHÔNG
BlẾT c h ú  t r o n g

LỂ NGHĨA CỦA 
NGƯỜI HỒ THÌ 

MẨU THÂN ĐƯỢC 
TÔN TRỌNG HƠN 
PHỤ THÂN, NÊN 
THẦN MỚI BÁI 
KIẾN NƯƠNG 

NƯƠNG 
TRƯỚC.





p ư ơ N G ^ P Ị
r¡Quốc TRUNG  ̂
LUÔN BẤT HÒA 
VỚI ĐẠI NHÂN, 

ị. LÀM SAO . 
ĐÂY? > 1





7 B ệ  HẠ ^
AN LỘC SƠN 

SẮP ĐÁNH 
Ị7ỨI TRƯỜNG 
É  AN R ổ ). ^

Dưòng Huyền ĩóng dẫn íheo Dương quý phi 
và thân lín  chqy khỏi ỉrường An.

Dưong Quốc írung

X in n gư ơ i
HẦY TẠM 

THỜI LANH
đ i ! ẩ

í gia TỘC họ Dyơng
cùng đi theo.

J | 1 6 6
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Quân si giết chết 
nhà họ Dưong, rồi kéo  

lới chỗ ỏ của hoàng 
Ihượng.



Th ậ t  l à

TIẾN THOÁI 
LƯỠNG 

NAN.
NÀNG CHỈ LÀ 
NGƯỜI TRẨM 
YÊU THƯƠNG

KHẨN- A- . ~ A



ĨRƯÒNG HẬN CA
"ĩrưòng hộn co" lò bài Iho tự sự dài v iế l về tính yèu đây írâc Irỏ và thương lâm  của Dường 

fluyền ĩông và Dương quỷ phi. Bài fhơ có nhiều lình fiè1 hư cốu, m iêu tá nổi niềm  Ihưong nhớ da 
diết của Huyền ĩông với quý phi, khiến ngưòi đọc phái roi lệ íhỏ fhan. ĩrong Iho còn có câu cuối 
m ỉa mai Iriều đình, khiến người khác phái nghi suy. Bài tho còn có câu trỏ Ihònh danh ngôn Iruyền  
íụng mổi ngàn núm: " ĩrên  Iròi nguyện làm chim liền cánh, dưới đố! nguyện làm  hoa liền cành.”

^ 1 7 0



* Túc Tông đóng quân ở Linh Vũ, chuẩn bị quyết chiến với An Lộc Sơn.







X ( M aW J 5
Âíúi sông CÔH đó, Klíỏc Ảò. đỗu 

T Î Ü  XUỐK Roctng ữổKQ, cỏ nợp đồu 
TRươKỌ c lo  tấỏi iM, MĨ ướt íị 

CRi«. feêu da diết, dọ {.i sồu 
«dói Ếỡa clifcK cRĩkÍI tòng ba tỉtáng 

Tĩu nHạn quê. H&à đáng ƯỌK KQÔK 
ló c đâu đã bạc, đều títưa tỉíớt 
Sợi fëRông còn đù, để Còi ttôw.

Đồ Phủ lòm bài thơ này vào nồm đồu 756. Bài tho ttiể hiện nói niềm  
nhớ Hiưang người fhãn và cảm khái trước cành hoang làn  cúo ĩrưòng An.



QUYẾT THU VỀ 
TRƯỜNG ANĨ

* Những người cum đầu cuộc nổi dậy là An Lộc Sơn và tướng Sử Tư Minh nên được gọi tắt là loạn An Sử.



Cuối Ih ế  k ỉ Ihứ V H ọ à n g  $ào lãnh đọo 
N  nông dân khỏi nghia khiên nhà Đường bị hao 

binh lổn lướng. Nhưng tới đồư Ịhê k ỉ Ihứ 10, 
(UỘ£ ktíẻr nghía vỏn bị lief độ sứthg ĩoàn 
ĩrung Iran  áp.

- _ I h à i . j k i i  rực rở củo nhà Đường sau khi trá) 
StỊtK ^ 2 9 0  nôm (từ n õ irr6 }& ắến  nõm 9 0 7 ) đô

L íU U . 1__
__

__



Thời hưng thịnh và suy vong của nhà Dường

Thời kì Sơ Đường, triều đình thống trị đã rút ra 
đuợc những bài học từ sự diệt vong của nhà Tùy, 
nên rất chăm chút triều chính, về chính trị, nhà 
Đường vẫn thi hành chế độ tam tỉnh lục bộ và chê' 
độ khoa cử nhà Tùy. về đời sống kinh tế, nhà Đuờng 
thi hành chế độ thuê' khóa ruộng đất quân điền va 
“Tô, Dung, Điểu”, mở ra một thời thái binh thịnh trị 
gọi là “Trinh Quan thịnh trị”. Sau đó trải qua các 
đời vua từ Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên tới thời 
kì đẩu của Đường Huyền Tông, thời “Khai Nguyên 
thịnh trị” của nhà Dường đạt tới tột đỉnh, nén chính 
trị Ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa tiến bộ, cùng 
với đó là những chính sách anh minh được lòng dân 
của các bậc quân chủ, trở thành hình mẫu lí tường 
cho các nước lân bang học hỏi, noi gương. Rất nhiều 
quốc gia đã phái sứ thẩn sang tận Trường An để 
học tập, nhờ đó mà sự giao lưu giữa Trung Hoa và 
các quốc gia khác phát triển lên một giai đoạn mới.

Vào lúc cuối đời, vua Đường Huyền Tông ăn chơi 
hưởng lạc, mê đắm tửu sắc, sủng ái Duong quý phi, 
không màng việc nước, chỉ trọng dụng gian thẩn, 
để triều đinh bại hoại. Cũng vào lúc này, thế lực của 
tiết độ sứ địa phương phát triển như vũ bão, nhen

Thời dạỉ “Khai Nguyân thịnh 
tri” và “Khai Thien thịnh trị”

nhóm và châm ngòi cho chiến loạn An Sử. Mặc dù 
cuộc phản loạn sau đó được dẹp yên nhưng vẫn gây 
ra những tổn thất nặng nể chó nển sản xuất phướng 
Bắc, nhân dân rơi vào cảnh lắm than, đói khổ, cũng 
hình thành nên cục diện cát cứ các phiên trấn.

Loạn An Sử đánh dấu buớc ngoặt tụt dốc của 
triều đại nhà ĐiẠng, từ đó nhà Dường ngày càng 
đi xuống, chiến tranh liên miên giữa các phiên trấn 
với triểu đình nổ ra liên tiếp, kéo dài cho tới khi nhà 
Đường diệt vong.

Thời đại Hậu Dường, thế lực hoạn quan cũng 
bành trưăng không kém, bào mòn quyền lực của 
triều đình và vua. Việc ban bô' chính sách, cẩt cử 
hay thăng giáng quan lại cũng như việc phê' lập 
hoàng dê đều do hoạn quan nhúng tay sắp đặt. 
Chính sự chuyên quyền của hoạn quan đã khiến nển 
chính trị cuối đời Đường đen tối, đẩy triểu đại vào 
cảnh suy tàn. Cuối cùng, một cuộc khởi nghĩa nông 
dân diễn ra rẩm rộ trên nửa lãnh thổ của Trung Hoa 
như cơn gió quật ngã chế độ nhà Đường mục ruỗng. 
Năm 907, tiết độ sứ Chu Toàn Trung xưng đế, kết 
thúc 290 năm nhà Dường thống trị Trung Hoa.

USMLãnh thổ thởỉ Bương

Khoảng thời gian Dường Cao Tông Khai 
Nguyên, tất cả các ỉĩnh vực như kinh tế, văn hóa 
đều đạt đến đỉnh cao, dân số tăng. Theo thống 
kê, dân số đã đạt con số 480 triệu người, thương 
mại phát triển, giao thông thông suốt và thuận 
tiện, thành thị tấp nập, phổn vinh, đặc biệt là 
giao lưu buôn bán với nước ngoài được mở rộng, 
các thuong nhân đến từ Ba Tư, Đại Thực (nay 
là bán đảo Ả Rập)... đều lũ lượt đổ vào Trung 
Hoa. Đâu đâu cũng thấy cảnh thương nhân nước 
ngoài tụ họp ở các chợ lớn nơi Trường An, Lạc 
Dương, Quảng Châu... Dòng người đi lại như mắc 
cửi, đông đúc với đủ màu da~ ngôn ngữ và sắc 
phục. Đây cũng là thời đại hưng thịnh trên tất 
cả các ỉĩríh vực của Trung Hoa.

Năm 741, Đường Huyền Tông cho đổi niên 
hiệu “Khai Nguyên” thành “Thiên Bảo”, tuyên 
cáo kêVthúc thời đại Khai Nguyên, nhưng vẫn 
chưa đặt dấu chấm hết cho thời đại thịnh trị. 
Nhà Dường tiếp tục hưng thịnh thêm một vài 
năm sau đó, nên người ta gọi gộp thời đại đỉnh 
cao này là “Khai Thiên thịnh trị” .

Lãnh thổ Trung Hoa thời nhà Đường, phía 
Đông kéo dài tới An Đông, phía Tây chạy dài tới 
An Tây, biển Aral Trung A (nay là ranh giới giữa 
Kazakhstan và Uzbekistan). Để bành trướng lãnh 
thổ về phía Nam, nhà Đường xâm chiếm và 
đặt ách đô hộ ở miền Bắc Việt Nam. Phía Bấc 
cương vực tới Bắc cao nguyên Mông cổ. Nhà 
Đường đã chia những vùng đất chiếm giữ được 
từ các bộ tộc thiểu số hay nước nhỏ lân bang 
thành sáu dô hộ phủ gồm. An Tây, An Bắc, An 
Đông, An Nam, Đơn Vu, Bấc Đình, nhằm kiểm 
soát gắt gao các bộ tộc Đột Quyết, Hổi Hột, Mạt 
Hạt, Thất Vĩ, Khiết Đan...

Nhưng khi xảy ra loạn An Sử, do binh sĩ cả 
những vùng biên ải cũng bị điều động để trấn 
áp phản loạn cho nên tuyến phòng ngự biên 
giới mất kiểm soát, ở Dông Bắc, các nước Tân 
La mạnh lên, đô hộ phủ An Đông co cụm về 
Tây Liêu Hà. Cùng lúc đó các tộc Khiết Đan, 
tộc Hề trở thành mối lo lớn. Phía Tây Nam Thổ 
Phồn và Nam Chiếu khiến nhà Đường chịu tổn 
thất nặng nề.
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Chính sách mổm dảo vỗ vể dẩn tộc của nhà Bùờng

Về chính sách đối với dân tộc thiểu số, 
Đường Thái Tông tuỵ cử quân sĩ đánh trả và 
chinh phục Dột Quyết, Đột Dục Hổn, nhưng lại 
chủ yêu dùng cách vỗ về giữ yên. Nhà Đường 
có chính sách bình đẳng đối đãi với những tộc 
thiểu số, không còn coi họ là man di mọi rợ.

Với các bộ tộc thiểu số khác, nhà Đường chủ 
trương không thay đổi lề lối sản xuất, chính trị 
xã hội, ngược lại còn chú ý bảo tồn thể chế của 
các bộ tộc, tôn trọng tập quán của họ. Ngoài ra, 
nhà Đường còn xây dựng chế độ hành chính, 
giao cho các tộc trưởng làm đô đốc hay thích 
sử, quản hạt chính bộ tộc mình. Nhà Dường ít 
trứng thu thuế của các bộ tộc thiểu số, njjược 
lại thường xuyên ban tặng vật phẩm để vô về, 
bình định.

Dường Thái Tông rất có ý thức trong việc làm 
yên lòng các bộ tộc thiểu số, giúp đỡ họ phát 
triển sản xuất, còn tin tưởng tộc trưởng các bộ 
lạc, đề bạt và thăng quan cho những người dân 
tộc thiểu số.

Nhà Đường còn dùng cách “thông hôn” để 
từng bước phát triển quan hệ hài hòa dân tộc, 
tăng cường giao lưu văn hóa và kinh tế giữa 
các dân tộc ở Trung Thổ và các dân tộc vùng 
biên cương.

Đường Thái Tông khá thành công trong các 
chính sách vỗ về dân tộc thiểu số, thúc đẩy văn 
hóa và kinh tế, xây dựng được danh tiếng và 
tầm ảnh hưởng của nhà Đường.

Năm 630, Đuờng Thái Tông được các bộ lạc 
thiểu số tôn làm “Đại Khả Hãn” .

Cồng chúa Văn Thành

Công chúa Văn Thành (625 -  680) là dòng 
dõi nhà Đuừng, từ bé đã thông minh, hiếu học, 
tài mạo song toàn.

Năm 641, công chúa Văn Thành được đoàn 
tùy tòng do lễ bộ thượng thư Lý Đạo Tông dẫn 
đẩu, hộ tống vào Tây Tạng, kết hôn với Tùng 
Tán Cán Bố. Tùng Tán Cán Bố vui mừng khôn 
kể, đích tân từ Lhasa tới Bá Mai để đón rước, 
còn xây dựng thành quách và cung điện riêng 
cho công chúa Văn Thành.

Công chúa Văn Thành mang theo rất nhiều 
kinh sách, thi thơ, kinh Phật, sách y và sách dạy 
sản xuất, chê' tác... còn mang theo lương thực, 
hạt giống, và công cụ sản xuất khác. Sau khi vào 
Tây Tạng, công chúa Vãn Thành dạy cách tính 
lịch pháp, truyền nghề thêu thùa cho phụ nữ, 
tích cực truyền bá những tinh hoa của dàn tộc.

Khi Đường Cao Tông còn sống, Văn Thanh 
công chúa đã xin với triều đình phái thợ giỏi tới 
Tầy Tạng dạy nấu rượu, làm giấy mực và nuôi 
tằm, dệt vải..., có công lớn trong việc phát triển 
Tây Tạng. _

Hiện nay ở Lhasa vẫn có tượng thờ công chúa 
Văn Thành trong cung điện Potala (cung Bố Đạt 
La) và chùa Jokhang (chua Oại Chiêu), thể hiện 
sự tri ân và cũng là tưởng nhớ của dân tộc Tạng 
với sứ giả cùa tình hữu hảo đoàn kết dân tộc.
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Các chuyên thần vỉẨng giữa nhà 
Bửờng vón các nottc làn bang

Vào lúc nhà Đường thịnh trị, buôn bán thông 
thương giữa các nước rất phát triển, người nước 
ngoài đến Trung Hoa làm ăn ngày càng nhiều. 
Những quốc gia giao lưu buôn bán nhiều nhất là 
các nước Đông Á như Triều Tiên (chính là bán 
đảo Triều Tiên gồm Tân La, Bách Tế, Cao Ly), 
Nhật Bản, các nước Trung Á như Toquz Oghuz 
của Uzbekistan, các nước Tây Á như Ba Tư, Đại 
Thực (đế quốc Ả Rập) và đế quốc Byzantine 
nằm vắt ngang Á Âu, các nước Nam Á ngày 
nay như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, 
Bhutan, Sri Lanka, Maldives cùng một vài quốc 
gia nhỏ khác ở Đông Nam Á. Dân của những 
quốc gia này thường xuyên lui tới Trung Hoa, họ 
không chỉ mang theo phong tục tập quán mà 
còn truyền bá những tôn giáo như Hoả giáo, 
Mani giáo, Cảnh giáo và Hổi giáo, nhờ đó làm 
phong phú thêm văn hóa tôn giáo của Trung 
Hoa.



Hòa thượng Giám Chân

Sau khi Huyển Trang mất tròn 90 năm, hòa 
thượng Giám Chân Dông du truyền bá đạo Phật 
của Trung Hoa tới Nhật Bản, trở thành minh 
chứng cho tình hữu hảo Trung - Nhật.

Giám Chân (687 -  763) tên tục là Thuấn 
Vu, là một tăng nhân thời Đuờng, nổi danh nhờ 
truyền bá đạo Phật vào Nhật Bản.

Khi 14 tuổi, Giám Chân đã được vào chùa Đại 
Vân. Năm 705, ông được thọ giới. Năm 707, 
Giám Chân tới Lạc Dương, sau đó tới Trường An.

Tôn chỉ nhà Phật của hòa thượng Giám Chân 
rất sâu xa, những năm cuối đời, tăng nhân Nhật 
Bản đã mời ông Đông du truyền bá Phật pháp, 
Giám Chân đổng ý. Trải qua rất nhiểu gian kho, 
cuối cùng ông cũng tới được Nhật Bản, truyền 
bá dạo Phật và văn hóa nhà Dường trước khi 
mất, công lao vô cùng to lớn.

Giao Itrti vàn hóa Trang - Nhật

Nước Nhật tên gọi cũ là Oa quốc, bất đẩu giao 
lưu chính thức với Trung Hoa từ thời Hán, tới đời 
Đường đổi tên thành Nhật Bản.

Giao lưu văn hóa Trung - Nhật đạt được thành 
tựu rực rỡ vào đời Đường. Từ năm 630 đến năm 
838, Nhật Bản chính thức phái sứ thẩn sang 
Trung Hoa muời ba lẩn, lần ít nhất lằ 250 người, 
nhiều nhất là 500-600 người, đọ giao thông không 
thuận tiện nên nhiều người chết trên đường.

Thời đó, đoàn sứ thần tới nhà Đuờng rất hoành 
tráng, ngoài đại sứ, phó sứ, phán quan, lục sự, 
phiên dịch còn có thấy lang, thầy âm dương, họa 
sĩ, sử gia, nhạc gia, thợ ngọc, thợ đúc, thợ rèn, 
thợ sửa thuyền, thủy thủ vai tăng nhân, du học 
sinh... Họ mang tới nhà Đuừng rẩt nhiều món lễ 
vật như trân châu, lụa, hổ phách, ngọc mã não... 
Nhà Đường cũng gửi tới những hàng thêu dệt cao 
cấp, đổ gom, nhạc cụ kinh sách văn hóa..

Những du học sinh người Nhật ở lại Trung Hoa 
trong thời gian dài, họ được phân công tới Trường 
An để học tập kiến thức và chuyên ngành, kêt 
giao thâm tình với các nhà thơ, học giả, có cống 
hiến lớn cho giao lưu văn hóa Trung - Nhật.

t i l Giám Chán nhận lởi Bâng da

Năm 742, hai tăng nhân Nhật Bản là Phổ Chiếu 
và Vinh Duệ tới thăm hòa thượng Giám Chân, 
người am hiểu kinh Phật và giới luật, đồng thời 
gửi lời mời của thiên hoàng sìíomu tới Nhật Bản 
truyền giáo. Giám Chân vui mừng đồng ý và chuẩn 
bị lương thực ngay lập tức, định mùa xuân năm sau 
sẽ tới Nhật Bản, nhưng từ tháng 12 năm 743, ông 
đã năm lẩn Đông du mà vẫn không thành công. 
Trong đó năm 748, trong lẩn thứ năm xuất dương 
ông đã phải trả giá rất đắt: Vinh Duệ mất do bệnh 
nặng, Giám Chân mù cả hai mắt, 36 thành viên cả 
người Nhật lẫn người Hoa đều lần lượt hi sinh tính 
mạng, nhưng Giám Chân quyết không bỏ cuộc. 
Tháng_ 1 năm 754, Giám Chân khi đó đã 68 tuổi, 
vẫn dẫn theo hơn 20 người trên một chiếc thuyền 
gỗ, và cuối cùng cũng tới dược Kyushu, Nhật Bản.

Giám Chân nhận được sự hoan nghênh nồng 
hậu của triéu đình Nhật Bản. Sau đó, ông ở lại 
Nhật Bản gán muừi năm, không chỉ thọ giới tại 
đây, giảng kinh cho rất nhiều người, mà còn mang 
tới kiến trúc, điêu khắc, bích họa, nhiều loại thuốc 
lá... có cống hiến quan trọng trong giao lưu văn 
hóa Trung Nhật.

m Thành tựa vản học thừi Dường

Thơ ca với dề tài rộng lớn, số luợng nhiểu, mang 
tỉnh nghệ thuật kết tinh dặc sắc là đại diện cho 
nền văn học đời Đường, nhiều tác phẩm cho đến 
ngày nay cũng không thể vượt qua. Theo cuốn “Toàn 
Duừng thi”, đời Đường có hơn 2.300 nhà thơ, đóng 
góp hơn 48.000 bài thơ. Từ Sơ Đường đến Thịnh 
Đường lầ cả một thời đại hoàng kim, tiên thơ Lý 
Bạch và thánh thơ Đỗ Phủ cùng xuất hiện vào thời 
gian này, như một ánh hào quang phản chiếu lấp 
ỉánh.

Sau loạn An Sử, thơ ca đi vào giai đoạn Trung 
Đường, dòng thơ ca lạc phù mới với tác giả tiêu biểu 
Bạch Cư Dị, phản ánh được nỗi cùng cực của nhân 
dân. Tới cuối nhà Dường, cùng với thế nước sụv 
tàn và xã hội hỗn loạn, phong cách thơ ca thay đối 
nhiểu, những nhà thg mang tâm trạng u buổn như 
0Ỗ Mục, Lý Thương Ẩn dẫn đáu xu thế văn đàn.

Ngoài thơ ca, văn nhân thời Đường còn làm lan 
tỏa văn biển ngẫu và cổ văn. Hàn Dũ, Liễu Tông 
Nguyên... phát động phong trào cổ văn, phát huy 
dòng văn học không câu nệ hình thức thời Tẩn Hán, 
chù truong thể hiện những nội dung chân thực cùa 
cuộc sống, ảnh hưởng tới thể loại tản văn sau này.
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■8 BI ITièn thơ Lý Bạch

Lý Bạch (701 -  762), tự Thái Bạch, hiệu là 
Thanh Liên cư sĩ, là nhà thơ vĩ đại đời Đường.

Thời tuổi trẻ, Lý Bạch từng đi chu du khẳp 
Trường Giang và Hoàng Hà, cũng từng tới 
Trường An để cẩu đường quan lộ nhưng bất 
đắc chí. Năm 742, Lý Bạch được Đường Huyền 
Tông triệu vào Trường An, phong làm Hàn Lâm, 
nhưng chỉ hai năm sau do không được thỏa 
nguyện mà từ quan rời khỏi kinh đô. Mặc dù ẩn 
cư, nhưng Lý Bạch vẫn khao khát lập nên sự 
nghiệp. Cũng trong thời gian này, các sáng tác 
của Lý Bạch dần dẩn trưởng thành.

Sau loạn An Sử, Lý Bạch nhận lời vào trướng 
của Vinh Vương Lý Lân, mong có cơ hội tiêu diệt 
phản loạn, thống nhất giang sơn. Sau đó Vĩnh 
Vương bị Đường Túc Tông giết chết, ông cũng 
bị liên lụy nhưng được xá tội. Năm 59 tuổi, ông 
lưu lạc tới Giang Nam.

Lý Bạch cả đời lo cho xã tắc, bất mãn với 
thế cuộc đen tối, mong lập công cho đất nước,

nhưng đều không thể đạt được sở nguyện. 
Những trải nghiệm cuộc đời và tư tưởng của ông 
được thể hiện rõ trong các tác phẩm, phản ánh 
(lỗi bi ai của kẻ hiền sĩ không chốn dung thân, 
ông làm rất nhiều bài thơ, 900 bài vẫn còn được 
lưu truyén đến ngày nay.

Các tác phẩm thơ của Lý Bạch đa phẩn theo 
phong cách lãng mạn, có hơi hướng thần tiên 
của Đạo giáo, khuynh huớng nghệ thuật đặc 
sắc, tinh tế, nhờ đó mà ông được người đời gọi 
là “Tiên thơ”.

Thánh thơ Dỗ Phủ

ĐỖ Phủ (712 -  770), tự Tử Mĩ, người đời sau 
gọi là Đỗ Thiếu Lăng, Dỗ Công Bộ. ông xuất 
thân trong một gia đình có truyền thống văn 
học, là cháu nội của nhà thơ Đỗ Thẩm Ngôn. 
Khi lên 7 tuổi, ông bất đẩu làm thơ, 15 tuổi đã 
nổi tiếng xa gần.

Từ những năm Khai Nguyên tới sơ niên Thiên 
Bảo, Đỗ Phủ tự do phiêu lãng, đã từng tới Lạc 
Dương thi tiến sĩ, nhưng không đỗ. Sau năm 35 
tuổi, DỖ Phủ bị giam lỏng ở Trường An, khốn 
khó mọi bề, nhưng vẫn mong mỏi đường quan 
lộ, song bất đắc chí. Sau mười năm chật vật, 
ông được phong một chức quan nhỏ.

Sau khi loạn An Sử nổ ra, ông bị quân phản 
loạn bất làm tù binh, sau đó chạy thoát khỏi 
Trường An, tới Phụng Tường, được Đường Túc 
Tông phong làm Hữu Thiệp Di, sau đó lại bị 
giáng chức, điều ra khỏi Trường An. Không lâu 
sau, ông lang bạt ở vùng Tây Nam, cuối đời đưa
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gia đình tới Tứ Xuyên, cuối cùng chết bệnh trên 
một chiếc thuyền giữa dòng sông Tương.

Đỗ Phủ cả đời sáng tác hơn 1.400 
bài thơ, phản ánh sâu sắc diện 
mạo xã hội trước và sau loạn An 
Sử, kể chuyện sinh động vể 
cuộc đời mình, ông đã đạt đến 
sự hoàn mĩ và thống nhất giữa 
nội dung tư tuởng và hình thức 
nghệ thuật, là đại diện tiêu 
biểu cho thành tựu của 
thơ ca đời Đường, được 
người dời sau ca tụng 
là “Thánh thơ” , còn 
các bài thơ của ông 
được gọi là “Thánh 
sử” .



^ i r n r n n n 1 r m n r  
Dược vương Tốn Ttf Nạc

Tôn Tư Mạc là người Đông Nguyên, Kinh 
Triệu, sinh vào thời nhà Tùy (năm 581), mất 
vào đầu đời Đường (năm 682), hưởng thọ 102 
tuổi (có người còn nói ông sống được 141 năm), 
là thẩy thuốc nổi tiếng Trung Hoa và cả thế giới, 
được tôn làm “Dược Vương”.

Năm 7 tuổi, ông đã đọc sách, một ngày cả 
nghìn cầu. Tới năm 20 tuổi, ông đã luận về 
học thuyết cùa Lão Tử, Trang Tử, tinh thông 
các kinh sách của nhà Phật, được gọi là bậc 
kì tài. ông nghĩ đường quan lộ không được tự 
do nên nhiều lần được triều đình phong chức 
thưởng lộc song ông đều từ chối. Tùy Văn Đê' 
phong ông làm quốc tử bác sĩ, nhưng ông quyết 
không nhận.

Khi lên ngôi, Đường Thái Tông triệu Tôn Tư 
Mạc vào kinh, thấy ông 50 tuổi mà sắc mặt 
vẫn hổng hào, thân hình khỏe khoấn bèn thốt 
lên: “Người sống có đạo thật đáng kính trọng.

Hóa ra trên đời có thẩn tiên như Quảng Thành 
Tử thật." Hoàng đế phong cho ông tước hiệu, 
nhưng ông từ chối.

Cao Tông nối ngôi, mời ông làm giám nghị 
đại phu, nhưng ông một mực không nghe. Khí 
Tôn Tư Mạc quay về ở ẩn, Cao Tông đã ban cho 
ông ngựa quý'và cả tư dinh. Ngay cả những 
nhân sĩ thời đó như Tống Lệnh Văn, Lô Chiếu 
Lân đều coi ông như sư huynh, thường xuyên lui 
tới chỗ ông đàm đạo.

Trong cuốn “Thiên Kim Phương” , Tôn Tư Mạc 
đề cao y đức, đến nay nhiều luận điểm của ông 
vẫn được đem ra bàn luận. Tôn Tư Mạc là một 
danh sĩ giỏi y thuật, giàu y đức, đặc biệt là nhân 
cách người thẩy thuốc của ông được người đời 
sau hết lời truyén tụng.

mnm
Nhan cản -  Liễu cốt

Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyền là hai 
nhà thư pháp nổi tiếng đời Đường. Chữ viết của 
Nhan Chân Khanh đầy đặn, đường bút hừng hực 
nhuệ khí. Còn chữ viết của Liễu Công Quyền 
đẩy uy lực, rắn rỏi nôn người ta mới so sánh là 
“Nhan cân -  Liễu cốt” .

Nhan Chân Khanh, tự là Thanh Thần, người 
Vạn Niên, Kinh Triệu, ông từng được nhà thư 
pháp tiếng tăm lừng lẫy Trương Húc tận tình 
giảng dạy, còn chịu ảnh hưởng của các nhà thư 
pháp có danh tiếng khác như Thái Ung, Vương 
Hi Chi, Vương Hiến Chi, Chử Toại Lương, ông 
hội tụ những tinh hoa của người đi trước, tự xây 
dựng cho mình một phong cách thư pháp độc 
đáo, đặc biệt là Khải thư, nét bút dọc phiêu sổ 
đậm, thần bút mạnh mẽ đẩy đặn, người ta gọi 
là chữ ’‘Nhan thể” . Hành thư và Thảo thư của 
ông hổn hậu, ngang dọc phẩy mác đều đậm đà. 
Những di bút trên giấy của ông còn đến ngày 
nay có “Trúc Sơn Đường liên cú thi thiệp” , “Cáo

thân thiệp” , “HỔ Châu thiệp” .. , trên bia đá nổi 
tiếng nhất là “Đa Bảo Tháp bi”, “Đông phuơng 
sóc hoạ tán bi”, “Ma Cô tiên đàn kí” ...

Liễu Công Quyền, tự Thành Huyền, quê Hoa 
Nguyên, Kinh Triệu, từng làm thị thư học sĩ, 
trung thư xá nhân, hàn lâm thư chiếu học sĩ, 
thái tử thái bảo trong Hàn Lâm viện. Liễu Công 
Quyền thẳng thắn, dám nói lời thực tâm, được 
vua Đường Văn Tông tán dương và yêu quý.

Liễu Công Quyển từ nhỏ đã hiếu học, năm 12 
tuổi viết từ phú, tinh thông kinh sách, hiểu rõ 
âm luật, đặc biệt giỏi thư pháp. Trong số các 
nhà Khải thư Ngụy Tấn và Sơ Đường, ông là 
người có tẩm ảnh hưởng sâu rộng nhất, nét bút 
rắn rỏi, đẩy khí phách, kết cấu nghiêm ngặt, 
thành một phong cách riêng. Những bia chữ 
có bút tích của ông còn rất nhiểu, nổi tiếng là 
“Huyền Bí tháp bi”, “Kim Cương kinh” , “Thần 
sách quân bi” , bút tích trên giấy chi còn “Tống 
Lê thiếp đề bạt”.
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Thánh họa Ngố Dạo Tử

Ngô Đạo Tử (khoảng 685 -  758), là người 
DUüng Cù, Hà Nam, sống vào thời kì cực thịnh 
của nhà Đường.

Ngô Đạo Tử thuở nhỏ bần hàn, ham vẽ tranh, 
từng học qua thư pháp của Trương Húc, Hạ Tri 
Chương. Những bức tranh của Ngô Đạo Tử tiêu 
biểu cho những thành tựu về hội họa cổ đại, 
được người đời sau suy tôn là “Thánh họa”, các 
thợ vẽ dân gian cũng tôn làm sư tổ.

Giữa những năm Thiên Bảo, Dường Huyền 
Tông tuần du xuống sông Gia Lăng, đem theo 
cả Ngô Dạo Tử. Khi về cung, Huyền Tông hỏi 
ông vẽ được những gì. ông đáp: “Thẩn không 
cần giấy mực, tất cả đều khắc ghi trong tâm 
khảm.” Những tác phẩm đó chính là bích họa

ở cung Oại Dổng, một ngày ông đã đưa bút vẽ 
phong cảnh hơn 300 dặm của Gia Lăng, đủ thấy 
sự quan sát tinh tế của ông.

Ngô Đạo Tử không có bút tích lưu truyền hậu 
thế. Bức tranh “Tống tử thiên vương đổ” tương 
truyền là của ông thực chất là bản đời nhà 
Tống. Nội dung vẽ Phật Thích-ca Mâu-ni chào 
đời, được cha là Tịnh Phạn vương và mẹ là 
hoàng hậu Maya bế đến thần miếu để triều tế, 
các chư thần vội vàng quỳ sụp vái lạy.

Những bức tranh về đạo Phật của Ngô Đạo 
Tử sáng tác được gọi là hội họa Ngô Gia, có 
phong cách nhẹ nhàng phiêu du, ảnh hưởng sâu 
rộng tới tranh Phật nhà Đường.

Tử bộ y điển

“Tứ bộ y điển” được danh y dân tộc Tạng là 
Nguyên Đan cống Bố biên soạn vào khoảng thế 
kỉ thứ 8. Các đời đại phu dân tộc Tạng trước 
đây đều coi nó là cuốn sách gối đầu giường, 
dần dẩn phát triển thành cuốn sách công phu 
như ngày nay.

Bộ sách này là bộ sách kinh điển mà bất cứ 
người bốc thuốc nào của tộc Tạng cũng không 
thể thiếu. Bộ sách còn được truyền bá vào khu 
vực của dân tộc Mông cổ và được người dân 
nơi đây dùng làm tài liệu học về thuốc và trên 
cơ sở đó phát triển thành y học mang màu sắc 
bản địa Mông cổ.

“Tứ bộ y điển” miêu tả chân thực và chi tiết 
từ lí luận tới thực tế lâm sàng, từ nguyên nhân 
bệnh, bệnh l( tới chẩn đoán, điểu trị, từ cây 
thuốc, dược liệu đến bài thuốc, từ vệ sinh giữ gìn 
sức khỏe tới chăm sóc thai nhi, có những đặc 
điểm riêng của dân tộc Tạng. Những nội dung 
như vai trò của cấc bộ phận cơ thể, đặc biệt là 
nội tạng, nguyên tấc điều trị, phương pháp và 
vị trí bắt mạch khá giống Trung y của dân tộc 
Hán. Từ bộ sách này chúng ta còn có thể nhận 
thấy y học của dân tộc Tạng chịu ảnh hưởng của 
y học cổ truyền Ấn Độ.

Gốm Tam Thái đừi nường

Gốm Tam Thái đời Đường là tên gọi chung 
cho các tác phẩm gốm sứ men ngọc. Tam Thái 
có nghĩa là nhiều màu sắc, chứ không phải để 
chỉ gốm có ba màu.

Gốm tráng men đời Đường cực thịnh, các 
thợ gốm lành nghề dùng nước men tráng ngoài 
nhiều ôxít kim loại rổi cho nung trong lò gốm với 
nhiệt độ cao, vì thế bề mặt gốm có nhiều màu 
sáng bóng, bất mất.

Gốm Tam Thái có nước men bóng láng, màu 
men gồm vàng, xanh, trắng hoặc vàng tươi, 
xanh lục, xanh lam, vàng đất... Chúng hòa trộn 
vào nhau làm nên vẻ đẹp của nước men Tam 
Thái. Gốm Tam Thái đời Đường là sản phẩm mĩ 
nghệ giàu chất nghệ thuật, tạo hình sống động, 
màu sắc ưa nhln, chế tác cẩu kì.
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NIÊN BIỂU Sự KIỆN LỊCH sử■ ■ ■

THỜ I
G IA N TRU N G  HOA KHU V ự c  KH ÁC

25 Lưu Tú (Hán Quang Vũ Đế) lập ra nhà 
Đông Tấn, định đô ở Lạc Dương.

33 Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự.

117 Đại đê' Hadrianus của La Mã tại vị, bản đổ 
La Mã bành trướng nhất trong lịch sử.

184 Trương Giác phát động khởi nghĩa Khăn 
Vàng.

189 Đổng Trác vào Lạc Dương, lập Hiến Đế. Cao Ly dần vững mạnh.

190 Đổng Trác thiêu trụi Lạc Dương, dời đô về 
Trường An.

200 Trận chiến Quan Độ.

208 Trận Xích Bích, Tào Tháo đại bại.

216 Tào Tháo xưng là Ngụy vương.

• 219 Lưu Bị ở Hán Trung xưng vương.

220 Tào Tháo qua đời. Tào Phi phế nhà Hán, 
lập ra nhà Ngụy.

221 Lưu Bị xưng đế Thục Hán.

229 Tôn Quyền xưng đê' nước Ngô.

249 Đê' quốc La Mã bức hại tín đổ Cơ Đốc giáo.

263 Ngụy diệt Thục.

265 Tư Mã Viêm soán ngôi nhà Ngụy, lập ra 
nhà Tây Tấn.

280 Tấn Vũ Đế diệt Ngô, thống nhất Trung Hoa.

316 Nhà Tây Tấn bị diệt, các tộc thiểu số lần 
lượt cát cứ lập nước. Đế quốc La Mã thừa nhận Cơ Đốc giáo.

317 Tư Mã Duệ xưng đế ở Kiến Khang, lập ra nhà Đông Tấn.

320 Đế quốc Gupta của Ấn Độ thành lập.

346 - CỐ Khải Chi, Vương Hi Chi làm sống dậy 
giới văn sĩ, thơ ca. Nưức Bách Tế hưng thịnh.

356 Động Mạc Cao ở Đôn Hoàng động thổ.
Nước Tân La mạnh lên.
Người German bát đẩu cuộc đại di cư (năm 
375).



T H Ờ I
G IA N

T R U N G  HO A K H U  Vực K H Á C

386 Bắc Ngụy lập quốc. Hảo Thái Vương của Cao Ly làm 
sống dậy cả ban đảo Triều Tiên.

395 Đế quốc La Mã phân chia thành 
Đông La Mã và Tây La Mã.

420
Nam triều nhà Tống lập nước, sau đó các nhà 
Tống, Tề, Lương, Trần thay nhau cai trị phương 
Nam.

439 Bắc Ngụy Thái Vũ Đê' thống nhất phương Bắc, 
các triều đại Bắc triều bắt đầu.

481 Vương quốc Frank giàu mạnh.

485 Phùng thái hậu Bắc Ngụy thi hành chính sách 
quân điển.

535 Bấc Ngụy bị chia cắt thành Bắc Tề và Bắc Chu.

577 Bắc Chu diệt Bắc Tề.

581 Duơng Kiên diệt Bắc Chu, lập ra nhà Tùy.

583 Đột Quyết chia cắt thành Đông Đột 
Quyết và Tây Đột Quyết.

589 Tùy Văn Đế (Dương Kiên) diệt nhà Trẩn, Nam 
Bắc thống nhất.

604 Dương Quảng nối ngôi, là Tùy Dạng Đế.

605 Tuỳ Dạng Đê' mở kênh đào Đại Vận Hà. Vua Ấn Độ Siladitya lập ra đê' quốc 
Harsha.

612 Tùy Dạng Đê' lần đẩu xuất chinh Cao Ly thất bại.
618 Lý Uyên lập ra nhà Đường, lên ngôi ở Trường An.

626 Lý Thế Dân nối ngôi, mở ra thời đại “Trinh Quan 
thịnh trị” .

627 Huyền Trang Tây hành (năm 645 về nước).

640 Nhà Dường diệt Cao Xương, lập ra đô hộ phủ An 
Tây.

658 Thân chinh Cao Ly (đến năm 661).

668 Nhà Đường diệt Cao Ly. Tân La thống nhất bàn đảo Triều Tiên.

690 Võ hậu xưng đế, quốc hiệu nhà Chu.

712 Huyển Tông kê' vị, mở ra thời đại "Khai Nguyên 
thịnh trị” .

717 Abe No Nakamaro du học Trung Hoa.

751 An Lộc Sơn nhậm chức tiết độ sứ của Binh Lô, 
Phạm Dưong và Hà Đông. Nhà Abbas của Ả Rập duợc thành lập.

755 Loạn An Sử, nhà Đường suy yếu.
875 Khởi nghĩa Hoàng Sào.

907 Chu Toàn Trung soán ngôi nhà Đường, lập ra 
nhà Hậu Luong.


