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PHAN BỘI CHÂU NIÊN BIỂU (PHAN BỘI CHÂU) VÀ GIẤC 
MỘNG LỚN (TẢN ĐÀ) - NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN  

CỦA TỰ TRUYỆN VIỆT NAM 

Lê Tú Anh1 

TÓM TẮT 

Phan Bội Châu niên biểu của Phan Bội Châu và Giấc mộng lớn của Tản Đà - một tác 
phẩm viết bằng chữ Hán, một viết bằng chữ quốc ngữ, cùng ra đời vào năm 1929, có thể được 
xem là những tác phẩm khai sinh thể loại tự truyện trong nền văn học Việt Nam. Tự truyện ra 
đời không chỉ dự phần vào hệ thống thể loại văn học hiện đại mà còn thúc đẩy quá trình hiện 
đại hoá văn học Việt Nam nhanh chóng bước vào chặng hoàn tất với một diện mạo “phong phú, 
giàu có, bề thế đến kinh ngạc”. 

Từ khoá: Tự truyện. 
 
 1. MỞ ĐẦU  

Tự truyện tuy không chiếm vị trí quan trọng nhất trong loại hình văn xuôi, nhưng là thể loại 

không thể không kể đến trong hệ thống thể loại văn học hiện đại. Trong quá trình vận động của nền 

văn học Việt Nam từ phạm trù văn học trung đại sang phạm trù văn học hiện đại, thể loại này có dấu 

hiệu xuất hiện ngay từ tác phẩm văn xuôi bằng chữ quốc ngữ đầu tiên: Thầy Lazarô Phiền (Nguyễn 
Trọng Quản). Đến chặng hoàn tất của quá trình hiện đại hoá văn học (1930-1945), tự truyện đã 

chính thức có mặt và cùng với các thể loại khác, làm nên một diện mạo mới cho nền văn học Việt 

Nam. Góp phần tạo nên sự xuất hiện sớm sủa và mau lẹ của thể loại này, theo chúng tôi, không thể 

không kể tới vai trò của Phan Bội Châu và Tản Đà. Hai tác phẩm đánh dấu sự ra đời của thể loại văn 

học này chính là Phan Bội Châu niên biểu (Phan Bội Châu) và Giấc mộng lớn (Tản Đà). 

Nghiên cứu về tự truyện với tư cách một thể loại trong nền văn học Việt Nam lâu nay vẫn 

chưa được chú ý. Điều này một phần xuất phát từ quan niệm về thể loại chưa thấu đáo, tự truyện 

thường bị đánh đồng với hồi ký - thể loại đã có khá nhiều thành tựu ở nước ta. Thêm vào đó, một 

số nghiên cứu gần đây do chưa bao quát hết tiến trình văn học nên cho rằng nền văn học Việt Nam 

vẫn chưa có tự truyện theo đúng nghĩa. Trên cơ sở lý thuyết về thể loại và bằng quan điểm lịch sử 

cụ thể, trong công trình này, tôi muốn khẳng định rằng tự truyện đích thực đã xuất hiện trong nền 

văn học Việt Nam hiện đại ngay từ chặng khởi đầu; ngõ hầu đem đến một cái nhìn mới mẻ, khoa 

học hơn về thể loại tự truyện trong nền văn học nước ta. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Trước khi bàn về Phan Bội Châu niên biểu và Giấc mộng lớn, chúng tôi xin được trình 

bày quan điểm của mình về tự truyện. Đã có khá nhiều định nghĩa khác nhau về thuật ngữ này, 

nhưng theo chúng tôi, một tác phẩm tự truyện cần phải thỏa mãn ba yêu cầu cơ bản sau:  

Thứ nhất, tác giả - người kể chuyện và nhân vật chính của tác phẩm là một. Nghĩa là, tự 

truyện là chuyện đời của chính người viết. Có một lưu ý cho quy ước này, chuyện đời của người 

                                           
1TS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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viết phải là những chuyện có thực, là cuộc đời nhà văn đã nghiệm sinh. Nói cách khác, tác giả 

tự truyện phải là con người hữu thể, thực tính, đã sống thật.  

Thứ hai, người viết tự truyện phải đặt cái “tôi” của mình ở vị trí trung tâm tác phẩm để tự 
quan sát, đào xới, lý giải bằng nhãn quan cá nhân. Nghĩa là, nhà văn viết tự truyện phải sử dụng 
điểm nhìn nội quan (introspetion) trong trần thuật. Tuy nhiên, trong khi đi tìm cái “tôi”, một tự 
truyện đích thực phải đạt tới cái “chúng ta”.  

Thứ ba, nhà văn kể lại chuyện đời mình trong tinh thần sám hối, thú tội, tự vấn lương tâm. 
Có nhà nghiên cứu cho rằng, tự truyện “in dấu nếp sống của tín đồ Thiên Chúa giáo, rõ nhất là 
việc xưng tội” [1; tr.375]. 

Tự truyện có nhiều điểm gần gũi với nhật ký, tiểu thuyết và nhất là hồi ký. Do vậy, nhiều 
tự truyện vẫn được gọi là hồi ký và nhiều hồi ký lại được xem là tự truyện. Theo tôi, tự truyện 
và hồi ký có những điểm gần gũi, song cũng có rất nhiều khác biệt. Điểm gần gũi dễ nhận thấy 
nhất là cả người viết tự truyện và người viết hồi ký đều phải “ngoái nhìn” phần đời quan trọng 
đã qua của mình để kể lại. Do vậy, sự thật của tự truyện và hồi ký là sự thật được nhớ lại, chứ 
không phải sự thật đang trải qua của nhật ký. Thế nên, nếu tự truyện và hồi ký mang tính chất 
tổng kết, thì nhật ký lại thường dang dở. Tuy nhiên, giữa hồi ký và tự truyện có một điểm khác 
biệt căn bản nhất, đó là nội dung kể. Hồi ký kể chuyện đời của người viết nhưng có liên quan 
đến nhiều người, tác giả chỉ là người tham gia hoặc chứng kiến những chuyện ấy, người ấy, việc 
ấy... Hồi ký đòi hỏi tính xác thực, không hư cấu về chất liệu và được xem là gần với ghi chép tư 
liệu lịch sử. Do vậy, hồi ký cũng như nhật ký, không dùng các thủ pháp xây dựng cốt truyện. Tự 
truyện thì khác, người viết tự truyện phải đặt cái tôi đời tư của mình ở vị trí trung tâm của tác 
phẩm để miêu tả và lí giải. Cốt truyện của tự truyện vì thế sẽ được xâu chuỗi từ chính mỗi bước 
đi của cái “tôi” trên đường đời của anh ta giữa cuộc đời rộng lớn. 

2.2. Trước khi Phan Bội Châu niên biểu và Giấc mộng lớn xuất hiện, văn học Việt Nam 
đã có nhiều tác phẩm có yếu tố tự truyện. Trong văn xuôi tự sự thời trung đại, tính tự truyện thể 
hiện khá rõ ở các tác phẩm Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, Vũ trung tùy bút của Phạm 
Đình Hổ, Sơ kính tân trang của Phạm Thái... Tuy nhiên, đó chưa phải là những tác phẩm tự 
truyện, hiểu theo nội hàm hẹp của khái niệm này. Cuối thế kỷ XIX sang đầu XX, văn xuôi quốc 
ngữ cũng xuất hiện khá nhiều tác phẩm mang dáng vẻ của tự truyện. Đầu tiên phải kể đến Thầy 
Lazarô Phiền – tác phẩm văn xuôi tự sự quốc ngữ xuất hiện sớm nhất, năm 1887. Toàn bộ truyện 
dài 32 trang in, không có một dòng nào đề là “tự thuật” hay “tự truyện”. Nhưng nó dường như lại 
có đầy đủ tính cách của một tác phẩm tự truyện. Tác phẩm có hai tầng trần thuật, hai người kể 
xưng “tôi”: một là Lazarô Phiền và một là người đã nghe chuyện của Phiền rồi kể lại cho độc giả. 
Người đọc cũng dễ dàng nhận ra Lazarô Phiền mới là nhân vật của tự truyện. Lazarô Phiền tự kể 
câu chuyện đời mình, tự phơi bày những góc khuất tối của tâm hồn, những tội lỗi trong quá khứ; 
lý giải sự hình thành tâm trạng khổ đau tột cùng trong thời điểm kể chuyện và kể bằng giọng sám 
hối của một con chiên xưng tội, một kẻ tự đầu thú. Nhưng rõ ràng, tác phẩm đã không đáp ứng 
được nguyên tắc quan trọng nhất của tự truyện. Đó là người kể lại đời mình phải là một con người 
có thật, bằng xương bằng thịt chứ không phải một cái “tôi” được hư cấu. Không có bằng chứng 
nào chứng tỏ nhân vật người kể xưng “tôi” nghe chuyện của thầy Phiền rồi thuật lại cho người 
khác nghe là Nguyễn Trọng Quản. Thậm chí, trong lời tựa, tác giả hơn một lần cho biết tính chất 
hư cấu của tác phẩm: ...“tôi một có ý dụng lấy tiếng thường mọi người hằng nói mà làm ra một 
truyện” và “tôi mới giám bày đặt một truyện đời này là sự thường có trước mắt ta luôn” [6; tr.4]. 
Còn nhân vật Lazarô Phiền, thật khó xác định danh tính anh ta dù đã có những bằng chứng khá 
xác thực. Thậm chí, ngay những bằng chứng tưởng chừng xác thực đó, theo tôi, lại chính là sản 
phẩm của sự hư cấu để nhân vật trở nên sống động, như thật.  
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Từ sau Thầy Lazarô Phiền, trong giai đoạn 1900-1930, văn xuôi quốc ngữ đã hình thành 
một dòng “tự thuật” rất rõ rệt. Tiêu biểu là các tác phẩm Lâm Kim Liên của Trần Thiên Trung, 
Oan kia theo mãi (Ba mươi hai đêm Hồ Cảnh Tiên tự thuật) của Lê Hoằng Mưu, Sổ đoạn 
trường (Lâm Kim Lang tự thuật) của Nguyễn Thành Long, Đoạn nghĩa tóc tơ (Mười tám đêm 
Trần Minh Châu tự thuật) của Nguyễn Hữu Tình, riêng Phạm Minh Kiên có tới hai tác phẩm là 
Mười lăm năm lưu lạc (Dương Tuấn Anh tự thuật) và Duyên phận lỡ làng (Hà Cảnh Lạc năm 
ngày tự thuật)... Tuy nhiên, cũng như Thầy Lazarô Phiền, các tác phẩm này đều đã vi phạm vào 
nguyên tắc thứ nhất của tự truyện. Ở đó, nhân vật “tự thuật” và người viết không phải là một. 
Nói cách khác, nhân vật đã không thể tự viết ra câu chuyện cuộc đời mình. Mặt khác, việc xác 
định danh tính của những nhân vật “tự thuật” trong các tác phẩm kể trên quả thực khó khăn. 
Theo tôi, đó vẫn chỉ là những cái tôi hư cấu kiểu Lazarô Phiền. Các nhà văn đã dùng kiểu kết 
cấu truyện trong truyện để thể nghiệm một lối trần thuật mới: từ ngôi thứ nhất – hình thức trần 
thuật chưa từng được sử dụng trong văn xuôi tự sự truyền thống. Tuy nhiên, với nhiều biểu hiện 
mới mẻ về cách viết, Thầy Lazarô Phiền và dòng tiểu thuyết “tự thuật” đã góp phần chuẩn bị 
cho sự ra đời của tự truyện Việt Nam. 

2.3. Nói về tự truyện của Phan Bội Châu, ngoài Phan Bội Châu niên biểu, một số nhà 
nghiên cứu còn kể tới Ngục trung thư. Về Ngục trung thư, chỉ nhan đề đã gợi ý cho người đọc 
việc xác định thể loại tác phẩm. Bức thư được viết cuối năm 1913, ngay sau khi Phan Bội Châu 
bị bắt, bị giam ở nhà ngục Quảng Châu (Trung Quốc). Tin chắc là không thoát khỏi cái chết, 
ông viết bức thư này như một sự giãi bày, một “tiếng kêu đau thương sau chót”. Như vậy, về 
mục đích sáng tác, có thể thấy nhà văn có ý định nhìn lại đời mình và bày tỏ lòng mình. Nhưng 
qua XVII chương của Ngục trung thư, thấy Phan Bội Châu không chỉ kể chuyện của mình. Câu 
chuyện cuộc đời ông được kể một cách vắn tắt từ lúc sinh ra đến thời điểm viết thư này có liên 
quan tới rất nhiều người, nhiều sự kiện mà tác giả chỉ là người tham gia và chứng kiến. Do vậy, 
ngôi kể trong toàn bộ tác phẩm không nhất quán: khi thì xưng “tôi”, khi lại xưng “chúng tôi” 
(tức ông và các bạn đồng chí) hoặc xưng “ta” (gồm cả “tôi” và “chúng tôi”). Chỉ riêng điều này 
đã cho thấy tác phẩm là một cuốn hồi ký cách mạng thì đúng hơn. Về cách kể, tác phẩm thiên về 
kể sự. Tác giả đặc biệt lưu ý đến yếu tố thời gian, địa điểm của sự việc. Do vậy, tính chất biên 
niên rất rõ nét. Chẳng hạn: “Thiệt ta sinh ra đời giữa năm Đinh Mão (1867), niên hiệu Tự Đức 
thứ 20, nghĩa là lúc Nam Kỳ đã mất sáu năm rồi”, “Năm tôi 17 tuổi, tức là năm Tự Đức 36”..., 
“Đến năm tôi 19 tuổi nhằm năm Ất Dậu”... Lối kể này cho thấy rõ tính chất người thật, việc 
thật, sự chân thực, không hư cấu; kết hợp với giọng văn nghiêm trang; cách viết ngắn gọn, 
không đưa vào những chi tiết rườm rà... khiến tác phẩm mang nhiều dáng vẻ của thể liệt truyện. 
“Vào thời đại Phan Bội Châu đó là thể loại phổ biến và thích hợp để ghi chép truyện các đồng 
chí đã hy sinh” [5; tr. 174]. Phan Bội Châu đã vận dụng thể loại này, có cách tân để viết loạt 
truyện về những người anh hùng đã hy sinh vì nước. Đó là các tác phẩm “Tiểu truyện các anh 
hùng chí sĩ khi mất nước” trong Việt Nam vong quốc sử (1905), Hoàng Phan Thái truyện (1907), 
Hà thành liệt sĩ truyện (1913), Chân tướng quân liệt truyện (1917), Phạm Hồng Thái (1924)...  

Trong những sáng tác của Phan Bội Châu, tác phẩm đáng được xếp vào loại tự truyện 
nhất, theo tôi, chính là Phan Bội Châu niên biểu. Có thể dễ dàng nhận thấy cả ba quy ước quan 
trọng của tự truyện đều có mặt trong tác phẩm này. Theo lời tựa của cụ Huỳnh Thúc Kháng 
(viết năm 1946) thì tác phẩm được viết vào năm 1929 bằng chữ Hán. Vào thời điểm đó, Phan 
Bội Châu đang sống những năm tháng của Ông già Bến Ngự. “Mưu toan” kể lại lịch sử cái tôi 
của chính người viết được tác giả thể hiện ngay từ câu mở đầu tác phẩm: “Lịch sử của tôi là lịch 
sử hoàn toàn thất bại, mà sở dĩ đi đến thất bại, khuyết điểm đã rõ ràng, song những chỗ có thể tự 
hào cũng không phải là không có” [3; tr.723]. Có thể thấy một cái tôi ý thức rất rõ về con người 
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mình. Mở đầu ấy cũng báo hiệu một thái độ trung thực trong quá trình tìm lại cái tôi của người 
viết. Và dự cảm quả không sai khi ta thâm nhập thực sự vào toàn bộ tác phẩm. Theo lối viết 
niên biểu, cuốn lịch sử về cái tôi Phan Bội Châu được ông chia ra làm ba thời kỳ:  

“Thời kỳ thứ nhất là lúc hàn vi, không đáng trình bày nhưng đó là lúc bắt đầu ra đời, cho 
nên không dám bỏ sót. 

Thời kỳ thứ hai là lúc tráng niên của tôi, trước khi xuất dương, tôi đã có những hành động 
ngấm ngầm, nào sắp đặt mưu kế, nào liên kết các hào kiệt, tất cả chép ở đoạn này. 

Thời kỳ thứ ba là lịch sử của tôi từ khi xuất dương về sau” [3; tr.724]. 
Bằng một giọng kể trung thực, nhỏ nhẹ, tác phẩm cho người đọc hình dung khá trọn vẹn 

về cuộc đời Phan Bội Châu từ lúc sinh ra, lớn lên, gắn bó với gia đình rồi hăng say hoạt động 
cách mạng, cho tới lúc bị bắt tại ga Thượng Hải (Trung Quốc). Nhà văn đặt mình ở vị trí trung 
tâm tác phẩm làm sợi dây xâu chuỗi sự kiện, tình tiết, nhân vật. Qua đó, thấy được những nét 
lớn của một nhân cách vĩ đại, một bậc anh hùng sớm tự nhận về mình trách nhiệm lớn lao trước 
lịch sử dân tộc - một giai đoạn lịch sử đầy đau thương. Cắt nghĩa về lịch sử hình thành của cái 
tôi, tác giả quan niệm “lúc hàn vi” tuy “không đáng trình bày”, nhưng “không dám bỏ sót” vì đó 
là lúc “bắt đầu ra đời”. Điều này cho thấy nhà văn ý thức rất rõ về hành động viết tự truyện của 
mình. Bởi tự truyện không phải là việc liệt kê đơn giản những sự kiện xảy đến với người viết. 
Trong tác phẩm tự truyện, cái tôi người viết phải được trình bày trong chiều lịch đại với một lịch 
sử hình thành trải nhiều biến cố. Nói về cái tôi lúc “bắt đầu ra đời”, Phan Bội Châu không ôm đồm 
mà tập trung vào những khởi nguồn quan trọng nhất. Đó là một tư chất thông minh thiên bẩm: 
“Lúc mới 4, 5 tuổi, tuy tôi chưa biết mặt chữ, nhưng đã có thể đọc được mấy chương Chu Nam, 
trong Kinh Thi nhờ mẹ tôi truyền khẩu cho. Năm lên 6 tuổi, tôi được theo cha tôi đến ở nhà dạy 
học. Cha tôi dạy tôi chữ Hán. Mới học 3 ngày tôi đã đọc hết quyển Tam tự kinh, gấp sách lại đọc 
không sai sót một chữ. Cha tôi lấy làm lạ rồi cho học sách “Luận ngữ” và cho tập viết, bắt viết 
những sách đã học, mỗi ngày tôi học 10 tờ; vì nhà nghèo không đủ tiền mua giấy, tôi phải lấy lá 
chuối thay giấy, học thuộc rồi lại đốt đi” [3; tr.726]. Hình ảnh hai cụ thân sinh, nhất là người mẹ, 
tuy chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng ấn tượng để lại thật khó phai mờ: “Mẹ tôi nhân từ, có lòng 
thương người nghèo, nhà dẫu nghèo, nhưng nếu thấy bạn hữu hay láng giềng ai có nghèo ngặt mà 
trong nhà có thể bố thí được, thì dù một đồng tiền, một bát gạo cũng vui vẻ giúp cho. Mẹ tôi dạy 
bảo tôi lúc còn bé, không bao giờ nói một lời gì sơ suất. Tôi ở với mẹ tôi trong 16 năm mà không 
hề nghe thấy mẹ tôi mắng nhiếc một người nào cả. Gặp người nào ngang ngược với mình, thì 
cũng cười rồi bỏ qua” [3; tr.725-726]. Tiếc là, mới khi Phan Bội Châu 18 tuổi, bà mẹ khả kính ấy 
qua đời. Sự kiện này đã tạo nên bước ngoặt đầu tiên trong đời ông: “Vì có tang mẹ, tôi không 
được đi thi; cảnh nhà lại nghèo túng, hai em gái bồ côi mẹ, cha tôi ở goá phải thổi nấu lấy cơm. 
Bắt đầu từ đấy tôi phải đi kiếm ăn bằng nghề nghiên bút” [3; tr.727]. Theo Phan Bội Châu, thuở 
hàn vi chính là quãng thời gian quyết định những thành bại của ông về sau này.  

Cái “tôi” càng trưởng thành, càng nảy nở nhiều mối quan hệ xã hội, nhất là quan hệ với 
anh em đồng chí cùng hoạt động cách mạng. Thời kỳ thứ ba của cái “tôi” được người kể dành 
số trang ưu ái nhất. Suốt hơn bốn chục trang sách, tác giả đã kể lại một cách khá tường tận con 
đường hoạt động cách mạng của mình. Mỗi thành bại trong cuộc đời, nhà văn đều trình bày cụ 
thể, cặn kẽ, lý giải nguyên nhân và có cả phần bình luận, cảm tưởng của người viết. Theo lời kể, 
người đọc không chỉ được chứng kiến Phan Bội Châu trong rất nhiều cảnh ngộ, tình huống khác 
nhau; mà còn có thể thấy rõ sự chuyển biến trong tư tưởng của tác giả. Lại nữa, đọc tự truyện 
Phan Bội Châu người ta không chỉ thấy được cuộc đời, con người ông; mà còn thấy được phần 
nào lịch sử đấu tranh chống xâm lược của đất nước ta quãng mấy chục năm đầu thế kỷ XX. 
Điều này vừa khẳng định Phan Bội Châu là nhân vật lịch sử quan trọng, vừa chứng tỏ Phan Bội 
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Châu niên biểu là một tự truyện văn học đích thực. Bởi một tác phẩm tự truyện không phải chỉ 
là những câu chuyện vặt vãnh về cuộc đời của một cá nhân, tách rời những vấn đề lớn của xã 
hội, thời đại mà cái “tôi” ấy đã sống. Nó phải từ câu chuyện của cái “tôi” mà đạt tới cái “chúng 
ta”. Mặt khác, với hình thức này Phan Bội Châu đã thực hiện được nguyện vọng không chỉ của 
cá nhân mình. Đó là việc “viết những chuyện cách mạng mà đời Cụ đã sống, đã nghe để phổ 
biến cho đồng bào, nhất là đám thanh niên. Việc này, Cụ có thẩm quyền hơn hết mọi người 
đương thời từ đầu thế kỷ XX đến ngày Cụ bị bắt” [9; tr.312]. Phan Bội Châu đã viết tự truyện 
này như một hành động trả nghĩa cho đồng bào: “Tôi bị bắt từ nước ngoài đem về, phải giam ở 
ngục. Nhờ quốc dân quá thương nên mới giữ được chút hơi tàn đến nay, để cùng các bạn thân 
yêu đã xa cách nhau vài chục năm nay, lại được cùng nhau nhắc nhở chuyện cũ. Có người yêu 
tôi, có người ghét tôi, có người mong đợi ở tôi, nhưng dù biết tôi hay không biết tôi, ai cũng 
muốn biết rõ đầu đuôi cái lịch sử của Phan Bội Châu này cả.” [3; tr.721]. 

Suốt từ đầu đến cuối, tác phẩm nhất quán một ngôi kể xưng “tôi”, nhưng ấn tượng về một 
cách nhìn nhận, lý giải cái tôi mang tính chủ quan không trùm lên người đọc. Mỗi nhân vật, địa 
danh, thời điểm được nhắc đến trong tác phẩm đều nhắc nhở người đọc về tính xác thực, có thật 
của nó. Nỗi ám ảnh về những thất bại và tinh thần tự thú chân thành ngay từ lời Tựa của người 
viết càng khiến Phan Bội Châu niên biểu gần gũi với tác phẩm được xem là “hoàn thiện tiêu biểu” 
của thể tự truyện trên thế giới - Confessions (Những lời tự thú) của Jean Jacques Rousseau.  

2.4. Bàn về Giấc mộng lớn của Tản Đà, nhiều người gọi đó là một cuốn tự truyện, nhưng 
nói về tự truyện trong nền văn học Việt Nam nói chung, hầu như ít người nhắc tới Giấc mộng 
lớn. Như một lối mòn nhận thức, khi người ta đã “mê” thơ của Tản Đà và thấy văn xuôi không 
“ngang tầm” với thơ thì mặc nhiên cho là văn xuôi dở. Hơn nữa, ở vào thời điểm tác phẩm ra 
đời (1929), việc nhà văn đem chuyện riêng tư của đời mình ra kể một cách trực diện như 
Nguyễn Khắc Hiếu còn là chuyện quá hiếm hoi. Bởi vậy, tác phẩm cũng có số phận long đong 
không kém tác giả của nó: “Từ khi nó ra đời, người ta đã bắt đầu mạt sát nó...” và “người ta đem 
nó lên xe lửa bán rao” [8; tr.25]. Ngay cả Lê Thanh, một nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp 
trong việc nhận diện thể loại văn học đầu thế kỷ XX, vẫn không chịu nổi cái lối yêu mình thái 
quá của Tản Đà: “Nên trách ông Hiếu đã tự đem ông ra làm vai chính trong tiểu thuyết của ông. 
Khi viết tiểu thuyết, ông lại quên rằng ông viết cho đồng bào xem, ông cứ tự tiện tán tụng ông, 
khen ông, đặt ông lên trên mọi người.” [8; tr.24]. Tuy nhiên, trên phương diện thể loại, cũng 
chính Lê Thanh là người đã nhìn thấy trước giá trị của nó: “Đọc Giấc mộng lớn không có gì là 
mộng cả. Nó không khác gì những tập ký ức, những pho tự thuật của các văn sĩ Âu Tây” và: 
“Nó có thể gọi là tập ký ức viết bằng quốc văn thứ nhất của ta (...) sau này sẽ tất có giá trị cho ai 
muốn khảo cứu về thân thế văn chương của ông” [8; tr.25]. Bởi ở đó con người cá nhân của Tản 
Đà đã được chính ông tự thuật, chân thực hơn bất cứ một tài liệu nào. 

Giấc mộng lớn in năm 1929, có thể được xem là sáng tác quan trọng cuối cùng của Tản 
Đà. Bởi cuối năm 1932, tờ An Nam tạp chí (tờ báo do ông sáng lập, làm chủ bút và đăng những 
sáng tác thơ) tục bản, nhưng chỉ ra mấy kỳ rồi tắt ngấm vào đầu năm 1933. Trên số chót người 
ta thấy có mục quảng cáo chữa thơ và xem số Hà Lạc. Năm 1932, Phong Hoá đưa nhà thơ lên 
báo chế giễu, gọi ông là “đại biểu chính thức nền thơ cũ”. Khoảng 1934 - 1935, Ngày Nay lại 
đưa nhà thơ ra làm trò cười một lần nữa [7; tr.170]. Gần bốn mươi năm cuộc đời, Tản Đà đã 
nếm trải nhiều cay đắng. Vào thời điểm này ông càng nhận thấy rõ điều ấy. Giấc mộng lớn được 
Tản Đà viết trong trạng thái của một người tỉnh mộng để thấy mình đã hoàn toàn trắng tay trước 
cuộc đời. Nhìn lại đời mình, tác giả Giấc mộng lớn chú ý nhiều nhất đến lịch sử hình thành bản 
thân. Tản Đà – một nhà văn, nhà thơ sống giữa buổi giao thời xã hội, vì kế mưu sinh đã phải 
làm ra nhiều thứ “hàng hoá văn chương”, nhưng bằng tài năng hiếm có, ông đã để lại cho đời 
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một sự nghiệp trước tác đủ để hậu thế có quyền tự hào mỗi khi nói về ông. Do vậy, trong lịch sử 
văn học Việt Nam, Tản Đà chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng, một vị trí không người thay 
thế. Nhưng đó là phán xét của người sau (gần nhất cũng là cho đến tận lúc nhà thơ qua đời – năm 
1939), của người ngoài cuộc. Vào thời điểm viết Giấc mộng lớn, Tản Đà tự phán xét đời mình, 
ông như nhận thấy phần đời quan trọng nhất đã trôi qua với quá nhiều thất bại. Nhưng thất bại và 
đỗ vỡ liên tiếp lại chính là nguồn cơn làm nên sự nghiệp trước tác đồ sộ của ông sau này. 

Thất bại trong cuộc đời đến với ông quá sớm. Bắt đầu là sự bất thành trong con đường 
khoa cử. Hai lần đi thi (năm 1909 và 1912) đều hỏng. Sự kiện người yêu đầu tiên, cô con gái 
nhà tư sản Đỗ Thận ở phố Hàng Bồ, bỏ đi lấy chồng xảy ra tiếp ngay sau đó đã khiến Tản Đà 
đau đớn đến phát điên. Xoáy sâu vào bất hạnh lớn đầu đời, Tản Đà cho rằng cảm giác tuyệt 
vọng, chán đời ấy cũng chính là khởi phát ngoài mong muốn của thơ văn ông: “Các thơ văn 
trong buổi ấy, đến sau in ở hai quyển Khối tình và Khối tình con thứ nhất về phần nhiều, mà 
trong khi đương ở ấp Cổ Đằng, thực chưa có bụng nào viết văn để in vậy” [4; tr.613]. Cũng 
chính thời điểm này, bài văn tế độc đáo có một không hai, bài văn tế nàng Chiêu Quân bằng chữ 
Hán mà sau này kể cả bài dịch ra văn xuôi của chính Tản Đà lẫn bài dịch lục bát quốc văn của 
Nguyễn Thiện Kế cũng không hết ý, đã ra đời. Sau hai cú sốc trời giáng ấy, bước ngoặt tiếp theo 
của cuộc đời Tản Đà là cuộc tiếp xúc với nhật trình tàu tại nhà một đại tư bản mà theo Tản Đà 
thì đó chính là nơi phát đoan cái cơ duyên báo chí sau này. Sự kiện người anh cả cùng cha khác 
mẹ, người có ảnh hưởng quyết định đến cuộc đời Tản Đà – ông Nguyễn Tái Tích tạ thế, lại tạo 
nên một bước ngoặt mới: “Cái tình cảnh bi thương trong gia đình hợp một cái cảnh ngộ bần hàn 
của thân thế, khiến cho kẻ chán đời chẳng được thời lại phải tuỳ thời thế mà sinh nhai lối dọc 
đường ngang” [4; tr.614]. Từ đây, Tản Đà chính thức bước vào cuộc đời của người cầm bút Bán 
văn buôn chữ kiếm tiền tiêu.  

Một trong những đặc điểm quan trọng của tự truyện là nhà văn luôn đặt cái “tôi” của 
mình ở vị trí trung tâm tác phẩm để tự quan sát, đào xới, lý giải bằng nhãn quan cá nhân, nghĩa 
là nhà văn có nhu cầu tự nhận thức. Ngay từ khi lý thuyết về văn học hiện đại nước ta còn rất 
non nớt, Tản Đà đã nhận ra điều này. Về căn nguyên ra đời của Giấc mộng lớn, ông viết: “Nghĩ 
như người ta sinh ra đời, không ai dễ có mấy thân, cho nên mình yêu mình là cái tình chung của 
nhân loại. Một cái tình yêu đó, không cứ đẹp hay xấu, hay hay dở, mà yêu thời cứ yêu. Bởi thế 
cho nên phóng ảnh truyền thần, đời càng văn minh thì cái cách yêu mình cũng tiến bộ. Những 
cách đó, chỉ có thể mình chơi với mình về vật chất, mình chơi với mình trong nhất sinh” 
[4; tr.601]. Như vậy, đối với Tản Đà, viết truyện về mình là khi nhà văn có nhu cầu ngắm 
mình, là một cách để mình chơi với mình trong muôn kiếp. Quả là một ý tưởng thực sự táo bạo, 
một sự giải phóng triệt để con người cá nhân. Thế nên, Tản Đà đã dành hơn nửa số trang của Giấc 
mộng lớn để viết về “sự đi chơi”. Bởi bản tính ham chơi là một trong ba phương diện quan trọng 
nhất (ngông – đa tình – xê dịch) cấu trúc nên cái “tôi” Tản Đà. Với ông, “cái lợi ích trong sự đi 
chơi ấy, được ở dọc đường về phần nhiều. Rộng mắt nhận sơn hải, mà nặng lòng chủng tộc giang 
sơn” [4; tr.615] và cả hai đều rất quan trọng. Mặc dầu vậy, kết thúc “sự đi chơi”, Tản Đà vẫn 
không thể thanh thản trong lòng: 

“Hơn mười năm bút sắt, bút lông, hao giấy mực chẳng ích gì cho xã hội; 
Trải ba xứ đường xe đường bể, trụi râu mày còn thẹn với giang sơn”                   [4; tr.643] 
Tìm về Vĩnh Yên, mượn một mỏm đồi thôn Yên Lập, Tản Đà dựng ba gian nhà cỏ, những 

mong “cùng vợ con ăn dưa muối ngô khoai” để “có thể cho là một đoạn kết thúc ba mươi sáu năm 
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu vậy” [4; tr.643]. Nhưng tạo hoá vẫn còn “quá ghen chi với kẻ bất tài”, 
chưa hết nỗi “lo phiền khốn nhục” vì “mưa bão đổ nhà, vợ con nguy ách”, Tản Đà tiếp tục bị rơi 
vào tình thế của “một kẻ bần nho không có thước đất nào” [4; tr.654]. Bị nhà chức trách địa 
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phương “thịnh nộ đuổi phải đi nơi khác”, Tản Đà lại dắt díu bầu đoàn thê tử “trôi về mạn bể”. 
Giấc mộng trở thành một nhà văn học kiêm triết học đến đây tan như bọt nước, khiến Tản Đà tự 
thấy mình thật đáng thẹn, đáng tội nghiệp. Thái độ thú nhận chân thành như thế, chỉ có thể thấy ở 
nhân vật tự truyện. 

2.5. Tuy không phải là người mở đầu cho thời đại văn chương tự sự của chữ “tôi”, nhưng 
Tản Đà và Phan Bội Châu là những người đầu tiên đưa cái tôi hữu thể, con người thực của 
chính mình vào văn xuôi tự sự. Không còn là cái tôi hư cấu, tưởng tượng của tiểu thuyết nữa, 
cái tôi của Phan Bội Châu và Tản Đà là cái tôi bằng xương, bằng thịt, cái tôi tự truyện. Tuy chữ 
viết khác nhau (một tác phẩm viết bằng chữ Hán, một viết bằng chữ quốc ngữ), nhưng có thể 
khẳng định Phan Bội Châu niên biểu và Giấc mộng lớn chính là hai tác phẩm đánh dấu sự ra đời 
của thể loại tự truyện trong nền văn học hiện đại Việt Nam. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với 
quy luật vận động của nền văn học. Trong quá trình vận động của nền văn học từ phạm trù trung 
đại sang phạm trù hiện đại, ở chặng giao thời, Phan Bội Châu và Tản Đà tuy đều xuất thân nho gia 
nhưng là những người sớm thức tỉnh và thức tỉnh sâu sắc nhất về cái tôi bản ngã. Vào lúc Hán học 
chưa tàn, nhiều người còn mê man với giấc mộng khoa cử, Phan Bội Châu đã viết những vần thơ 
thể hiện thái độ phản tỉnh sâu sắc:  

“Làm trai phải lạ ở trên đời 
Há đề càn khôn tự chuyển dời 
... 
Non sông đã chết sống thêm nhục 
Hiền thánh còn đâu học cũng hoài”  

     (Xuất dương lưu biệt). 
Tản Đà tuy không phải nhà cách mạng, nhưng bản lĩnh thể hiện con người cá nhân thì 

không thua kém, thậm chí còn thường trực hơn so với chí sĩ họ Phan. Ngoài văn xuôi, ông còn 
dùng cả thơ để tự thuật. Bởi vậy, vào năm 1939 khi Tản Đà ra đi, trong cái tang chung của văn 
học nước nhà, Xuân Diệu biểu dương “Công của thi sĩ Tản Đà”, đã viết: “Tản Đà là người thứ 
nhất có can đảm làm thi sĩ, đã làm thi sĩ một cách đường hoàng bạo dạn, dám giữ một bản ngã, 
dám có một cái “tôi” [7; tr.165]. Thực ra, ý thức cá nhân không phải chưa từng có trong thời 
trung đại. Nhưng việc thể hiện cái tôi trong văn chương trung đại chủ yếu xuất phát từ tài năng 
nghệ sĩ. Lịch sử văn học đã cho thấy, người nghệ sĩ càng giàu tài năng, càng nhiều cá tính và cá 
tính sáng tạo. Với Phan Bội Châu và Tản Đà, sự thức tỉnh về con người cá nhân ngoài yếu tố tài 
năng còn được hoàn cảnh xã hội, văn hoá tạo điều kiện. Trong đó, việc tiếp xúc với phương 
Tây, trực tiếp hoặc gián tiếp, là nhân tố quan trọng nhất. Một sự gặp gỡ thú vị nữa là do cuộc 
mưu sinh, cả Phan Bội Châu và Tản Đà đều đã phải kiếm ăn bằng nghề nghiên bút. Do vậy, so 
với các nhà nho thời trung đại, hai nhà nho đầu thế kỷ XX này đã có điều kiện để tung hoành 
ngòi bút của mình ở nhiều thể loại: “Từ góc nhìn hệ thống thể loại mà xét, có thể nói giữa 
những tác giả văn học xuất thân từ nền học vấn Nho gia sống và viết trong khoảng bốn mươi 
năm đầu thế kỷ XX chỉ có Phan Bội Châu và Tản Đà là những tác giả có sự phong phú đặc biệt 
về khả năng chiếm lĩnh và sử dụng các thể loại văn học.” [10; tr.341].  

3. KẾT LUẬN 

Như vậy, vào năm 1929, gần kết thúc chặng giao thời của nền văn học Việt Nam, với sự 
xuất hiện của Phan Bội Châu niên biểu và Giấc mộng lớn, thể loại tự truyện đã chính thức ra 
đời. Khoảng thời gian này, tiểu thuyết cũng đang gấp rút định hình thể loại. Ký và kịch nói đã 
xuất hiện. Thơ ca bắt đầu bước vào cuộc giao tranh cũ mới. Phóng sự phải đợi thêm vài ba năm 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 6. 2010 

 
12

nữa mới ra đời... Sự xuất hiện của tự truyện so với hệ thống thể loại văn học hiện đại như vậy là 
mau lẹ, sớm sủa. Nó góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam nhanh chóng 
bước vào chặng hoàn tất với một diện mạo “phong phú, giàu có, bề thế đến kinh ngạc”. 
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PHAN BOI CHAU CHRONOLOGY BY  PHAN BOI CHAU  
AND A GREAT DREAM BY TAN DA - THE FIRST STEPS OF 

VIETNAMESE AUTOBIOGRAPHIES 

Le Tu Anh 

ABSTRACT 

Phan Boi Chau Chronology by Phan Boi Chau and A great Dream by Tan Da – The  
works written in Chinese characters and the other in Vietnamese script - were both released in 
1929, and could be considered the works that notified a birth for fathered the autobiographic 
genre of Vietnamese literature. The release of these autobiographies not only contributed to the 
category system of modern literature but also promoted the process of Vietnamese literature 
modernization rapidly to get into the complete stage with a physiognomy of "abundance, 
richness, and magnitude that come to amazement".  

Key words: Autobiography. 
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CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG CÂU  
TỒN TẠI ĐỊNH VỊ TIẾNG VIỆT 

 

Lê Thị Bình1 

TÓM TẮT 

Ngữ pháp chức năng nghiên cứu câu trên cả ba bình diện: ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ 

dụng. Trên bình diện ngữ dụng, câu được nghiên cứu theo cấu trúc đề - thuyết. Câu tồn tại là 

kiểu câu “đặc biệt và cấu trúc đề - thuyết của nó cũng có những đặc điểm riêng biệt. Cấu trúc 

đề - thuyết trong câu tồn tại định vị (một kiểu câu tồn tại) được xác lập trên cơ sở đặc điểm cấu 

trúc cú pháp chung của câu tồn tại (không có chủ ngữ) cùng với điều kiện bắt buộc: có sự tham 

gia của thành phần trạng ngữ chỉ thời gian hoặc/và không gian. Nghiên cứu cấu trúc đề - thuyết 

ở câu tồn tại nói chung, câu tồn tại định vị nói riêng cho thấy sự phong phú, linh hoạt của việc 

sử dụng ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. 

Từ khóa: Cấu trúc đề thuyết, câu tồn tại định vị 

1. MỞ ĐẦU 

Ngữ pháp chức năng - một khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ hiện đại – nghiên cứu câu 

trên cả ba bình diện: ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Trên bình diện ngữ dụng, câu được đặt 

trong mối quan hệ với người sử dụng, gắn với mục đích sử dụng và các hoàn cảnh sử dụng khác 

nhau. Cấu trúc đề - thuyết là kiểu cấu trúc thuộc bình diện ngữ dụng, phản ánh cách tổ chức câu 

khi đưa vào văn bản, vào tình huống sử dụng. Là một kiểu câu “đặc biệt”, câu tồn tại đã được 

các nhà Việt ngữ học nghiên cứu từ lâu nhưng chủ yếu từ phương diện cấu tạo ngữ pháp và ngữ 

nghĩa. Bài viết này đi sâu nghiên cứu một tiểu loại của câu tồn tại trong tiếng Việt - câu tồn tại 

định vị - từ bình diện ngữ dụng với cấu trúc đề - thuyết nhằm xác định được đặc điểm của kiểu 
cấu trúc này trong một dạng câu không không điển thể.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Khái quát về cấu trúc đề - thuyết 

Trào lưu nghiên cứu câu theo cấu trúc đề – thuyết trong Việt ngữ học xuất hiện và phát 

triển từ nửa sau thế kỷ XX.  

Lưu Vân Lăng với lý thuyết phân tích câu theo ngữ đoạn tầng bậc có hạt nhân chủ trương 

gạt bỏ khái niệm chủ - vị mà dùng khái niệm Đề - thuyết, phân tích cú pháp xét cả hình thức cấu 

trúc lẫn nội dung ngữ nghĩa, chức năng. Đề, thuyết là những thành tố nòng cốt tạo nên nòng cốt 

câu. Hạt nhân đề - thuyết tạo nên cấu trúc hạt nhân của câu. 

 Hồ Lê với quan điểm ngữ nghĩa - cú pháp cũng tán thành, gọi cấu tạo của câu hai phần 

theo khái niệm đề - thuyết. Theo ông, phần đề nêu lên một cái gì đó và phần thuyết nói về điều 

có liên quan đến cái được nêu lên ở phần đề.   

                                           
1ThS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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Cao Xuân Hạo coi cấu trúc đề - thuyết thuộc bình diện lô gích ngôn từ. Phân đoạn đề - 

thuyết là kết quả của cách tổ chức phát ngôn theo hướng đi của dòng tư duy cho nên trật tự đi từ 

đề đến thuyết (hiện thực hóa trong phát ngôn là phần đề đứng trước phần thuyết) phản ánh một 

trật tự thuận, phổ biến trong tư duy con người.  

Tác giả Diệp Quang Ban, trong cuốn “Ngữ pháp tiếng Việt”, đã nghiên cứu kỹ về cấu trúc 

đề - thuyết trong câu tiếng Việt. “Khi đưa câu vào văn bản, vào tình huống sử dụng, người nói 

phải chọn từ ngữ làm điểm xuất phát cho việc tổ chức câu. Những từ ngữ được chọn làm điểm 

xuất phát cho câu được gọi là phần khởi đề, phần còn lại được coi là phần trần thuyết, gọi gọn là 

phần đề và phần thuyết. Quan hệ giữa phần đề với phần thuyết làm thành cấu trúc đề - thuyết. 

Phần đề giới thiệu sự có mặt của phần thuyết, phần thuyết nêu điều có quan hệ về phương diện 

nào đó với phần đề. Quan hệ giữa phần đề và phần thuyết lấy cái được chọn làm xuất phát điểm và 

phần còn lại làm cơ sở, không quan tâm đến việc hai phần này có cùng một kiểu nghĩa hay 

không”. [ 1. tr.40] 

Đơn cử một số quan điểm để thấy rằng, nghiên cứu câu theo cấu trúc đề - thuyết đã và 

đang là một khuynh hướng chủ đạo trong Việt ngữ học. Theo một cách hiểu khó thống nhất thì 

cấu trúc đề - thuyết là cấu trúc phản ánh cách tổ chức câu - phát ngôn khi đưa vào văn bản. Theo 

đó, người nói sẽ chọn từ ngữ làm điểm xuất phát cho câu nói của mình (phần đề) và phần tiếp 

theo sẽ nói về điều có liên quan đến cái nêu ở phần đề (phần thuyết).  
Về quan hệ ngữ nghĩa, giữa phần đề và phần thuyết có thể quan hệ với nhau trên cùng 

một kiểu nghĩa (đề nêu sự vật và thuyết nói về sự vật ở đề), có thể không cùng một kiểu nghĩa: 

đề nêu yếu tố diễn đạt thái độ, cách nhìn của người nói còn thuyết nêu cái được phản ánh trong 

lời nói, hoặc chỉ ra quan hệ nối kết nghĩa - lôgích của câu chứa nó với câu khác, hoặc nối kết 

nghĩa của câu chứa nó với tình huống bên ngoài lời còn thuyết nêu sự việc được phản ánh trong 

câu chứa nó. 

Cấu trúc đề - thuyết cũng cần được phân biệt với cấu trúc tin. Theo tác giả Diệp Quang 

Ban: “Cấu trúc tin và cấu trúc đề - thuyết là hai hiện tượng khác nhau về bản chất, chúng được 

phân định theo những cơ sở khác nhau và trong câu các bộ phận của mỗi cấu trúc cũng được 

phân bố khác nhau.” [ 1. tr.275]. 

2.2. Câu tồn tại và câu tồn tại định vị 

Câu tồn tại có mặt trong nhiều ngôn ngữ dưới những hình thức riêng của từng ngôn ngữ.   

Trong tiếng Việt, câu tồn tại là kiểu câu “đặc biệt” được phân biệt với các kiểu câu khác 

trước hết bởi ý nghĩa biểu thị sự “tồn tại” (hiểu theo nghĩa rộng gồm cả sự xuất hiện và tiêu biến) 

của sự vật, hành động, tính chất… Về hình thức, nó là kiểu câu không có chủ ngữ. Đây cũng chính 

là cơ sở xác định câu tồn tại trong tiếng Việt, một ngôn ngữ không biến hình từ. Theo cơ sở này, 

những câu cũng biểu thị ý nghĩa tồn tại nhưng có chủ ngữ chỉ thực thể tồn tại sẽ không mang nhãn 

“câu tồn tại” và không là đối tượng mà bài viết đề cập đến. 

So sánh hai trường hợp sau: 

 (a) Tiền còn đấy.  
 (b) Còn tiền đấy.  

Cả hai câu cùng biểu thị sự tồn tại của sự vật “tiền”. Song, trường hợp (a) là câu được sử 

dụng để miêu tả sự tồn tại của sự vật, quan hệ tồn tại được tách ra thành đặc trưng miêu tả. Về 

cấu tạo, câu (a) gồm cả chủ ngữ và vị tố. Đây là câu mang ý nghĩa tồn tại nói chung. Trường 
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hợp (b), về cấu tạo ngữ pháp: câu không có chủ ngữ; về ý nghĩa: câu nêu sự tồn tại gắn liền với 

thực thể (thực thể tồn tại giữ chức vụ bổ ngữ trong cấu trúc cú pháp). Đây là câu thoả mãn hai 

tiêu chuẩn của câu tồn tại. 

Tuy nhiên, trong Việt ngữ học chưa có sự thống nhất hoàn toàn trong quan niệm đối với 

kiểu câu này. Có tác giả cho rằng đây là loại câu đảo chủ ngữ, tức là kiểu câu được tổ chức theo 

trật tự vị ngữ - chủ ngữ về cấu trúc cú pháp (Lý Toàn Thắng…). Cũng có tác giả gọi kiểu câu 

này với cái tên “câu đặc biệt” (TT. KHXH & NV QG, Bùi Minh Toán …)  

Cùng diễn đạt quan hệ tồn tại nhưng cách thức diễn đạt khác nhau làm thành những kiểu câu 

tồn tại khác nhau. Trong tiếng Việt, quan hệ tồn tại được diễn đạt theo ba cách sau đây: 

- “Tồn tại hiển hiện” là sự có mặt của vật, hiện tượng đang bày ra trước mắt 

- “Tồn tại khái quát”, là sự có mặt của vật, hiện tượng nói chung, không tính đến sự hiển 

hiện cũng không xác định được vị trí. 

- “Tồn tại định vị” là sự có mặt của sự vật, hiện tượng tại không gian, thời gian nào đó 

được diễn đạt bằng từ ngữ trong câu.  

Tương ứng với ba cách diễn đạt trên là ba kiểu câu tồn tại: 

- Câu tồn tại hiển hiện 

Ví dụ: Mưa. 

- Câu tồn tại khái quát 
Ví dụ: Có mưa. 

- Câu tồn tại định vị 

Ví dụ: Hôm nay, có mưa.  

Kiểu câu thứ ba – câu tồn tại định vị là đối tượng nghiên cứu của chúng tôi trong bài viết này. 

Câu tồn tại định vị được phân biệt với các kiểu câu tồn tại khác bởi các đặc điểm sau đây: 

- Sự tồn tại của sự vật, hành động, tính chất… được xác định tại một thời điểm hoặc một 

không gian nào đấy. Như vậy, nếu nói về nghĩa biểu hiện, câu tồn tại định vị không chỉ biểu 

hiện quan hệ tồn tại (được diễn đạt bằng vị tố), vai nghĩa chủ thể tồn tại (được diễn đạt bằng bổ 

ngữ), mà còn có sự tham gia của vai nghĩa vị trí (không gian, thời gian). Điều đáng lưu ý là 

trong câu tồn tại định vị vai nghĩa này tồn tại với tư cách tham thể chứ không phải chu cảnh 

(cảnh huống).  

- Xét về cấu trúc cú pháp, câu tồn tại có cấu tạo gồm: gia ngữ (tức trạng ngữ) chỉ thời 

gian, không gian, vị tố chỉ quan hệ tồn tại và bổ ngữ chỉ vật thể tồn tại. 

Như vậy, khuôn hình cấu trúc cú pháp và cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu tồn tại được 

biểu diễn như sau: 

Cấu trúc cú pháp 
Gia ngữ câu 

(giới ngữ chỉ vị trí) 
Vị tố Bổ ngữ 

CT nghĩa biểu hiện Vị trí Quan hệ tồn tại Chủ thể tồn tại 

Kiểu cấu trúc điển hình trên gồm ba bộ phận bắt buộc. Tuy nhiên, trong thực tế ngôn ngữ, 

khi vị tố của câu tồn tại định vị là từ chỉ hình ảnh thì có khi không kèm danh từ chỉ vật, hiện 

tượng đứng sau vị tố (tức không có bổ ngữ). 

Một số ví dụ về câu tồn tại định vị: 

(1) Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn. (Sơn tinh, Thuỷ tinh, Ngữ văn 6, tập 1, trang 31) 

(2) Ở đây có cả mưa tuyết đấy. (Lặng lẽ Sa pa, Nguyễn Thành Long, Ngữ văn 9, tập 1, 

trang 183) 
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(3) Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. (Cây tre Việt 

Nam, Thép Mới, Ngữ văn 6, tập 2, trang 96) 

(4) Ở bên kia lục sục. (Truyện người hàng xóm, Tuyển tập Nam Cao, trang 482) 

2.3. Đặc điểm cấu trúc đề - thuyết trong câu tồn tại định vị 

Vận dụng lý thuyết về cấu trúc đề - thuyết để phân tích những trường hợp cụ thể, chúng 

tôi thấy: ở trường hợp điển hình với khuôn hình cấu trúc ba bộ phận như đã nói ở trên, phần đề 

của câu tồn tại định vị do những từ ngữ giữ chức năng cú pháp là gia ngữ đảm nhiệm, phần còn 

lại gồm vị tố và bổ ngữ làm thành phần thuyết của câu. Dưới đây là cấu trúc đề - thuyết của bốn 

ví dụ đã dẫn. 

 Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn. 

Đề Thuyết 

Ở đây có cả mưa tuyết đấy. 

Đề Thuyết 

Dưới bóng tre của ngàn xưa thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. 

Đề Thuyết 

Ở bên kia lục sục. 

Đề Thuyết 

 

2.3.1. Phần đề 

Trong câu tồn tại định vị, ở trường hợp điển hình, phần đề trong cấu trúc đề - thuyết chính 

là gia ngữ (của cấu trúc cú pháp), là tham thể thời gian/không gian (của cấu trúc nghĩa biểu 

hiện). Quan sát trong thực tế hoạt động ngôn ngữ, chúng tôi thấy phần đề ở kiểu câu tồn tại định 
vị này có một số đặc điểm sau: 

Về ngữ nghĩa, phần đề nêu lên hoàn cảnh thời gian, không gian mà sự vật, hiện tượng tồn tại.  

Về cấu tạo, phần đề có thể được cấu tạo bằng một từ, một cụm từ hay một giới ngữ. 

- Phần đề được cấu tạo bằng một từ  

Ví dụ: (phần đề in đậm) 

Bỗng xuất hiện một người lạ mặt. (Dẫn theo DQB) 

- Phần đề được cấu tạo bằng một cụm từ  

Ví dụ: (phần đề in đậm) 

         Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.  

         Ngày xưa, có hai vợ chồng nghèo đi ở cho một nhà phú ông. (Sọ Dừa, Ngữ 

văn 6, tập 1, trang 49) 

 - Phần đề được cấu tạo bằng một giới ngữ  

Ví dụ: (phần đề in đậm) 

      Ở bên kia lục sục. 

       Bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choắt. (Ngữ văn 6, tập 2, trang 4) 

      [Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng nọ]. Xung quanh nó chỉ có vài 

con nhái, cua, ốc bé nhỏ. (Ếch ngồi đáy giếng, Ngữ văn 6, tập 1, trang 100)   

      Ở trong cái xác to lớn ấy chỉ có một tí ti linh hồn. (Nửa đêm, Tuyển tập Nam 

Cao, Tập 1, trang 337) 
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Về kiểu tổ chức, phần đề có khi do một gia ngữ tạo thành (các ví dụ trên), có khi là sự kết 

hợp của cả hai loại gia ngữ (chỉ không gian và thời gian). Ví dụ: 

Ngày xưa, ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. (Thạch Sanh, Ngữ 

văn 6, tập 1, trang 61) (gia ngữ chỉ thời gian + gia ngữ chỉ không gian) 

Đối với câu tồn tại định vị, phần đề được tổ chức như trên là phổ biến. Đề chỉ gồm một 

loại đề (đề - đề tài). Kiểu cấu tạo này thuộc loại đơn đề.  

Thực tế, trong câu tồn tại định vị còn có mặt các thành phần phụ khác như thành phần 

tình thái, thành phần liên kết. Khi đó, đề - đề tài kết hợp với đề văn bản hoặc/ và đề tình thái tạo 

thành kiểu cấu tạo bội đề. Ví dụ:  

[Mấy cậu học trò lớp ba cũng đua nhau quay đầu nhìn ra] Và  ngoài đường cũng có mấy 

người đứng dừng lại để nhìn vào. (Tôi đi học, Ngữ văn 8, tập 1, trang 7 ) 

[Thị cũng lim dim chực ngủ.] Nhưng trong nhà nhiều muỗi quá. (Chí Phèo, Tuyển tập 

Nam Cao, tập 1, trang 61) 

Nghe đâu, trước đây có một ông sư dữ như hổ mang. (Lao xao, Duy Khán, Ngữ văn 6, 

tập 2, trang 111) 

Cấu trúc đề thuyết của các câu trên được phân tích như sau: 

Và ngoài đường cũng có mấy người đứng 

dừng lại để nhìn vào. 

Đề văn bản Đề - đề tài Thuyết 

Bội đề 

 Nhưng trong nhà nhiều muỗi quá. 

Đề văn bản Đề - đề tài Thuyết 

Bội đề 

Nghe đâu trước đây có một ông sư dữ như hổ 

mang. 

Đề tình thái Đề - đề tài Thuyết 

Bội đề 

2.3.2. Phần thuyết  

Trong câu tồn tại định vị, phần thuyết tương ứng với tổ hợp “vị tố + bổ ngữ” của cấu trúc 

cú pháp, tương ứng với phần nêu nội dung sự tình của cấu trúc nghĩa biểu hiện. Đặc điểm phần 

thuyết của kiểu câu này có thể khái quát như sau: 
 Về ý nghĩa, phần thuyết biểu thị nội dung sự tình, đó là sự tồn tại (hoặc xuất hiện, tiêu 

biến) của thực thể được nêu ở bổ ngữ. 

 Về cấu tạo, phần thuyết phổ biến do tổ hợp “vị tố + bổ ngữ” tạo thành. Sau đây là những 

biểu hiện cụ thể của phần thuyết về mặt cấu tạo: 

- Phần thuyết chỉ gồm vị tố (vị tố được cấu tạo bằng một từ hoặc một cụm từ). 

Ví dụ: (phần thuyết in đậm) 

  Ở bên kia lục sục.  

  Ở nhà bên cạnh im ắng lắm. (Truyện người hàng xóm, Tuyển tập Nam Cao, Tập 1, 

trang 466) 

- Phần thuyết gồm “vị tố + bổ ngữ” (bổ ngữ được cấu tạo bằng một từ, một cụm từ hay 
một kết cấu chủ - vị)  
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Ví dụ: (phần thuyết in đậm) 
Ở đấy còn có lửa. (Truyện người hàng xóm, Tuyển tập Nam Cao, tập 1, trang 441) 
Ở đây có cả mưa tuyết đấy. 
Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.  
Khi vị tố là những động từ tồn tại đích thực như có, còn, và các loại động từ khác lâm thời 

mang ý nghĩa tồn tại khả năng xuất hiện bổ ngữ chỉ thực thể tồn tại là rất cao. Hiện tượng phần 
thuyết chỉ do vị tố tạo nên tức không có bổ ngữ chỉ thực thể tồn tại đi kèm xảy ra khi vị tố là 
những từ tượng thanh, tượng hình, là những tính từ chỉ tính chất. Do đó, vấn đề vị tố cũng cần 
bàn bạc thêm khi nghiên cứu kiểu câu này. 

  Trong câu tồn tại định vị tiếng Việt, để biểu thị quan hệ tồn tại, vị tố thuộc các lớp từ 
sau đây: 

- Các động từ mang ý nghĩa tồn tại như có, còn, mất, hết..  
Ví dụ:  
   Ở đây có cả mưa tuyết đấy.  
[Ông Ngã…. vội chạy tọt vào một cái nhà hàng xóm] Ở đấy còn có lửa.  
- Các tính từ chỉ lượng như đông, đầy, vắng, thưa, nhiều, ít… 
Ví dụ:  
     Nhưng trong nhà nhiều muỗi quá. (Chí Phèo, Tuyển tập Nam Cao, Tập 1, 

trang 61) 
     Trước sân trường Mỹ Lý dầy đặc cả người. (Tôi đi học, Thanh Tịnh, Ngữ văn 

8, Tập 1, trang 7) 
  - Một số tính từ chỉ tính chất 
Ví dụ:  
      Ở làng này, khó lắm. (Mua danh, Tuyển tập Nam Cao, Tập 1, trang 230) 
      Trong nhà nực quá. (Nhỏ nhen, Tuyển tập Nam Cao, Tập 1, trang 95) 
      Ở nhà bên cạnh im ắng lắm. (Truyện người hàng xóm, Tuyển tập Nam Cao, 

Tập 1, trang 466) 
- Những từ tượng thanh, gợi hình 
Ví dụ:  
     Ở bên kia lục sục. 
     Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. (Cây tre 

Việt Nam, Thép Mới, Ngữ văn 6, Tập 2, trang 95) 
      Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng. (Luỹ làng, Ngô Văn Phú, Ngữ văn 6, 

Tập 2, trang 46) 
- Một số động từ chỉ hoạt động cũng được dùng với ý nghĩa tồn tại định vị 
Ví dụ:  
Thì năm nay lại nở ra Chí Phèo. (Chí Phèo, Tuyển tập Nam Cao, tập 1, trang 46)  
Trên thinh không bay ngang qua từng bầy chim lớn. (Dẫn theo DQB) 

3. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu câu tồn tại định vị (một tiểu loại câu tồn tại) từ bình diện ngữ dụng với cấu 
trúc đề - thuyết, chúng tôi thấy, do đặc điểm “đặc biệt” về cấu trúc cú pháp (không có chủ ngữ) 
nên cấu trúc đề thuyết ở câu tồn tại định vị cũng có sự khác biệt: yếu tố làm nên phần đề ở kiểu 
câu này không nằm trong cấu trúc cơ sở của câu mà là gia ngữ (trạng ngữ) câu chỉ không gian, 
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thời gian. Cùng với gia ngữ, thành phần tình thái (biệt tố), thành phần liên kết (liên tố) cũng 
xuất hiện trong câu tạo thành bội đề. Phần thuyết có thể chỉ do vị tố tạo nên, song, phổ biến là 
sự kết hợp của vị tố và bổ ngữ với cấu tạo khá phong phú của bổ ngữ nêu chủ thể tồn tại.  

Nghiên cứu tiếng Việt nói chung, câu tiếng Việt nói riêng vẫn luôn là vấn đề “gai góc” mà 
thú vị. Cấu trúc đề - thuyết của câu tồn tại định vị nói riêng, câu tồn tại nói chung trong tiếng 
Việt vẫn còn nhiều điều cần bàn thêm. Bài viết là kết quả nghiên cứu của chúng tôi trên cơ sở 
ngữ liệu khảo sát được và trên tinh thần tiếp thu kết quả nghiên cứu của các nhà Việt ngữ học 
với hy vọng góp một tiếng nói dù nhỏ trong trào lưu nghiên cứu câu tiếng Việt theo khuynh 
hướng nghiên cứu mới: ngữ pháp chức năng.   
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The Theme - Rhyme Structure of another subtype 

of Vietnamese existential sentences 
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ABSTRACT 

Functional Grammar studies sentences in three aspects: Grammar, Semantics and 
Pragmatics. Pragmatics, in its turn, looks into sentences in terms of Theme - Rhyme Structure. 
As the existential sentence is considered as a “special type”, its Theme - Rhyme Structue has its 
own features. The Theme - Rhyme Structure of another subtype of existential sentences - 
locating one, is not only formed based on the feature of its general syntax structure, which has 
no subjects, but also requires another condition: there must be an adverb of time and/ or place. 
Study on the Theme – Rhyme Structure of existential sentences in general, locating ones in 
particular, shows the flexibility and variability using language in communication. 

Key words: Theme - Rhyme Structure, existential sentence 
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VỀ KIỂU SỰ CỐ TRONG QUAN HÊ ̣ĐỜI THƯỜNG 

TRONG TÂY DU KÝ 

Trịnh Đình Hà1 

TÓM TẮT 

Trên cơ sở xác định ý nghĩa quan trọng của sự cố đối với việc tổ chức mạch truyện trong 

các tác phẩm văn học thuộc loại hình tự sự, xuất phát từ vai trò thực tế của kiểu sự cố trong 

quan hệ đời thường giữa các nhân vật trong Tây du ký; bài viết đi sâu phân tích những biểu 

hiện và ý nghĩa cơ bản của kiểu sự cố loại này trong tác phẩm, bao gồm: sự cố trong quan hệ 

nội bộ nhóm thỉnh kinh và sự cố trong quan hệ giữa nhóm hay thành viên của nhóm thỉnh kinh 

với các đối tượng khác. 

Từ khóa: Tây Du Ký. 

1. MỞ ĐẦU 

 Sự cố là “hiện tượng bất ngờ và không hay xảy ra trong một quá trình hoạt động nào 
đó” [5, tr. 877]. Trong các tác phẩm tự sự, sự cố có ý nghĩa quan trọng tạo ra bước ngoặt trong sự 

diễn biến sự kiện, tình tiết, khiến cho cốt truyện trở nên “có chuyện”, thu hút chú ý và đem lại sức 

hấp dẫn đối với người đọc. 

Mâu thuẫn trong Tây du ký, xét đến cùng, có nguồn gốc từ cả những trở ngại tự nhiên lẫn 

những mâu thuẫn, xung đôṭ xã hội; nhưng cho dù là trở ngại tự nhiên, thì cũng được hình tượng hóa 

thành mâu thuẫn, xung đột xã hội. Những mâu thuẫn, xung đột này, có thể là đối kháng, dẫn đến 

những cuộc giao tranh một mất một còn; và cũng có thể chı̉ là những truc̣ trăc̣, lủng củng, nhầm lẫn, 

những biến cố ngoài ý muốn trong quan hê ̣đời thường (hay được miêu tả như quan hệ đời thường) 

giữa các nhân vâṭ. Chúng tôi gọi kiểu mâu thuẫn sau là sự cố trong quan hệ đời thường. 

 Nghiên cứu kiểu sự cố trong quan hệ đời thường trong Tây du ký có thể góp phần quan 

trọng vào việc làm nổi bật tính chất phong phú, đa dạng của hệ thống sự kiện, tình tiết của tác 

phẩm, sắc thái thẩm mỹ độc đáo của nó so với những tiểu thuyết anh hùng trước đó như Tam 

quốc diễn nghĩa, Thủy hử truyện.  

 Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích, so sánh 

để làm rõ những biểu hiện và ý nghĩa cơ bản của kiểu sự cố trong quan hệ đời thường trong tác 

phẩm, bao gồm: sự cố trong quan hệ nội bộ nhóm thỉnh kinh và sự cố trong quan hệ giữa nhóm 

hay thành viên của nhóm thỉnh kinh với các đối tượng khác. 

  2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Biểu hiện rõ nhất của hệ thống sự kiện, tình tiết kỳ lạ trong Tây du ký là: bên caṇh 
nhiều cuộc kỳ ngộ, có cả môṭ hê ̣thống trùng trùng điêp̣ điêp̣ những sư ̣cố trên đường đi lấy kinh 

của thầy trò Đường Tăng, và chủ yếu đươc̣ xâu chuỗi bởi chủ đề “chinh phuc̣ cái chết” [2], [4]. 

Ở kiếu sự cố trong quan hệ đời thường, quan hệ ban đầu giữa các nhân vật nếu không đầy thiện 

ý thì cũng không phải là đối lập; nhưng do tình huống đưa đẩy, dẫn đến những khác biệt về tư 

                                           
1TS. Khoa Khoa học Xã  hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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tưởng, tình cảm, động cơ hành động, cung cách ứng xử,… làm nảy sinh mâu thuẫn, xung đột. 

Do đó, kết quả của việc khắc phục sự cố trong quan hệ đời thường chủ yếu là mối quan hệ tốt 

đẹp giữa các nhân vật. 

2.2. Về những sự cố trong quan hệ nội bộ tập thể thỉnh kinh (“Tứ chúng”). Chúng ta đều 

đã biết: trong bốn nhân vật của “Tứ chúng”, chỉ trừ Sa Tăng là tính cách không nổi bật, ít tham 

gia vào các cuộc tranh cãi, những nhân vật còn lại đều mỗi người một tính, hay có, dở có, nhưng 

nhìn chung là khó hoà hợp lâu. Từ mâu thuẫn nhỏ đến xung đột lớn giữa Đường Tăng, Ngộ 

Không, Bát Giới đều đã xảy ra không chỉ một hai lần, kể cả lúc bình thường lẫn khi lâm sự. Xét 

từ quan niệm tôn giáo, những sự cố này có nguyên nhân sâu xa từ triết lý nhân quả, từ các 

chứng “tham”, “sân”, “si” của nhân vật. Xét từ quan niệm triết học, đó là biểu hiện quan hệ chế 

hóa của ngũ hành mà mỗi nhân vật trong nhóm là đại diện. Nhưng xét từ cấp độ hình tượng, thì 

đó là do những khác biệt về tính cách. Những điều này đã ít nhiều được đề cập đến khi bàn đến 

tính cách các nhân vật này (xem thêm [3], [5]). Dưới đây là một vài sự cố có ý nghĩa tiêu biểu. 

Sự cố đầu tiên thuộc dạng này xảy ra khi tập thể thỉnh kinh mới chỉ có hai thầy trò Đường 

Tăng và Ngộ Không. Ngộ Không được Đường Tăng bóc bùa giải thoát, đưa sư phụ vượt qua núi 

Lưỡng Giới, sau một đêm trọ ở nhà cụ Trần, lại ngày đi đêm nghỉ, thẳng đường sang Tây, gặp sáu 

tên giặc cỏ (hình tượng hóa “sáu giặc” theo quan niệm Phật giáo) xông ra chặn đường. Ngộ Không 

để cho chúng nhằm đầu chém bảy tám mươi nhát liền rồi rút “cây kim” ra đập chết hết. Đường 

Tăng đem lý tưởng từ bi bác ái của nhà Phật oán trách Ngộ Không, lão Tôn lại lấy thực tế trước 

mắt trả lời sư phụ: “Sư phụ, nếu con không đánh chết chúng, chúng lại muốn đánh chết sư phụ kia” 

[7, tr.191] (q. thượng). Nhưng Đường Tăng cứ lải nhải mãi, mà Ngộ Không thì vốn xưa nay không 

chịu nổi mắng nhiếc, bực tức nói lời từ giã rồi nhảy vút lên mây phóng về phương Đông. Sự va 

chạm dẫn đến xung đột lớn đầu tiên xảy ra giữa hai tính cách có nhiều điểm đối lập này tuy bất ngờ 

nhưng mang tính tất yếu. Phản ứng của Đường Tăng (hiện thân của chữ “si”) và Ngộ Không (hiện 

thân của chữ “sân”) đều phù hợp với logic nội tại của tính cách mỗi nhân vật.  

Ngộ Không đi rồi, Tam Tạng tự an ủi ấy là cái số mình không thu nạp được đồ đệ, quyết 

tâm một mình sang phương Tây. Đang bơ vơ buồn bã dắt ngựa đi thì gặp đức Quan Âm Bồ Tát 

biến thành bà lão trao cho một tấm áo bông, một chiếc mũ dát hoa vàng, lại truyền cho bài chú 

“Định tâm chân ngôn”, còn gọi là “Khẩn cô nhi chú” để làm cho Ngộ Không “không dám hành 

hung và không dám bỏ đi nữa”. Còn Ngộ Không bỏ sư phụ ra đi, lại chưa về chốn cũ ngay mà đến 

thẳng Đông Dương đại hải thăm Long vương xin chén trà uống. Uống trà xong, nhân ngắm bức 

tranh “Cầu Dĩ dâng giày” và nghe Long vương kể sự tích Trương Lương ba lần dâng giày cho 

Hoàng Thạch công ở cầu Dĩ, Ngộ Không liền hồi tâm chuyển ý, quyết định quay lại hộ vệ Đường 

Tăng. Đây là chi tiết rất đáng chú ý vì nó chứng tỏ Ngộ Không tuy nhất thời nóng nảy nhưng lại là 

người biết trọng nghĩa khí và có tinh thần phục thiện, nhanh chóng sửa chữa sai lầm, khác hẳn với 

tính cố chấp của Đường Tăng. Gặp lại sư phụ, thầy trò vừa tỏ tình thân thiện xong, Đường Tăng 

đã bịa chuyện nói dối để lừa cho Ngộ Không tự chụp chiếc mũ dát hoa vàng lên đầu và niệm chú 

nhiều lần để chiếc mũ biến thành chiếc vòng mọc rễ, xiết chặt vào da thịt Ngộ Không. Lão Tôn 

đau đớn, miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Đường Tăng nhưng vẫn tức giận, rút gậy nhằm đầu 

ông ta bổ xuống, lại bị ông ta niệm luôn hai ba lần nữa, ngã lăn ra đất, phải kêu xin. Hỏi biết là Bồ 

Tát đã truyền cho Đường Tăng phép ấy, Ngộ Không càng giận, định sang Nam Hải đánh 

Bồ Tát, nhưng nghe Đường Tăng nói: “Nếu ngươi tìm ngài, ngài mà niệm, ngươi lại chẳng 
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chết à?” [7, tr.197] (q. thượng), mới định tâm cùng sư phụ lấy lại hoà khí, một lòng một dạ 

sang Tây. 

Rõ ràng phép lạ hay là phương thuốc định tâm của Như Lai và Bồ Tát, dù hay nhưng 

không phải dễ dàng có công hiệu nếu Ngộ Không chưa thể chiến thắng được “con vượn lòng” 

của chính mình. Phản ứng của Ngộ Không vừa hợp với logic hiện thực đời sống vừa hợp với 

logic nội tại của tính cách nhân vật này. Từ việc giải quyết sự cố trong quan hệ thầy trò, nhờ được 
Bồ Tát ban cho phép lạ, kể từ đây Đường Tăng người trần mắt thịt đã khống chế được đồ đệ thần 

thông quảng đại, tài ba dũng cảm nhất nhưng cũng khẳng khái, ương ngạnh, khó bảo nhất là Tôn 

Ngộ Không. Sự cố này cũng báo hiệu một xu thế tất yếu trong quan hệ giữa hai thầy trò: bên cạnh 

tình cảm ấm áp tốt đẹp như cha con, sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ mâu thuẫn. Những nguy cơ ấy trên 

thực tế đã nhiều phen bùng phát thành xung đột dữ dội, mà Đường Tăng thì vẫn thường lạm dụng 

“phép lạ” thay cho lý trí tỉnh táo, xét đoán và trừng phạt Ngộ Không một cách oan uổng. 

Ngoài sự cố trong quan hệ thầy trò giữa Đường Tăng và Ngộ Không, những sự cố trong 

quan hệ anh em giữa Ngộ Không và Bát Giới (hiện thân của chữ “tham”) cũng thường xuyên xảy 

ra. Bát Giới thì hay mượn sự hồ đồ và bài chú “khẩn cô nhi” của Đường Tăng để hại Ngộ Không, 

ngược lại Ngộ Không thường lợi dụng tính ngốc và tham của bản thân Bát Giới để trêu chọc lão. 

Ngoài lý do khác biệt về tính cách, sở dĩ hai nhân vật này thường hục hặc còn vì sự mê lầm dẫn 

đến cách cư xử thiếu công bằng của Đường Tăng. Vì vậy, quan hệ tay ba Đường Tăng – Ngộ 

Không – Bát Giới là quan hệ phức tạp, có tính biện chứng. Bên cạnh việc trêu đùa không ác ý đối 

với những khuyết điểm của Bát Giới, Ngộ Không cũng có lúc chơi khăm cho bõ tức vì hay bị Bát 

Giới xúc xiểm để sư phụ kết tội và hành hạ oan uổng mình, cảm thấy “cụ già nhà mình chỉ hay 

bênh che” hắn [7, tr.524] (q. trung), “sư phụ cũng quá bênh che, quá thiên vị” hắn [7, 

tr.1054] (q. hạ). Bát Giới thì ngoài thói xúc xiểm, ăn nói quàng xiên vì bị sắc đẹp và mối lợi làm 

cho mờ mắt, còn hại Ngộ Không để trả miếng vì nỗi bị Ngộ Không áp chế và chơi khăm. Tuy 

nhiên, khách quan mà nói thì những sự cố trong quan hệ giữa hai nhân vật này chỉ là vặt vãnh, nhỏ 

nhặt, hầu như không hề dẫn đến xung đột lớn mà thường có ý nghĩa bước đệm, ý nghĩa tiền đề 
thúc đẩy hoặc kìm hãm các xung đột khác, khiến cho sự kiện, tình tiết thêm ly kỳ, hấp dẫn, hình 

tượng nhân vật thêm đầy đặn, phong phú, giàu sức sống hơn.  

Chẳng hạn ở tình tiết cứu vua nước Ô Kê, Bát Giới đang ngon giấc thì bị Ngộ Không lừa, 

rủ đi kiếm “món hời” nhưng sự thực là bảo xuống giếng vớt xác chết. Bát Giới hậm hực về 

chuyện đó, bèn nghĩ cách chơi xỏ, khích sư phụ niệm chú bắt Ngộ Không phải cứu sống quốc 

vương ngay ở dương gian. Ngộ Không bị niệm chú, phải từ bỏ ý định “xuống âm ty hỏi xem 

Diêm Vương nào giữ linh hồn hắn, xin mang về cứu”, mà hứa sẽ “lên thẳng tầng trời Ly Hận thứ 

ba mươi ba, vào cung Đâu Suất, gặp Thái Thượng Lão Quân, xin ngài ấy một viên ‘cửu chuyển 

hoàn hồn đơn’ mang về cứu sống hắn” [7, tr.534] (q. trung). Đây là cách dẫn chuyện hết sức tự 

nhiên nhằm góp phần mô tả các phương thức cải tử hoàn sinh kỳ lạ, biểu hiện một mô típ quan 

trọng trong Tây du ký.  

Hay ở tình tiết “Đại chiến Sư Đà lĩnh”, sau khi lão yêu cả bị Ngộ Không hàng phục, hứa 

đưa sư phụ qua núi, lão yêu hai bàn kế bội ước, đem quân bày trận thách Ngộ Không ra giao 

chiến. Ngộ Không bấy giờ lấy nghĩa khí khích Bát Giới ra đánh nhau với hắn, chú Ngốc hăng 

hái xung trận, nhưng lại đề xuất một phương án phòng bị kỳ quặc là buộc sợi dây ngang lưng để 

nếu thắng, thì buông chùng sợi dây “để tôi bắt hắn”, còn thua thì kéo ngay về, “đừng để hắn bắt 

mất tôi”. Ngộ Không đồng ý nhưng khi Bát Giới bị thua kêu cứu, lại thả sợi dây cho chùng ra 

khiến chú Ngốc vướng dây ngã chổng kềnh, bị yêu quái bắt sống mang về trói vứt xuống ao. 
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Ngộ Không bị sư phụ trách mắng, đi cứu lão Trư nhưng trong lòng đã quyết: “Chú Ngốc hay 

rủa mình chết, vậy đừng để cho hắn sung sướng vội”. Lúc thấy tình cảnh thảm hại của Bát Giới 

thì vừa giận vừa thương – thương vì “hắn cũng là một con người ở hội Long Hoa”, giận vì “hắn 

động một tí là chia hành lý bỏ đi, lại hay xúc xiểm sư phụ niệm chú ‘khẩn cô nhi’ hại mình”, nghe 

nói “hắn còn góp nhặt dành dụm được ít vốn riêng” [7, tr.1054-1055] (q. hạ). Vậy là Ngộ Không 

rắp tâm “doạ hắn một vố xem sao”, bèn thác lời quỷ sứ được Diêm Vương sai đi bắt hồn Bát Giới, 

kết quả là thu được số bạc bốn đồng cân sáu hoa mà lão Trư giấu trong lỗ tai để làm vốn riêng, rồi 

mới thực hiện việc cứu sư đệ và cùng nhau đánh thốc ra ngoài. Như vậy, từ sự cố Bát Giới bị Ngộ 

Không thả chùng sợi dây, tác giả đã khéo léo, tự nhiên “thả chùng” xung đột chính trên chiến 

trường, để rồi đẩy tới cao trào, kết thúc nhanh chóng một bước xung đột - lão yêu hai bị hàng 

phục. Giữa hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, mà vẫn có những cảnh trêu đùa như thế, quả là chuyện 

hết sức kỳ lạ và điều này càng tỏ rõ tinh thần lạc quan, xem thường nguy hiểm của Ngộ Không.  

Có thể thấy, với những tình tiết phức tạp, việc dẫn chuyện sở dĩ có được thứ lớp mạch lạc 

và biến hoá, chứa đựng những sắc thái ý nghĩa phong phú đa dạng, một phần quan trọng chính 

là nhờ tác giả đã kết hợp tài tình những sự cố nhỏ xen giữa những xung đột lớn như vậy. Vai trò 

của sự cố trong nội bộ tập thể thỉnh kinh đối với cấu tứ nghệ thuật của tác phẩm cũng chủ yếu là 

được thể hiện ở chỗ này. Xét cho cùng thì số lượng những sự cố “thuần tuý nội bộ” không nhiều 

lắm, vì ở đa số các trường hợp, sự cố chịu sự chi phối mạnh mẽ của các tác nhân bên ngoài. 

2.3. Những sự cố trong quan hệ giữa nhóm hay các thành viên của nhóm thỉnh kinh với các 

đối tượng khác diễn ra thường xuyên hơn, có vai trò rộng lớn hơn trong việc tổ chức đường dây sự 

kiện. Nhiều sự cố trở thành đầu mối xung đột lớn, tạo ra được những tình tiết ly kỳ hấp dẫn, nhân 

vật nhờ đó mà có thêm điều kiện thuận lợi để phô bày bản lĩnh của mình. Xét trên bề mặt, có thể 

liệt kê hàng loạt các sự cố dạng này. Sự cố đầu tiên là việc Ngộ Không khoe bảo bối khiến sư già 

ở chùa Quan Âm nảy lòng tham, manh tâm làm ác đốt chùa, giết người đoạt của, tạo ra đầu mối 

của tình tiết “Đại náo Hắc Phong sơn” (hồi 16-17); và sự cố cuối cùng là việc con rùa già ở sông 

Thông Thiên, buồn vì thánh tăng không hỏi Phật tổ hộ mình xem đến bao giờ thì được thành thân 

người, nên đã nghiêng mình khiến bốn thầy trò, con ngựa bạch và tất cả kinh kệ, hành lý rơi tõm 

xuống sông. Giữa hai sự cố đầu và cuối ấy, còn rất nhiều sự cố khác. Ở đất Phật thì xảy ra chuyện 

A Nan, Ca Diếp đòi lễ không được nên đã giao kinh không chữ cho thầy trò Đường Tăng. Ở non 

Tiên thì xảy ra chuyện thánh tăng nhầm lẫn không ăn quả quý nhưng đồ đệ lại ăn trộm, quật đổ cả 

cây, dẫn đến việc tình cố tri giữa thánh tăng và Đại tiên bị đám đệ tử biến thành quan hệ đối địch. 

Giữa trần gian càng nhiều sự cố tương tự, chuyện lành có, chuyện dữ có, nhưng thảy đều rắc rối, 

và việc khắc phục đều phải trông cậy vào bản lĩnh thần thông quảng đại, tài biến báo của Tôn Ngộ 

Không. Nào chuyện nữ vương nước Tây Lương muốn lấy Đường Tăng làm chồng, nhường ngôi 

cho ông ta, để mình làm hoàng hậu. Nào chuyện đúng vào lúc vua nước Diệt Pháp muốn giết bốn 

hoà thượng nổi danh sau khi đã giết chín nghìn chín trăm chín mươi sáu hoà thượng, thì thầy trò 

Đường Tăng phải đi qua nước ấy; thầy trò đã cải trang vào quán trọ, khi ngủ cũng thận trọng chui 

vào hòm nhờ chủ quán khoá ngoài để tránh bị phát hiện, nhưng chiếc hòm lại bị bọn trộm cướp 

khiêng ra ngoài thành và quan quân đuổi theo bắt được (hồi 84-85). Rồi chuyện tăng quan, sư sãi 

chùa “Sắc kiến Bảo Lâm”, vì sẵn thành kiến với bọn nhà sư lang thang ở nhờ và làm bậy ở chùa 

này trước đây, nên đã tỏ thái độ khinh bỉ, định không cho thầy trò Đường Tăng ngủ trọ (hồi 36); 

chuyện thầy trò Đường Tăng bị bắt giam cùng với tang vật vụ án cướp nhà Khấu viên ngoại ở 

huyện Địa Linh, phủ Đồng Đài...  
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Tất nhiên, ngoài quan hệ giữa người với người, còn có quan hệ giữa người với tự nhiên 

(như núi Hắc Phong, sông Hắc Thủy, sông Thông Thiên, núi Kính Cức, động Vô Để…), mà tiêu 

biểu nhất là biến cố “Hỏa Diệm sơn nghẽn lối” dẫn đến chuyện ba lần mượn quạt Ba Tiêu 

(“Tam điệu Ba Tiêu phiến - hồi 59- 61). Tuy nhiên, việc xử lý quan hệ giữa người với tự nhiên 

ở đây, cũng được miêu tả thành việc xử lý quan hệ giữa người với người; và giống như hầu hết 

các trường hợp khác, lại trở thành xung đôṭ đối kháng với những cuộc giao tranh một mất một 

còn như đã nói trên … v.v.  

Trong sự cố ở chùa Quan Âm, ngay từ đầu tác giả đã khéo léo sắp đặt sự va chạm về tính 
cách giữa ba nhân vật: sư già, Ngộ Không, Đường Tăng. Sư già thì vừa tham sống, vừa tham 
của, lại thích khoe khoang. Đường Tăng thì khiêm tốn, nhũn nhặn, cẩn trọng. Ngộ Không thì 
hiếu thắng, chủ quan, bất cẩn. Chỗ vi diệu của tác giả khi trình bày sự cố này là đã để cho 
Đường Tăng có ý thức đề phòng, ngăn cản sự hăng hái thái quá của Ngộ Không, lường trước cả 
tình huống xấu: “Nếu nhìn qua, tất động lòng, đã động lòng, tất sinh mưu kế. Mình sợ tai vạ tất 
phải chiều theo họ. Bằng không sẽ hại thân mất mạng cũng chỉ vì thế. Việc không nhỏ đâu” 
[7, tr.215] (q. thượng). Chi tiết này không chỉ có ý nghĩa nhấn mạnh sự chủ quan của 
Ngộ Không mà còn đặc biệt làm nổi bật dã tâm làm ác của sư già – Đường Tăng tuy lường 
trước được “việc không đơn giản” nhưng cũng không thể nào ngờ được một nhà sư đã sống và 
tu hành đến hai trăm bảy mươi tuổi lại có gan sai đệ tử chất củi đốt chùa thiêu người để đoạt của 
báu! Sự cố xảy ra bất ngờ giữa đêm khuya, nhưng trong bất ngờ lại nảy sinh bất ngờ hơn nữa. 
Ngộ Không đang tồn thần dưỡng khí, nửa tỉnh nửa mơ thì nghe tiếng chân người rầm rập, tiếng 
củi chất rào rào như gió, nghi là có trộm cướp, bèn biến hoá bay ra xem xét. Nhìn rõ lòng dạ độc 
ác của bọn người này, Ngộ Không cân nhắc và đi đến quyết định sẽ “thuận tay bắt dê, tương kế 
tựu kế” cho chúng một vố. Thế là lên trời mượn “lồng tránh lửa” của Quảng Mục thiên vương 
về úp chụp lấy sư phụ, con ngựa bạch và hành lý. Còn mình thì ra phía sau phòng của sư già 
ngồi bảo vệ tấm áo cà sa, nhưng vì mải tập trung vào việc “giúp họ qua quýt một ít gió”, lão 
Tôn không biết rằng có một con yêu tinh định đến cứu chùa đã phát hiện ra và cuỗm mất bảo 
bối. Đó chính là sự kiện dẫn đến tình tiết “Đại náo núi Hắc Phong” đã được nói đến trên kia. 
Việc Ngộ Không thay vì dùng nước lại thổi gió để giải quyết nạn lửa là việc lạ, nhưng rất phù 
hợp với logic nội tại của tính cách lão Tôn. Thái độ và hành động ấy được tác giả trực tiếp biểu 
lộ sự đồng tình giữa những vần thơ hừng hực miêu tả ngọn lửa: “Nếu không trừ diệt, hoá ra giúp 
ác” [7, tr.220] (q. thượng). Ở đây, sự cố đã tiếp liền sự cố, khiến tình tiết càng thêm ly kỳ biến 
ảo, góp phần tô đậm và làm phong phú hơn hình tượng nhân vật. 

Nói đến kiểu sự cố nảy sinh trong quan hệ đời thường, không thể bỏ qua một sự cố có tính 
điển hình là chuyện rắc rối giữa thầy trò Đường Tăng với thầy trò Trấn Nguyên đại tiên ở quán 
Ngũ Trang, núi Vạn Thọ, mà trước hết là với hai tiểu đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt. Sự cố này 
khởi nguồn từ đầu hồi 24, nhưng hậu quả của nó thì phải đến cuối hồi 26 mới khắc phục xong. Cả 
một trường đoạn đầy ắp những chi tiết, sự kiện kỳ lạ được triển khai trong ba hồi của tiểu thuyết, 
đem lại nhiều hứng thú thẩm mỹ cho người đọc. 

Quan hệ kỳ lạ giữa Đường Tăng và Đại tiên được trình bày ngay trước khi thầy trò đặt 
chân đến quán. Hôm ấy, Đại tiên phải đến cung Di La trên Thượng Thanh Thiên nghe Nguyên 
Thủy Thiên tôn giảng về “Hỗn nguyên đạo quả”, biết trước Đường Tăng - bạn cũ từ năm trăm 
năm trước” sẽ đến, bèn dặn dò hai tiểu đồng “mang hai quả nhân sâm ra mời ngài xơi, để tỏ chút 
tình cố cựu”, và còn dặn thêm rằng: “Quả của ta đã có số, chỉ được mời ngài hai quả, không được 
mời nhiều”, “Đường Tam Tạng tuy là bạn cũ, nhưng phải đề phòng bọn thủ hạ dò la, không thể 
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kinh động để họ biết” [7, tr.324] (q. thượng). Qua những lời dặn dò của Đại tiên, tác giả đã làm 
nổi bật hai điều: một là Đại tiên hết sức quý trọng Đường Tăng, hai là quả nhân sâm cực kỳ quý 
giá, không phải ai cũng được ăn và muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng cả hai điều ấy Đường 
Tăng đều hoàn toàn không biết. Đây chính là một nguyên nhân sâu xa khiến cho sự cố xảy ra sau 
đó càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. 

Thầy trò Đường Tăng vào đến quán, vừa nhìn thấy đôi câu đối ở lần cửa thứ hai, Ngộ 
Không đã nhận xét: “Ông đạo sĩ này nói phét quá trời!”, đến lúc nghe hai tiểu đồng giải thích về 
việc quán này chỉ treo thờ hai chữ “Thiên Địa” và nói về sư phụ của họ thì lão Tôn hết cười ngặt 
nghẽo vì cho là họ nói phét, lại nổi cáu, mắng họ là “đồ tiểu đồng khai thối”, và gọi sư phụ họ là 
“đồ móng trâu ngang ngược” [7, tr.326] (q. thượng). Như vậy là ngay từ đầu, Ngộ Không đã 
bộc lộ cá tính hấp tấp, nóng nảy, hiếu thắng. Điều này không tránh khỏi tạo nên ấn tượng xấu 
nơi hai tiểu đồng về ba đồ đệ “mặt mũi xấu xí hung tợn, tính nết thô tục” của Đường Tăng. May 
mà Đường Tăng ngăn cản kịp thời, sai các đồ đệ mỗi người một việc. Hai tiểu đồng sau khi hỏi 
dò biết chắc Đường Tăng là bạn cũ của sư phụ mình, đem ngoèo vàng khay đan đi hái quả nhân 
sâm mời ngài xơi. Nhưng thứ “của quý nhà tiên” - một vạn năm chỉ kết được ba mươi quả, mà 
“ngửi một lần, thì sống lâu ba trăm sáu mươi tuổi; ăn một quả, sống mãi bốn vạn bảy nghìn 
năm” – ấy, Tam Tạng người trần mắt thịt đâu có biết. Nhìn thấy thứ quả kỳ lạ, hình dáng “tựa 
như đứa trẻ mới sinh chưa đầy ba ngày”, ông ta tưởng là đứa trẻ thật, run rẩy sợ hãi, nói thế nào 
cũng không chịu tin, kiên quyết từ chối. Hai tiểu đồng đành bưng quả vào phòng trong chia 
nhau ăn. Bát Giới nấu ăn trong bếp ở cạnh đó, lúc trước nghe lỏm được chuyện lấy ngoèo vàng 
khay đan nên đã để ý, bây giờ rõ chuyện Đường Tăng không biết quả nhân sâm thì thèm chảy 
nước dãi, tự biết mình không thể hái được, nhưng đã tính chuyện chờ Ngộ Không về để bàn 
mẹo hái trộm quả.  

Ngộ Không biết ở đây có thứ quả quý mà mình chưa từng thấy, lập tức hưởng ứng lời đề 

nghị của Bát Giới. Thế là biến hoá, lấy ngoèo vàng ra phía sau, đến chỗ cây quý. Vì chỉ dùng 

ngoèo vàng mà không hứng bằng khay đan nên quả nhân sâm đầu tiên biến mất. Tưởng là thổ 

địa giữ không cho lấy, Ngộ Không gọi thổ địa lên mắng. Thổ địa kêu oan, nói rõ đặc tính kỳ lạ 

“khắc với ngũ hành” của quả nhân sâm: “Quả này gặp kim thì rụng, gặp mộc thì khô, gặp thuỷ 
thì hoá, gặp hoả thì héo, gặp thổ thì nhập... Đại Thánh vừa mới chọc rụng, nó chui vào đất ngay. 

Đất ấy cũng thọ bốn vạn bảy nghìn năm, cứng hơn cả đồng, có khoan nó cũng chẳng động chút 

nào...” [7, tr.331] (q.thượng). Biết đặc tính và cách hái quả này rồi, Ngộ Không bèn lấy vạt áo 

bông làm túi đựng, hái luôn ba quả mang về bảo Bát Giới gọi cả Sa Tăng lại, chia nhau mỗi 

người ăn một quả. Bát Giới ăn vội, không biết được mùi vị gì, lại chẳng “tri túc”, đòi thêm một 

miếng để thưởng thức không được nên càu nhàu mãi. Thanh Phong tình cờ nghe được, bảo 

Minh Nguyệt cùng đi kiểm tra cây nhân sâm, thấy thiếu bốn quả, bèn quay vào chỉ mặt Đường 

Tăng xỉ vả, mắng nhiếc. Bọn đồ đệ Đường Tăng bàn nhau chối phắt đi, nhưng trong lúc hai bên 

lời qua tiếng lại, nghe tiểu đồng nói “lấy trộm những bốn quả…”, chú Ngốc lại quay ngoắt sang 

tỏ thái độ ghen tỵ với Ngộ Không, làm ầm ỹ lên. Thế là “lạy ông tôi ở bụi này”, chuyện đã rõ 

rành rành, không thể cãi vào đâu được. Hai tiên đồng càng mắng nhiếc thậm tệ, Đại Thánh càng 

tức tối, nhưng tạm nhẫn nhục rồi dùng “kế tuyệt hậu”, sử phép thế thân, xuất thần nhảy lên mây, 

rút gậy nện vào gốc cây, lại dùng hết sức bình sinh đẩy cây đổ lăn kềnh ra. 

Rõ ràng từ sự kiện có ý nghĩa đầu mối - Đường Tăng được mời ăn quả nhân sâm nhưng 

không ăn - đến sự kiện cây nhân sâm bị Ngộ Không quật đổ là cả một chuỗi liên tục nhiều sự cố 

nhỏ nối tiếp nhau theo quan hệ nhân quả, cuối cùng dẫn đến một sự cố lớn nhất, nghiêm trọng 
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nhất. Vì Trấn Nguyên tử đi vắng, Đường Tăng là người trần mắt thịt không hề biết gì về quan 

hệ trong tiền kiếp của mình với Đại tiên, lại thêm tâm lý sợ hãi nên càng hồ đồ. Do đó, việc ông 

ta từ chối không ăn quả quý không có gì lạ, mà chỉ làm nổi bật cái lạ về hình thức của quả nhân 

sâm. Hai tiểu đồng chia nhau ăn quả cũng là hợp lý vì quả này để lâu không ăn được, mà mời 

các đồ đệ Đường Tăng thì dứt khoát là không rồi – chẳng những vì sư phụ họ đã dặn thế mà còn 

vì những ấn tượng ban đầu không tốt đối với ba đồ đệ Đường Tăng. Chỉ có điều, mặc dù đã 

cảnh giác nhưng bí mật về quả nhân sâm vẫn bị lộ. Đây là một sự cố bất ngờ đối với hai tiểu 

đồng, do sự cố này mà quả nhân sâm bị hái trộm, và logic tất yếu là hai tiểu đồng ngờ Đường 

Tăng sai đồ đệ làm việc ấy, mắng chửi ông ta trước tiên, còn ba đồ đệ thì có cơ hội thống nhất 

phương án trả lời. Việc Ngộ Không đi hái nhân sâm cũng không suôn sẻ, một quả chui tọt vào 

đất. Tất nhiên sự cố nhỏ này dễ dàng được khắc phục nhờ có thổ địa mách bảo, nhưng đây chính 

là chỗ “phục bút” tinh tế của tác giả để sau này tạo ra việc Bát Giới hiểu lầm Ngộ Không và làm 

ầm ỹ lên, ngẫu nhiên thừa nhận có ăn trộm quả. Sau khi ăn quả, nếu Bát Giới không càu nhàu để 

tiểu đồng tình cờ nghe được thì chưa chắc việc đã bị phát hiện, nhưng đúng là “tai vách mạch 

rừng”. Vì thế sự cố bất ngờ đối với tập thể thỉnh kinh đã xảy ra và người đầu tiên chịu trận, thật 

trớ trêu, lại là Đường Tăng. Ngộ Không thì chẳng những phải nghe những lời mắng nhiếc thậm 

tệ của “lũ tiên đồng đáng ghét”, mà còn bị Bát Giới hiểu lầm và vô tình “phản bội”, tất nhiên 

càng điên tiết, mới quyết tâm dùng “kế tuyệt hậu”, phá đổ cây tiên. 

Chỉ vì một sự hiểu lầm mà đôi bên đều gặp chuyện đen đủi, đổi thân thiện thành thù địch. 

Thanh Phong, Minh Nguyệt thì sợ hãi, tìm kế nhốt thầy trò Đường Tăng để sư phụ họ về xử lý, 

Ngộ Không thì dùng phép giải thoát mọi người, dẫn đến việc Đại tiên mấy lần đuổi bắt thầy trò, 

Đại Thánh thi thố pháp lực và tìm khắp ba đảo tiên không ra thuốc chữa cây, cuối cùng cầu 

được Bồ Tát đem bình nước cam lộ đến cứu cây tiên sống lại, hai bên hoà hợp, Đại tiên lại bày 

tiệc rượu cùng Đại Thánh kết làm anh em. Một chuỗi sự kiện bắt đầu từ sự cố đã được tác giả thể 

hiện tự nhiên, sinh động xoay quanh một hiện tượng kỳ lạ: quả nhân sâm. Qua đó, đặc điểm tâm 

lý, tính cách các nhân vật được khắc hoạ rõ nét, đặc biệt là hai nhân vật Ngộ Không và Bát Giới. 

Những sự cố nói trên rõ ràng đã góp phần tạo nên sắc thái thẩm mỹ độc đáo của Tây du 

ký. Đó là sự thống nhất cao độ giữa cái cao quý với cái phàm tục, giữa tính ly kỳ với tính hài 

hước, khiến cho thế giới nhân vật Tây du ký vừa hết sức lạ lẫm vừa đặc biệt gần gũi, quen thuộc 

đối với tâm tư, tình cảm và sự trải nghiệm của người đọc. Đây là điểm khác biệt căn bản với sắc 

thái hùng tráng và bi tráng có tính chất “sử thi” của Tam quốc diễn nghĩa và Thủy hử truyện. 

  3. KẾT LUẬN 

Sự cố trong quan hệ đời thường giữa các nhân vật cũng đa dạng như chính sự đa dạng của 

bản thân đời sống. Mỗi sự cố có lý do khác nhau với những cách thức khắc phục khác nhau 

nhưng đều trực tiếp hoặc gián tiếp biểu thị triết lý nhân quả Phật giáo. Đó là sự thống nhất giữa 

tính ngẫu nhiên và tính tất yếu của các biến cố, nhằm tạo ra được những tình huống bất ngờ, hấp 

dẫn. Sự cố trong quan hệ đời thường giữa các nhân vật có vai trò hết sức quan trọng trong việc 

góp phần tạo nên vẻ đẹp ly kỳ, biến ảo và tính chất hài hước của Tây du ký. Những sự cố kiểu 

này được thể hiện sinh động cả trong nội bộ nhóm “Tứ chúng”, cả trong quan hệ giữa nhóm hay 

các thành viên của nhóm với các đối tượng khác ngoài nhóm. Từ những sự cố này, người ta thấy 

tác giả đã phản ánh sinh động những khác biệt, quá trình khắc phục những dục vọng, toan tính 
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chủ quan, và nhiều trở ngại, hạn chế khách quan khác – từ tự nhiên đến xã hội – đối với nhóm 

“Tứ chúng”. Đặc biệt là qua những sự cố này, tác giả còn đặt ra những vấn đề trần thế, cấp thiết, 

liên quan đến tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng, lợi ích của từng cá nhân trong xã hội. Đó là 

những vấn đề có tính nhân loại hết sức sâu sắc mà đương thời, không phải tác phẩm nào cũng có 

thể có được. 
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ĐẶC ĐIỂM NGỤ NGÔN TRONG NGỤ NGÔN NHỎ VÀ TRƯỚC 

CỬA PHÁP LUẬT CỦA FRANZ KAFKA 

Nguyễn Thị Hạnh1 

TÓM TẮT 

 Franz Kafka, một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của thế kỉ XX, sáng tác và thành công ở 
nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện cực ngắn, nhật kí... Tác phẩm của ông khó hiểu và 
gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu phê bình và bạn đọc trong suốt hơn một thế kỉ qua. Đa 
phần người ta thường cho rằng, hầu hết các sáng tác của Kafka thể hiện cái nhìn đầy bi quan của 
nhà văn về thân phận con người và cuộc đời. Tìm hiểu hai truyện ngắn, Ngụ ngôn nhỏ và Trước cửa 
pháp luật, chúng tôi nhận thấy không hoàn toàn như vậy. Đằng sau việc làm hiện đại hoá hình thức 
văn chương cổ xưa - truyện ngụ ngôn là cách nhà văn đề xuất, gợi mở cho con người một giải pháp 
để thay đổi cuộc đời, số phận bằng tư tưởng tích cực và thái độ sống lạc quan. 

  Từ khóa: Truyện ngụ ngôn hiện đại, thái độ lac quan, tư tưởng tiến bộ tích cực. 

 1. MỞ ĐẦU 

Franz Kafka (1883-1924) là nhà văn có tầm ảnh hưởng lớn đến văn chương nhân loại 

trong suốt nửa sau của thế kỉ XX đến nay. Ông được xem là “nhà văn phức tạp bậc nhất thế 

giới. Nghệ thuật của ông đã thâu tóm trong nó gần như mọi linh hồn của thời đại”[1;tr7]. Sự 

phức tạp và khó hiểu ấy có mặt trong khắp các sáng tác của ông. Suốt hơn một thế kỉ nay, người 
ta thường chỉ ra và gọi tên thái độ của nhà văn là cái nhìn đầy bi quan sâu sắc về thân phận và 

cuộc đời con người. Đặc biệt, với thể loại truyện ngắn và cực ngắn của Kafka, lâu nay người ta 

thường bàn nhiều về Làng gần nhất, Thông điệp của hoàng đế, Người cưỡi xô,... hầu hết với tư 

cách là những tác phẩm độc lập. Bằng phương pháp khảo sát so sánh trong hệ thống tác phẩm 

cùng thể loại, cùng phương pháp phân tích tổng hợp khi nghiên cứu, tìm hiểu Ngụ ngôn nhỏ và 

Trước cửa pháp luật, chúng tôi nhận thấy có một mạch chảy ngầm xuyên suốt hai tác phẩm: 

một kiểu ngụ ngôn đậm chất Kafka vừa truyền thống vừa hiện đại mà đằng sau nó là thái độ tích 

cực của nhà văn khi đề xuất giải pháp cho vấn đề thân phận con người. Từ đó, hy vọng bài viết 

sẽ giúp cho sinh viên ngành Ngữ văn và những ai quan tâm đến văn học thế kỉ XX nói chung 

cũng như tác phẩm của Kafka nói riêng có thêm một cách kiến giải mới. 

 2. NGỤ NGÔN NHỎ VÀ TRƯỚC CỬA PHÁP LUẬT - TRUYỆN NGỤ NGÔN HIỆN 

ĐẠI ĐẬM CHẤT NHÂN VĂN 

 2.1. Cấu trúc ngụ ngôn hiện đại 

 “Ngụ ngôn là một kiểu truyện phúng dụ bằng thơ hoặc văn xuôi rất ngắn mang nội dung 

giáo dục đạo đức... Cốt truyện ngụ ngôn ngắn, hàm súc, giàu sức biểu hiện, bộc lộ bản chất của 

đối tượng...” [3; tr386]. Ngụ ngôn là một trong những thể loại tự sự cổ xưa nhất. Nó xuất hiện 

trước công nguyên trong kho tàng văn hoá các dân tộc như Hi Lạp, Ấn Độ, Ai Cập, Trung Hoa. 

Do tính chất, đối tượng và chức năng của nó, đặc điểm cấu trúc của ngụ ngôn hầu như không 

                                           
1ThS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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biến đổi trong suốt quá trình lịch sử. Đưa ra vấn đề thuộc về thời hiện đại, thân phận con người 

trong thời đại của Kafka, nhà văn sử dụng thể loại cổ xưa trước hết chứng tỏ người viết có một 

sự phá cách táo bạo và đầy bản lĩnh, sau nữa là một minh chứng cho sự mở đường của những 

giọng điệu mới trên cơ sở kế thừa thể loại văn học cũ.  

 Thông thường, cấu trúc truyện ngụ ngôn chia làm hai phần: phần thứ nhất truyền đạt một 
hiện tượng hay nhân vật, sự kiện gây cười: phần thứ hai là bài học đạo đức. Nhiều tác phẩm 
phần hai bị lược đi, bài học tự nó toát ra ở cốt truyện. Cấu trúc của Ngụ ngôn nhỏ và Trước cửa 
pháp luật thoạt tiên cũng tuân thủ theo đặc điểm này, vừa truyền đạt sự kiện, nhân vật vừa để 
cho người đọc tự rút ra bài học đằng sau câu chuyện được kể, nhưng lại khác ở chỗ câu chuyện 
không hề buồn cười mà đầy không khí bi đát. Ngụ ngôn nhỏ kể về con chuột do sợ hãi thế giới 
rộng lớn nên chạy mãi để tìm đường đi, cuối cùng con đường hẹp mà chuột ta tìm thấy lại là con 
đường dẫn đến chỗ chết. Và trước khi chết, chuột được mèo dành cho lời khuyên: “Mày chỉ cần 
đổi hướng”. Còn Trước cửa pháp luật bắt đầu bằng câu chuyện về một người từ miệt quê muốn 
bước vào cánh cửa pháp luật nhưng tên gác cửa không cho phép. Người ấy kiên nhẫn chờ đợi và 
nhẫn nại hối lộ gã. Gã nhận và bảo nhận là để cho người nông dân ấy yên tâm vì nghĩ rằng mình 
đã làm hết sức. Gã không cho người này vào vì theo gã đằng sau cánh cửa này còn nhiều cánh cửa 
khác. Cứ mỗi cánh cửa ấy lại có một gã khác còn dữ tợn hơn canh gác. Do vậy, người dân quê cứ 
đợi mãi cho đến khi tuổi già đến và đợi thần chết. Phần kết khép lại câu chuyện bằng lời của gã 
gác cửa cho biết lí do vì sao suốt chừng ấy năm mà không ai đến đó: “Chẳng một ai khác được 
phép vào đây, bởi vì cánh cửa này được làm ra chỉ để dành cho mày. Bây giờ tao sẽ đóng lại.” 

Nhìn vào cấu trúc trên, chúng ta nhận thấy, cả hai truyện đều được nhà văn cấu trúc khá 
giống nhau. Phần đầu là hành trình tìm đích đến của hai nhân vật (chuột tìm đường hẹp hơn để 
tránh nỗi sợ hãi, người dân quê tìm đến cửa Pháp luật). Phần kết là lời đáp của nhân vật đại diện 
cho thế lực, quyền uy chỉ cho nhân vật tìm đích biết trước cái chết đến với họ là một tất yếu 
không tránh được. Cấu trúc ấy được tái hiện bằng dung lượng không dài, nhất là Ngụ ngôn nhỏ 
rất phù hợp cho hình thức ngắn của thể loại ngụ ngôn. Tuy không có bài học rút ra trực tiếp 
nhưng ngầm ẩn trong đó một thông điệp lớn đã được Kafka đặt ra đồng thời ở cả hai truyện. 
Thân phận con người, một vấn đề luôn trở đi trở lại trong tất cả các sáng tác của nhà văn, được 
hiểu theo hai hướng khác nhau: hoặc là bi quan hoặc là lạc quan. Cách hiểu thứ nhất có thể là: 
Con người dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì cái chết luôn đón đợi sẵn anh ta ở cuối con 
đường nên không có gì phải nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Cách hiểu thứ hai là: Con người vì 
không dám dũng cảm đối mặt với hiện thực để tìm cách vượt qua nên phải chấp nhận cái chết. 
Nếu hiểu theo cách thứ nhất sẽ là cái nhìn bi quan của con người bất lực. Nếu hiểu theo cách thứ 
hai, nghĩa là nhà văn đề xuất giải pháp hành động cho con người. Truyện của Kafka thường gợi 
mở rất nhiều cách hiểu khác nhau, thậm chí trái chiều nhau. Hai tác phẩm này cũng vậy. Vấn đề 
đặt ra là, nếu đặt tác phẩm trong tương quan với hình thức thể loại được lựa chọn: dưới cái nhìn 
từ cấu trúc và giọng điệu của truyện ngụ ngôn, người đọc sẽ có thêm chìa khoá để giải mã vấn 
đề mà nhà văn dường như muốn đề xuất. (Chúng tôi vẫn nhấn mạnh là “dường như” bởi văn 
chương của Kafka không bao giờ có một cách hiểu duy nhất).  

Bên cạnh đó, cách đặt vấn đề và kết thúc vấn đề của nhà văn trong hai truyện ngắn đều 
giống nhau. Cả người dân quê (Trước cửa pháp luật) và con chuột (Ngụ ngôn nhỏ) đều cố gắng 
hết sức mình bằng cách này hay cách khác để cố đạt được mục đích trong cuộc đời nhưng rốt 
cục tất thảy đều chết. Và họ được lí giải về kết cục ấy khá giống nhau. Người dân quê được gã  
gác cửa cho biết: “Chẳng một ai khác được phép vào đây, bởi vì cánh cửa này được làm ra chỉ 
để dành cho mày. Bây giờ tao sẽ đóng lại.”. Nghĩa là trước sau gì ông ta cũng phải chết. Cuộc 
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đời của ông ta đã được ấn định trước. Con chuột lại được mèo chỉ rõ và vạch hướng đi để tránh 
khỏi cái chết thì cần phải đổi hướng. Nghĩa là chuột kia không còn con đường sống nào khác, 
bởi xuất phát từ nỗi sợ hãi trước thế giới rộng lớn đến vô cùng nên chuột phải tìm con đường đi 
nhỏ hẹp hơn, giờ đây nếu đổi hướng đi ngược lại thì chuột phải chấp nhận sống trong sợ hãi. 
Sống như thế chẳng khác nào chết. Không có con đường đi nào tốt đẹp. Một vòng tròn cho cuộc 
sống bi kịch đã được giăng mắc sẵn cho tất thảy ai tồn tại trong nó. Không theo kiểu “nước đôi” 
đặc trưng của Kafka, câu kết khẳng định một cách rõ ràng, cụ thể: con người không có sự lựa 
chọn nào cho mình ngoài cái chết. Đây là một cách kết thúc không phổ biến trong hệ thống các 
tác phẩm của Kafka. Đa phần, kết thúc tác phẩm của ông là lối kết thúc mở. Người đọc “nhập 
cuộc” với rất nhiều tranh cãi khác nhau. Mỗi người hiểu theo một cách khác nhau và cách nào 
dường như cũng có lí. Nhà văn hiếm khi ấn định cho tác phẩm bằng lối kết thúc khép. Đọc Biến 
dạng, Lâu đài, Hang ổ, Con thú tuyệt vời, Người canh gác, Thanh gươm cổ, Thông điệp của 
hoàng đế, Về dụ ngôn..., độc giả nhiều khi cảm giác hoang mang vì không hiểu nhà văn muốn 
gửi gắm thông điệp gì đằng sau kết thúc mở ấy. Nhưng với Ngụ ngôn nhỏ và Trước cửa pháp 
luật thì khác hẳn. Một đáp số như kiểu kết thúc truyền thống của Balzac được hiện ra. Thay vì 
những băn khoăn vì sự mơ hồ, khó hiểu thường thấy, tác giả đã cho bạn đọc biết một lời khẳng 
định chắc chắn về số phận của nhân vật. Một cái nhìn đầy bi quan về thân phận con người vốn 
được đặt ra trong nhiều tác phẩm của Kafka, lại một lần nữa được hiện diện qua hai truyện ngắn 
mang sắc màu của truyện ngụ ngôn cổ xưa. Vấn đề mang tính thời sự của thế kỉ XX: nỗi âu lo 
và cái chết được báo trước của con người được thể hiện dưới dạng một câu chuyện mang hình 
thức cổ xưa càng làm tăng độ sâu sắc cho triết lí về con người và cuộc đời. Thì ra cái chết của 
con người không phải vì cuộc đời tạo nên mà do chính bản thân họ không đủ bản lĩnh, lòng 
dũng cảm để đối diện với thực tế khách quan mà bước qua. 

Như vậy, hình thức thể loại ngụ ngôn không gợi ra nỗi ám ảnh về cái nhìn mang màu sắc 
bi quan quen thuộc thường thấy trong sáng tác của nhà văn người Tiệp gốc Do Thái này. Bởi 
truyện ngụ ngôn bao giờ cũng đúc rút một bài học kinh nghiệm về lẽ sống với một thái độ sống 
tích cực tràn đầy lạc quan. Cho nên, rõ ràng là Ngụ ngôn nhỏ và Trước cửa pháp luật thiên về 
lối đề xuất tích cực, con người phải biết đối mặt với hiện thực để vươn lên, dù hiện thực ấy chứa 
đầy hiểm nguy hay nỗi sợ hãi. 

2.2. Giọng kể ngụ ngôn hiện đại  

Nếu Balzac được xem là nhà văn đại diện cho văn chương viết theo lối truyền thống thì 

Kafka được xem là nhà văn có nhiều cách tân về nghệ thuật, mang hơi thở văn chương đặc 

trưng cho thế kỉ XX và đặt nền móng cho lối viết Hậu hiện đại sau này. Chính lối viết với giọng 

kể lạ là một trong những nguyên do làm nên một Kafka khó hiểu, phức tạp và “có vấn đề”. Sử 

dụng thể loại truyện ngụ ngôn - một thể loại cổ xưa nhưng giọng điệu, ngôi kể lại được sử dụng 

rất linh hoạt và rất hiện đại. 

Ngụ ngôn nhỏ là một truyện cực ngắn chưa đầy 100 chữ (theo bản dịch tiếng Việt của Lê 

Huy Bắc) được kể lại có vẻ rất đơn giản: “Chao ôi”, chuột nói, “thế giới đang ngày càng nhỏ bé 

hơn. Thoạt kì thuỷ, thế giới rộng lớn đến nỗi tôi sợ hãi, cứ chạy mãi rồi tôi mừng vì cuối cùng tôi 

nhìn thấy từ xa các bức tường bên phải và bên trái, song những bức tường dài này thu hẹp lại 

nhanh đến mức tôi lọt thỏm vào căn phòng cuối cùng và ở đó, ngay góc phòng một cái bẫy chờ 

sẵn mà tôi phải chui vào”. “Mày chỉ cần đổi hướng”, mèo nói rồi chén sạch chuột.[1; tr.336].  
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Câu chuyện bắt đầu bằng một nét đặc sắc nghệ thuật của Kafka. Sử dụng hình thức ngụ 
ngôn nhưng nhà văn khéo léo thay đổi giọng điệu và ngôn ngữ kể chuyện. Thay vì giọng kể của 
người kể chuyện ở ngôi thứ ba như trong các truyện ngụ ngôn, tác giả của Ngụ ngôn nhỏ lại 
dùng lời trực tiếp của nhân vật để dẫn truyện: “Chao ôi”, chuột nói”. Mở đầu bằng một tiếng 
than dường như là cách để tác phẩm dự báo trước nội dung và kết cục cho câu chuyện cũng như 
số phận nhân vật. Sau tiếng than mở đầu có vẻ khác lạ so với chuỗi sáng tác của ông, lối kể 
chuyện bằng một câu mang tính luận đề giống như trong Làng gần nhất lại được sử dụng: “thế 
giới đang ngày càng nhỏ bé hơn.”. Đây là một nhận định mang dạng thức phổ quát nửa có dạng 
như tiên đề không cần chứng minh nửa chừng lại như muốn đi chứng minh nó. Vậy nên câu tiếp 
theo phần nào đã minh chứng làm rõ cho luận đề trên: “Thoạt kì thuỷ, thế giới rộng lớn... nhìn 
thấy từ xa các bức tường bên phải và bên trái...thu hẹp lại...lọt vào căn phòng cuối cùng...góc 
phòng...một cái bẫy chờ sẵn”. Hành trình mà con chuột đã trải qua là một trải nghiệm đủ để minh 
chứng cho sự thu nhỏ của thế giới qua tầm mắt của nó. Ở đây xuất hiện hàng loạt các biểu tượng 
vốn rất hay được sử dụng trong văn chương của Kafka. Con chuột là một ẩn dụ để chỉ con người. 
Hành trình hay con đường mà con chuột đã chạy qua là biểu tượng cho cuộc đời con người. “Cái 
bẫy” biểu tượng cho địa ngục trần gian, cho cái chết. Bằng sự xâu chuỗi những biểu tượng này, 
vấn đề về con người được nhìn qua số phận một con chuột càng trở nên ảm đạm, bi đát hơn.  

Tước bỏ đi lối kể quen thuộc của ngụ ngôn truyền thống là cách làm mới một thể loại văn 
chương tưởng chừng quá xưa cũ, đồng thời cũng là một dụng ý của nhà văn. Truyện chỉ có ba 
câu, nếu câu đầu và câu cuối là những câu đơn giản, ngắn gọn thì câu thứ hai chiếm tới 80% 
tổng số lượng con chữ của truyện. Sử dụng kiểu câu dài, phức hợp bất thường trong tương quan 
với các câu trước và sau nó đã thâu tóm toàn bộ chặng đường mà con chuột đã trải qua. Hình 
thức câu dài khiến người đọc tưởng như hụt hơi ấy tôn tạo thêm con đường dài mà chuột đi như 
dài thêm mãi càng khắc sâu thêm nỗi khắc khoải của con chuột khi đối mặt với cái chết. Người 
ta có cảm giác câu văn dài trở thành bức tranh vẽ con đường đi của con chuột không khác gì 
một hang ổ dài hun hút. Kafka thường hay đặt nhân vật của mình vào những con đường hoặc 
mang tính mê lộ (đi mãi mà không biết lối ra) hoặc như một hang ổ tăm tối kéo dài không có 
đích. Đằng nào nhân vật cũng chết trong những con đường ấy. Ngụ ngôn nhỏ là một dạng như 
thế. Câu chuyện được kể có thể dừng lại ở chi tiết và cũng là sự kiện quan trọng “...một cái bẫy 
chờ sẵn mà tôi phải chui vào”. Số phận con chuột được định đoạt. Nếu dừng ở đây, vấn đề thân 
phận con người vẫn được đề cập nhưng rõ ràng mức độ nhấn mạnh sự bi đát sâu sắc khi con 
người buông xuôi sẽ không đạt được. Bằng việc sử dụng lối kể chuyện gián tiếp xen lẫn trực 
tiếp, nhà văn đã khéo léo đưa thêm lời của mèo vào cuối câu chuyện càng chỉ ra sự bi đát đến 
tận cùng của một kiếp người. Con người trong cuộc đời không có sự lựa chọn cho tương lai, 
mục đích của mình là một bi kịch lớn. Bi kịch ấy còn lớn hơn khi mà con người tránh né hiện 
thực để tìm một con đường đi khác mà cứ tưởng rằng đó mới chính là mục đích, khát vọng lớn 
của đời mình song thực chất lại là con đường dẫn đến cái chết. Con chuột trong câu chuyện rơi 
vào bi kịch đau đớn ấy. Con chuột hoặc rơi vào bẫy của con mèo hoặc quay trở về xuất phát 
điểm là nỗi sợ hãi. Cái chết đến với nó như một sự hiển nhiên. Vì thế, vấn đề đặt ra ở đây chính 
là bi kịch của con người luôn đuổi theo ảo tưởng về một khát vọng cao đẹp mà không dám đối 
mặt với thực tế cuộc sống để chiến thắng những nỗi sợ hãi.  
 Trong truyện, lời người kể chuyện thực chất chỉ còn là lời dẫn chuyện ở câu cuối cùng: 
“mèo nói rồi chén sạch chuột”. Và câu chuyện khoác áo ngụ ngôn này thực ra chỉ là một cặp đối 
thoại giữa hai nhân vật mèo và chuột, một lối viết quen thuộc của các mẩu chuyện cười hiện đại. 
Do vậy, cái tài của Kafka chính là ở chỗ ông xoá nhoà được đường viền ranh giới thể loại mà 
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không để lại dấu vết gì, người đọc bị cuốn theo một cách tự nhiên đầy cảm tính. Và như nhiều 
nhà nghiên cứu đã phát hiện, chỉ khi “đọc một cách trí tuệ” thì đường viền ấy mới được biết 
đến. Việc làm mờ hoá thể loại là một cách để nhà văn truyền tải thông điệp mang tính thời sự 
đến với người đọc bớt đi phần cứng nhắc, sách vở và không quá trang trọng hay là bởi vấn đề 
nỗi sợ hãi của một kiếp người và cái chết đến với con người thật khó tin như là những câu 
chuyện cổ dân gian? Kết thúc khép nhưng vấn đề đặt ra lại mở đậm chất Kafka khiến người đọc 
không ngừng trăn trở, suy ngẫm. 
 Vẫn lối kể chuyện ngụ ngôn hiện đại ấy, Trước cửa pháp luật cũng có một lối kể chuyện 
tương đồng. Mở đầu truyện là lối kể rất đặc trưng của các câu chuyện cổ: “Trước cửa Pháp luật 
có một gã canh cửa”. Câu văn không có thành phần chủ ngữ như đưa người đọc về với thời xa 
xưa nào đó chứ không phải không khí của câu chuyện được kể vào những năm đầu thế kỉ XX. 
Người đọc tò mò vì cách định danh địa điểm hết sức chung chung phù hợp với lối kể chuyện ngụ 
ngôn, cổ tích. Và Lê Huy Bắc đã rất tinh tế khi chỉ ra nét đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn này là 
“khả năng định hình hoá các khái niệm trừu tượng... Pháp luật thì chẳng thể nào nắm bắt sờ thấy 
nhưng Kafka đã ấn ngay cho nó cái cánh cửa và thế là nó trở thành một hình khối...”[1; tr182]. Một 
chuỗi các biểu tượng được sử dụng trong truyện ngắn này: cánh cửa, Pháp luật, gã canh cửa, người 
từ miệt quê... được nhắc đi nhắc lại nhiều lần qua sự đan xen của nhiều giọng kể, khi trực tiếp đối 
thoại khi gián tiếp kể khách quan. Bốn câu mở đầu hoàn toàn là lời kể gián tiếp ở ngôi thứ ba. Người 
kể chuyện trở thành người chứng kiến đứng ngoài cuộc kể lại câu chuyện về người miệt quê cầu xin 
được phép vào Pháp luật. Giọng điệu chủ yếu vẫn là giọng của người kể chuyện khách quan quen 
thuộc trong các câu chuyện cổ. Với những câu nói của nhân vật, nhà văn đều sử dụng lối trích dẫn 
có ngoặc kép và lời dẫn rất cụ thể:  
 - “Có thể,”gã canh cửa nói, “nhưng không phải lúc này” 

- Thấy điều đó, gã canh cửa cười và nói: “Nếu ông quá khao khát điều đó... chẳng dám 
nhìn anh ta”. 

- “Mày muốn gì bây giờ?”, gã canh cửa hỏi; “Mày tham lam vô độ”... 
Giọng kể ấy gợi lên màu sắc quen thuộc của những câu chuyện dân gian truyền thống. 

Nếu đọc theo mạch chảy tự nhiên và người đọc bị cuốn theo cốt truyện hẳn rằng dễ bị nhà văn 
tạo ra một cảm giác câu chuyện được kể chỉ có một giọng điệu. Nhưng đúng là khi đọc Kafka 
buộc người ta phải nhẩn nha và tỉnh táo. Ngay sau lời dẫn trực tiếp, xen kẽ vào đó là sự đan cài 
của lời gián tiếp và lời nửa trực tiếp; thậm chí, trong một câu văn, nhà văn có sự thay đổi rất 
linh hoạt các kiểu lời văn này: 

- “Luật pháp, hắn nghĩ, chắc hẳn có thể tiếp xúc bất kì lúc nào đối với bất kì ai, nhưng 
bây giờ khi hắn nhìn gần hơn gã canh cửa trong cái áo khoác lông của hắn, với cái mũi nhọn to 
và bộ râu tác-ta đen, mỏng, dài của gã, thì hắn quyết định rằng tốt hơn cả là đợi cho đến khi 
hắn được phép vào.” 

 - “Nhưng trong bóng tối của mình lúc này hắn nhận ra được một luồng sáng rực rỡ tuôn 
trào không dứt từ cửa Pháp luật.” 

Đọc tác phẩm của Kafka, chúng tôi nhận thấy rằng, câu văn được sử dụng dài ngắn dường 
như đều có dụng ý và được kiểm soát chặt chẽ, cẩn thận chứ không phải là sự tuôn trào của 
mạch chảy cảm xúc tự nhiên. Trong suốt truyện ngắn này, đa phần lời gián tiếp là những câu 
văn ngắn, đơn giản, dễ xác định thành phần, được sử dụng với mục đích kể lại hoặc bình luận. 
Nhưng khi một câu văn có sự kết hợp của nhiều lời văn khác nhau thì nhà văn lại sử dụng kiểu 
câu văn dài hơn. Ở câu thứ nhất, vế đầu là lời độc thoại nội tâm của nhân vật có kèm dấu hiệu 
dễ nhận biết “hắn nghĩ”, vế sau người đọc rất khó xác định đó là lời của nhân vật hay lời của 
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người kể chuyện. Ranh giới này thường xuất hiện trong văn chương hiện đại thế kỉ XX. Câu thứ 
hai có sự trộn lẫn giọng điệu của người kể chuyện và nhân vật. Câu văn mang dáng dấp của lời 
nửa trực tiếp, một giọng văn của thời hiện đại. Vậy là cùng một lúc, thậm chí cùng trong một 
câu văn, Kafka hoà trộn, kết hợp tự nhiên giọng điệu truyền thống và hiện đại, góp phần “làm 
mới” thể loại văn chương cổ, làm hiện đại hoá truyện ngụ ngôn mà giọng văn vẫn hết sức tự 
nhiên, không bị gò ép. Đây là cái tài của Kafka mà không phải nhà văn hiện đại nào cũng làm 
được. Kafka đã cải biến và thay màu đổi sắc cho thể loại truyện cổ dân gian để nó trở thành một 
dạng ngụ ngôn hiện đại. Điều đáng nói là hai lần nhà văn sử dụng lời độc thoại nội tâm hoặc lời 
nửa trực tiếp trong khi kể chuyện, đều được dành riêng cho nhân vật người từ miệt quê với khát 
khao cháy bỏng và sự hy vọng sẽ đạt được mục tiêu của ông ta. Có lẽ không phải ngẫu nhiên 
như thế. Bởi dường như nó khắc sâu hơn nguyên nhân đẩy ông ta rơi vào bi kịch. Ông ta càng 
kiên trì bao nhiêu với khát vọng được đến cánh cửa pháp luật thì cái chết trong khắc khoải, tuyệt 
vọng do không đạt được mục đích càng trở nên bi thương hơn.  

Khép lại tác phẩm, giọng văn lại chuyển sang lời đối thoại giữa hai nhân vật: 
 - “Mày muốn gì bây giờ?”, gã canh cửa hỏi; “Mày tham lam vô độ”. ‘Mọi người đều 

cố đến với Pháp luật”, người đàn ông nói, “vậy tại sao trong ngần ấy năm trời chẳng có ai 
ngoài tôi cầu xin sự cho phép?” Gã canh cửa nhận thấy người kia sắp từ bỏ cuộc đời và để 
cho các giác quan yếu đi của hắn bắt được từ ngữ, bèn rống vào tai hắn: “Chẳng một ai khác 
được phép vào đây, bởi vì cánh cửa này được làm ra chỉ để dành cho mày. Bây giờ tao sẽ 
đóng nó lại.” [1; tr.293] 
 Về mặt hình thức, đoạn văn trên thực chất là một đoạn đối thoại, thông thường sẽ được tách 
biệt thành các dòng tương ứng với mỗi lời thoại. Nhưng hầu hết các tác phẩm của Kafka không làm 
thế. Lối kết nối các dòng đối thoại liên tiếp thành một đoạn văn không tách rời không chỉ tạo ra cảm 
giác mòn mỏi đợi chờ của gã dân quê trải qua suốt một kiếp người sống trong vô vọng và bất lực mà 
còn là cách làm mới hình thức văn chương theo chiều hướng ngược lại: dân gian hoá hình thức đối 
thoại của văn chương hiện đại.  

Cũng giống như trong Ngụ ngôn nhỏ, Trước cửa pháp luật chốt lại câu chuyện bằng lời 
khẳng định của kẻ đại diện cho Pháp luật, cho Quyền uy, Sức mạnh:“Chẳng một ai khác được 
phép vào đây, bởi vì cánh cửa này được làm ra chỉ để dành cho mày. Bây giờ tao sẽ đóng nó 
lại.”. Nếu trong Ngụ ngôn nhỏ, tuyên bố thuộc về mèo thì trong Trước cửa pháp luật là Gã canh 
cửa. Cả hai đều là những kẻ tuyên án với thái độ ngang nhiên, lạnh lùng, tàn nhẫn. Những kẻ bị 
tuyên án là những kẻ vô tội đã phạm tội trốn tránh nỗi sợ hãi ở cuộc đời hoặc muốn đi tìm một 
con đường sống khác (Ngụ ngôn nhỏ) hoặc dám liều lĩnh đi tìm hiểu Pháp luật (Trước cửa pháp 
luật). Người dân quê hay con người nói chung rơi vào bi kịch của kẻ hèn nhát, thụ động và bi 
kịch của việc không thấu hiểu và không thể thấu hiểu được. Người đàn ông hèn nhát đến mức 
không dám liều mình bước qua cánh cửa ấy. Và ông ta cũng không biết và không thể biết được 
đằng sau cánh cửa kia có gì. Pháp luật trở thành thứ mơ hồ, khó hiểu đến phi lý. “Sử dụng ngay 
chính những đặc tính của Thần thoại, Ngụ ngôn và Kinh thánh, kết hợp với lối tái hiện cuộc 
sống đa chiều và không nhằm hướng đến một ý đồ luân lí cụ thể nào trong tác phẩm, Kafka đã 
sáng tạo nên một lối phản ánh hiện thực gián tiếp đầy trí tuệ, hướng người đọc vào những tái 
tạo vô biên trên văn bản của mình” [1;tr.185]. 

Kafka không cần quá nhiều lời để mô tả cụ thể, chi tiết cuộc sống của những con người 
vô tội mang tội mà không biết ấy. Ông lựa chọn hình thức ngụ ngôn vốn ngắn gọn mà hàm súc. 
Bài học được rút ra cho kiếp người nói chung từ hai thân phận của hai kẻ tội đồ dường như là 
thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm: con người không nên sợ hãi, trốn tránh hiện thực, dù 
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hiện thực có đen tối đến nhường nào. Chuột kia nếu biết chấp nhận để đối mặt với “thế giới 
rộng lớn” sẽ là cách không chỉ tránh được cái chết mà còn tránh được nỗi sợ hãi trong cuộc đời, 
Gã dân quê kia nếu dám liều mình và can đảm bước qua cánh cửa bí hiểm sẽ có được con đường 
sống tốt đẹp hơn.  

3. KẾT LUẬN 

Kafka – “người viết Kinh thánh hiện đại”, sinh thời tự xếp mình vào phía những người 
hoài nghi, có cái nhìn không mấy lạc quan về cuộc đời. Tuy nhiên, thế giới của ông không vì thế 
mà hoàn toàn là bóng tối. Đọc Ngụ ngôn nhỏ và Trước cửa pháp luật, với cách làm mới thể loại 
văn chương từ cấu trúc đến giọng điệu của những câu chuyện ngụ ngôn mang sắc màu hiện đại, 
người đọc nhận ra một thái độ sống tích cực của nhà văn. Ở đó, Kafka đề xuất một con đường 
sống cho con người - con đường hành động để tiến lên phía trước. Một khi anh quay đầu trở lại 
hoặc vì nản lòng hoặc vì sợ hãi tất yếu anh sẽ chết. Cái nhìn của Kafka, do vậy, thực chất không 
phải là tư tưởng bi quan về cuộc đời mà là cách đề xuất, sự gợi mở cho con người tìm đường đi 
- tìm đường sống. 
 Với kết quả nghiên cứu trên, bài viết mong rằng sẽ có thêm một hướng tiếp nhận sáng tác 
của Kafka và một con đường chạm gần với tư tưởng nhân văn tiến bộ của nhà văn được xem là 
mang hơi thở, giọng điệu đặc trưng của văn chương hiện đại. 
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THE CHARACTERISTICS OF COCK-AN-BULL STORY IN 
SMALL FABLE AND AT THE LAW’S DOOR OF FRANZ KAFKA 

 
Nguyen Thi Hanh 

 

ABSTRACT 

Franz Kafka is the one of the most typical authors in the 20th century. He wrttes and 
succeeds in many literary genres of novels, short stories, super short stories, diary... It is very 
difficult to understand his works which have been discussed by the literary critics and the readers 
through over 20th century. Most of them say that Kafka presents life with a pessimistic eye and his 
works denote that, too. Studying his two short stories, Small fable and At the law’s door, we don’t 
think that. The author put forward a solution to change people’s life with his positive outlook and 
optimistic attitude by the modernization of old literary form - cock-an-bull story. 

Key words: Optimistic attitude, modern fable. 
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VĂN HỌC DÂN GIAN NGƯỜI THÁI VÀ SỰ CƯƠNG TRỰC,  
HÀI HƯỚC CỦA NGƯỜI THÁI XỨ THANH 

 
Phạm Thị Hằng1 

TÓM TẮT 

Người Thái ở Thanh Hóa có một nền văn học dân gian vô cùng phong phú. Trong 125 tác 

phẩm tự sự đã sưu tầm, tuyển chọn, sử thi chỉ chiếm 1,6%; thần thoại 8%, truyện cười 10,4%, ngụ 

ngôn 14,4%, truyền thuyết 24% và cổ tích tới 41,6%. Ở 301 tác phẩm văn vần dân gian thì truyện 

thơ có 2,27%; vè 4,98%; ca dao dân 21,36%, câu đố 24,21% và tục ngữ tới 47,12%. Điều đó khẳng 

định sự đa dạng về thể loại, sự phong phú về sắc thái của nền văn học dân gian này. Trong số các 

đặc điểm về diện mạo néi dung của văn học dân gian người Thái Thanh Hóa, sự thẳng thắn, cương 

trực (8,6%) và khiếu hài hước, vui nhộn (11,55%) phần nào đã nói lên tính cách của người Thái xứ 

Thanh. Chính tính cách đó đã giúp tộc người này vững tin để tồn tại và phát triển từ bao đời nay 

trong cuộc mưu sinh giữa lòng thiên nhiên bao la, trong mối quan hệ với cộng đồng. 

Từ khoá: Văn hoá dân gian của người Thái. 

1. MỞ ĐẦU 

Thanh Hóa có 6 dân tộc ít người (Mường, Thái, Dao, H’Mông, Thổ và Khơ Mú) sinh 

sống tại các vùng cao hẻo lánh. Trong số các dân tộc ít người ở Thanh Hóa, người Thái chiếm 

số lượng khá đông với một nền văn học dân gian vô cùng phong phú, góp phần tạo nên sự đa 

dạng cho Đất và Người xứ Thanh. Nhưng hiện nay, nền văn học ấy đang ngày càng bị mai một 

và dần đi vào quên lãng. Một số công trình đã có về văn học dân gian người Thái ở Thanh Hóa 

mới chỉ dừng lại ở việc khảo tả, sưu tầm chứ chưa có sự gia công nghiên cứu. Bài viết của 

chúng tôi sẽ cho người đọc cái nhìn tổng thể về nền văn học dân gian của tộc người này, đồng 

thời khắc họa sâu thêm nét tính cách đã làm nên một trong những đặc điểm khá nổi bật về diện 

mạo của Văn học dân gian người Thái ở Thanh Hóa. Trong quá trình thực hiện bài viết này, 

chúng tôi đã sử dụng tổng hợp các nhóm phương pháp nghiên cứu thực địa, nghiên cứu lý 

thuyết, nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành cùng phối hợp sử dụng các phương tiện từ ghi 

chép tay theo biểu mẫu đến các máy ghi âm, ghi hình. Bài viết có nhiều điểm mới mà tình hình 

nghiên cứu trong và ngoài nước chưa đề cập tới một cách có hệ thống, đó cũng chính là ý tưởng 

của chúng tôi nhằm bù lấp khoảng trống mà giới nghiên cứu còn đang bỏ ngỏ. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Văn học dân gian người Thái ở Thanh Hóa 

Để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian người Thái xứ Thanh, năm 2009, 

cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trường Đại học Hồng Đức đã tiến hành sưu tầm văn học 

dân gian người Thái tại các huyện miền núi Thanh Hóa. Trong số 426 tác phẩm sưu tầm được 

có sự hiện diện của tất cả các thể loại. Nếu như sử thi, thần thoại không có nhiều trong văn học 

                                           
1TS. Khoa Sư phạm Mầm Non, trường Đại học Hồng Đức. 
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dân gian người Thái Thanh Hóa thì tục ngữ và các truyện kể về nguồn gốc bản mường, nguồn 

gốc vạn vật trong tự nhiên lại rất phát triển.  

Người Thái có một kho tàng tự sự dân gian phong phú với đủ các thể loại nhưng phần lớn 

còn chưa được khai thác, đang có nguy cơ mai một trước thời gian. Trong số các thể loại tự sự, 

sử thi chỉ chiếm 1,6%; thần thoại 8%, truyện cười 10,4%, ngụ ngôn 14,4%, truyền thuyết 24% 

và cổ tích tới 41,6%. Sử thi Thái Thanh Hóa đề cập tới nguồn gốc tộc người, tới sự sinh thành 

của vạn vậ. Thần thoại Thái lại đậm nét hoang sơ, thuần phác, hồn nhiên của con người thời 

viễn cổ. Với trí tưởng tượng phong phú, người Thái đã nhận thức, lý giải thế giới tự nhiên theo 

lối suy nguyên, giản dị mà hồn nhiên nhưng cũng hết sức độc đáo. Công cuộc khai phá và khát 

vọng chinh phục tự nhiên được phản chiếu một cách sinh động, đậm chất huyền thoại và là kết 

quả chiêm nghiệm của người Thái trong buổi đầu sơ khai của lịch sử. Ngay từ thuở khai thiên 

lập địa, người Thái đã vạch dấu ấn lên từng ngọn núi, con suối, bản mường để khẳng định sự có 

mặt của mình trong trời đất và lưu dấu trong truyền thuyết. Truyền thuyết của người Thái Thanh 

Hoá khẳng định niềm tự hào về nguồn gốc tổ tiên, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, giữ 

đất, giữ mường, xây dựng cuộc sống, đề cao sức mạnh của tình đoàn kết cộng đồng. Trong số 

các thể loại tự sự dân gian người Thái Thanh Hóa, cổ tích chiếm tỷ lệ lớn nhất, phản ánh những 

mâu thuẫn đối kháng trong các bản Thái, phản ánh mơ ước của những người dân Thái lương 

thiện nhưng nghèo khổ về một xã hội công bằng mà trong đó đó nổi lên hình ảnh người phụ nữ 

cam chịu, nhẫn nhịn, hy sinh hết lòng vì gia đình, chồng con nhưng lại bị đối xử tàn tệ. Ngụ 

ngôn Thái cũng thể hiện những bài học triết lí, những kinh nghiệm sống, bài học về phẩm chất 

đạo đức, cách ứng xử, những kinh nghiệm trong đấu tranh, giúp kẻ yếu thắng kẻ mạnh. Truyện 

cười của người Thái ở Thanh Hoá tuy số lượng khiêm tốn nhưng giúp con người sống tốt hơn, 

có giá trị thanh lọc cuộc sống. Những truyện có nội dung đả kích phìa, tạo tuy rất ít nhưng có 

giá trị phản kháng xã hội, là bức thông điệp mà người Thái muốn gửi tới cộng đồng. Các thể 

loại tự sự dân gian của người Thái tuy đã hoà vào dòng chảy chung của tự sự dân gian Việt Nam 

nhưng vẫn khẳng định được bản sắc riêng, là sản phẩm tinh thần quí giá, đáng trân trọng của 

người dân vùng sơn cước phía tây Thanh Hóa.  

Bên cạnh thể loại tự sự, các thể loại văn vần dân gian được người Thái đặc biệt ưa thích và 

phổ biến rộng rãi. Ở 301 tác phẩm văn vần dân gian đã sưu tầm được, truyện thơ chỉ có 2,27%; vè 

4,98%; ca dao dân 21,36%, câu đố 24,21% và tục ngữ tới 47,12%. Điều đó cho thấy lối nói cô đọng, 

ngắn gọn, hàm súc, chứa đựng thông tin thường được người Thái ưa thích nhiều hơn cả. Nhiều tác 

phẩm văn học dân gian của người Thái cũng đã lần lượt ra mắt bạn đọc như: truyện thơ “Khăm 

Panh” do Ty Văn hóa Thanh Hóa xuất bản, năm 1973; “Trường ca Ú Thêm” do Hà Văn Ban và 

Hoàng Anh Nhân sưu tầm, biên dịch phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin Thanh Hóa và Nhà xuất 

bản Khoa học xã hội ấn hành. Những bài hát ru, những khúc ca lao động, những lời cầu nguyện, 

những câu tục ngữ trí tuệ, những câu đố vui tươi, điệu khăp trữ tình tràn đầy tình yêu thương con 

người và cuộc sống… đều là kết quả của trí tuệ, tình yêu và sự từng trải của bao thế hệ mà thành. Ca 

dao, tục ngữ, câu đố ghi lại các phong tục, tập quán, đời sống tình cảm và trí tuệ của người Thái. Đó 

là những kho báu tinh thần vô giá được lưu truyền từ đời này qua đời khác góp phần tôn vinh giá trị 

của nền văn học dân gian người Thái xứ Thanh. Truyện thơ người Thái chính là những bản nhạc 

giao hưởng ngợi ca tình yêu nồng thắm, thứ tình cảm mà muôn đời không rào cản lễ giáo nghiệt ngã 

nào có thể dập tắt, thứ tình cảm đã giúp người Thái vững tin để tồn tại giữa bao khắc nghiệt của tự 

nhiên cùng hệ thống cai trị hà khắc của các phìa, tạo. Ca dao dân ca phản ánh thái độ, cảm xúc thẩm 
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mỹ của người Thái. Sự cai trị hà khắc của hệ thống mo chang ở các bản, mường đã biến cuộc sống 

của các cuông, nhốc trở nên cơ cực, đói rách, nghèo khổ nhưng họ lại có một đời sống tinh thần vô 

cùng phong phú. Tình yêu quê hương, tình mẫu tử nồng thắm, tình cảm lứa đôi chan chứa,… đều 

được gửi gắm trong thơ ca dân gian. Ca dao dân ca Thái chính là thái độ, cảm xúc thẩm mỹ của 

người Thái dành cho nhau. Bên cạnh ca dao dân ca, người Thái Thanh Hóa cũng đúc kết tri thức dân 

gian từ ngàn đời trên cơ sở những quan sát, thể nghiệm về cuộc sống, đề cao vai trò của sản xuất 

nông nghiệp, nâng cao vấn đề giáo dục đạo đức, đặt ra vấn đề đấu tranh giai cấp, truyền đạt những 

kinh nghiệm về thời tiết, về lao động sản xuất,.... Là sản phẩm của cư dân nông nghiệp ở vùng gò 

đồi xứ Thanh, câu đố người Thái luôn quan tâm đến các hiện tượng tự nhiên, xã hội trong đó con 

người với tổng hoà các mối quan hệ cộng đồng là trung tâm phản ánh.  

Dù địa bàn sưu tầm chưa thể phổ quát hết và số lượng tác phẩm sưu tầm được cũng chưa 

nhiều nhưng những gì có được, bước đầu cho phép chúng tôi khẳng định người Thái ở Thanh 

Hóa có một nền văn học dân gian vô cùng phong phú với đủ các thể loại và nhiều tác phẩm độc 

đáo, phản ánh đa dạng đời sống vật chất, tinh thần của người Thái - cộng đồng dân cư đông thứ 

ba trong số các dân tộc ở Thanh Hóa. 

2.2. Sự thẳng thắn, cương trực của người Thái Thanh Hóa 

Đây là đặc điểm khá nổi bật trong diện mạo văn học dân gian của người Thái xứ Thanh 

đồng thời cũng khái quát lên được nét tính cách của người Thái nơi này. Mảnh đất miền trung 

vốn oằn mình gánh chịu thiên tai nghiệt ngã đã buộc chủ nhân của nó phải sống bản lĩnh để 

vượt qua khó khăn của đời thường. Chính điều đó cũng góp phần tạo nên bản chất mạnh mẽ của 

người dân nơi đây. Người Thái sống trung thực, thủy chung, trọng chữ “tín”, ghét sự phản bội, 

bất kể là phản bội trong tình yêu hay tình bạn bè, anh em (Vì sao chó, mèo lại ghét nhau). Có 

khá nhiều truyện cổ dân gian phản ánh tình cảm yêu/ghét phân minh rõ ràng. Yêu mãnh liệt, say 

đắm nhưng người Thái cũng cương quyết, mạnh mẽ không kém phần khi trả thù những kẻ vong 

ân bội nghĩa, xảo trá, đổi trắng thay đen. Cách trả thù của Y Bú (Ý Bón, Ý Bú) khi bảo chị nằm 

trong lóng giã gạo rồi đổ nước sôi vào giết chết chị, cắt lấy các đầu ngón tay bỏ vào ống làm thịt 

chua gửi cho bố, cũng tàn khốc không kém gì cô Tấm (Tấm Cám) của người Kinh. Hay cách trả 

thù của người em (Con ma Da Háng) khi làm cầu thang bằng nứa vót nhọn cho chị đi lên, trộn 

cơm trắng với muối ớt cho chị ăn, lấy con dê ghẻ cho chị đi đường và dặn vừa đi vừa sát muối 

ớt vào chỗ ghẻ để nó lồng lên hất ngã chị xuống đường làm rách toạc cả mặt,... cũng là cách để 

người Thái thể hiện chính kiến của mình, tỏ thái độ cương trực, mạnh mẽ trước sự tàn bạo của 

kẻ thù. Cũng giống như các dân tộc ít người khác, tính thẳng thắn, cương trực thường khiến 

người Thái thể hiện quan điểm một cách cụ thể, rõ ràng, ít khi bóng gió, dè chừng, ý tứ. Muốn 

nhắc nhở những người đàn ông “thích của lạ”, mê gái đẹp, tục ngữ Thái khuyên: 

Thấy lợn béo đừng ước ăn thịt 

                            Thấy vợ người ta đừng ước nằm chung. 

                 (theo Lương Thị Tôn, 86 tuổi, làng Ngù, Xuân Lẹ, Thường Xuân) 

Hoặc có khi họ đưa ra lời khuyên “Thổi sáo nhiều, phồng miệng, thổi kèn lắm, phồng mang, 

liếc vợ người thì hoài tiếc”. Người Thái vốn thẳng thắn, thật thà, họ ghét nhất những kẻ gian dối. 

Nếu người Kinh có cách nói “mồm na mô, bụng bồ dao găm” thì người Thái lại khẳng định: 

Người nói ngọt có hổ trong bụng 

  Người nói khéo có gấu trong lòng. 
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        (theo Ngân Thị Lường, 81 tuổi, thôn Chiềng, Yên Nhân, Thường Xuân) 

Khi đề cập tới tính thẳng thắn, cương trực của người Thái, chúng tôi đặc biệt lưu tâm tới 

bộ phận văn học hướng tới đề tài xã hội. Trong văn học dân gian người Thái ở Thanh Hóa, 

không có nhiều tác phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập tới bộ mặt giai cấp thống trị nhưng đây 

lại là những tư liệu quý phản ánh chân thực bức tranh xã hội trong bản Thái. Bộ phận văn học 

này thể hiện quan điểm chính trị của người Thái và mặc nhiên nó mang ý nghĩa xã hội lớn lao. 

Từ cuộc sống, người Thái đã đúc kết kinh nghiệm “Muốn sẹo ghẹo gấu, muốn béo đùa ong, 

muốn nghèo trêu phìa tạo”. Sự cai trị của các phìa, tạo cùng mo chang - bộ máy quản lý hành 

chính, kinh tế và tôn giáo của các lãnh chúa ở các bản, mường. đã khiến cho thân phận tôi tớ 

của những cuông, nhốc - những người dân dưới quyền cai trị của các chúa đất, trở nên cơ cực, 

khốn cùng. Người Thái hiểu rõ điều đó hơn ai hết nhưng vì không có quyền lực và sức mạnh về 

chính trị, kinh tế nên họ đành lặng lẽ gửi bức thông điệp tới mọi người qua chiếc cầu truyền 

miệng của văn học dân gian, bức thông điệp thể hiện sự phản kháng trước giai cấp thống trị: 

 Lên nhà ông phải có túi nặng cân 

Lên nhà tạo phải có túi đủ nhấc. 

                       (theo Hà Văn Dự, 82 tuổi, thông Chuông, Kỳ Tân, Bá Thước) 

Đôi khi họ cũng thể hiện thái độ phản ứng thông qua cách nhận xét có phần hóm hỉnh mà 

cũng rất thẳng thắn: 

Gái đẹp qua mắt quan 

     Chửa hoang qua mắt tạo. 

                 (theo Lương Thị Tôn, 86 tuổi, làng Ngù, Xuân Lẹ, Thường Xuân) 

 Những triết lí về vấn đề đấu tranh giai cấp của người Thái hết sức phong phú, mang ý 

nghĩa sâu sắc. Từ những bất công nảy sinh trong mối quan hệ đối kháng giữa người lao động 

với các tạo phìa, người Thái đã chống lại giai cấp thống trị bằng lối nói ẩn dụ trong câu đố để 

ngầm nói lên thân phận khổ đau của mình, phản ánh tình trạng “cá lớn nuốt cá bé” trong xã hội: 

Bô bi lô, con nhỏ làm mồi cho con to. 

Đố là gì? (Giải: Trò chơi câu chuồn chuồn của trẻ em) 

                       (theo Hà Văn Dự, 82 tuổi, thông Chuông, Kỳ Tân, Bá Thước) 

Người Thái đã nhìn thấy bộ mặt thật đầy sảo trá, gian ác của những kẻ đứng đầu thiên hạ, 

những kẻ vẫn tự cho mình cái quyền “chăn dắt” dân đen: 

Đá hai mặt, đao hai lưỡi.  

        Đố là cái gì? Giải: cái lược bí 

                                 (theo Vi Thị Hoa, 70 tuổi, Xuân Phúc, Như Thanh) 

Như vậy, dưới con mắt của người Thái, quan lại, cường hào, phìa tạo thực chất chỉ là lũ 

người tham lam, tàn ác, tửu sắc, chỉ mong tìm cơ hội để trà đạp, bóc lột, hà hiếp dân đen. Ngay 

ở văn học dân gian người Kinh, không khó khăn để tìm thấy những câu ca phản kháng lại giai 

cấp thống trị nhưng phản kháng một cách trực diện, nói thẳng như thế này quả là cũng rất hiếm 

găp. Rõ ràng, tiếng nói thẳng thắn, cương trực đã làm nên một sắc thái độc đáo trong văn học 

dân gian của những người dân miền sơn cước xa xôi phía tây Thanh Hóa mặc dù nó chỉ chiếm 

một tỷ lệ rất khiêm nhường: 8,6%.  
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2.3. Sự vui nhộn, hài hước của người Thái xứ Thanh 

Không chỉ thật thà, thẳng thắn, trung thực, người Thái ở Thanh Hóa còn rất vui nhộn, hài 

hước. Có lẽ sự hài hước, vui nhộn đã ăn sâu thành máu thịt, tạo nên nghị lực giúp con người có đủ 

sức mạnh để vượt qua gian khó, để tồn tại và cũng để khẳng định chính mình. Con ruồi trong 

truyện “Nàng Vàng” là đệ tử con nhà Then, có phép thuật, có thể bay lên bay xuống giữa trời với 

trần gian vậy mà lại trượt chân ngã bởi mái tóc óng mượt của nàng Vàng, bị gà đớp vào bụng và 

phó thác cho sự may rủi, chờ để theo phân ra ngoài, sống sót mà bay về trời. Câu chuyện mang nét 

hài hước, cách kể chuyện cũng thật dí dỏm. Yếu tố kỳ ảo xen lẫn nét bình dị, sự hoang đường kết 

hợp với tả thực trong mỗi nhân vật đã tạo nên tiếng cười thú vị, đó là điều chúng ta từng bắt gặp 

trong văn học người Kinh khi thần Sét trượt chân ngã trên mái nhà Cường Bạo bởi nước lá mồng 

tơi. Cái hí hửng của anh buôn hạt mận vội ăn mừng chiến thắng (Buôn hạt quả mận) và cái may 

mắn gặp thời của anh gặm mặt trống đã tạo nên sự đột biến hấp dẫn cho câu chuyện. Cô gái vì tức 

giận mà vô tình đâm thủng mặt trống khiến anh gặm mặt trống từ kẻ chiến bại trở thành người 

chiến thắng. Cô gái lẽ ra kén được rể tài nhưng cuối cùng chỉ kén được chàng rể đần. Kết thúc bất 

ngờ của câu chuyện làm người nghe ngỡ ngàng, họ cười vì cái chưng hửng của anh buôn hạt mận 

và cũng cười bởi cái triết lý “Nghe khôn ngoan chớ vội mơ cưỡi ngựa, nghe dốt nát nghèo nàn chớ 

vội ước thắt cổ tử thân”. Ngay cả cách lý giải để trả ơn con ốc đã cho người hai cái vảy để sáng 

mắt mà “con người thường có biểu hiện lòng biết ơn bằng việc mút mút đằng đầu và đằng đít con 

ốc” cũng thật đơn giản mà hài hước. Câu chuyện tuy ngắn gọn, đơn giản, ít tình tiết nhưng chặt 

chẽ, rõ ràng và hợp lý. Lối lập luận, cách suy tưởng giản dị, hài hước tạo nên sự đối lập và thống 

nhất giữa cái phi lý ở bên trong và cái có lý, hoặc có vẻ hợp lý ở bên ngoài. Nhiều truyện được bài 

trí trong một không gian ngắn, thời gian hẹp, sự việc ít và diễn biến nhanh, kết thúc đột ngột, bất 

ngờ. “Đi ở rể” là một trong những kiểu chuyện như thế. Một anh chàng đi ở rể, rủ một người bạn 

hơn tuổi đi cùng. Thấy cô dâu đẹp, rể phụ rắp tâm cướp vợ bạn, bày mưu cho rể chính đêm khuya 

ăn vụng thịt dơi ủ chua ở xó nhà. Anh ta buộc dây nối chân rể chính với chân mẹ vợ. Một loạt sự 

kiện liên tiếp xảy ra khiến rể chính tối tăm mặt mày, không đủ sáng suốt để làm chủ tình thế. Các 

nhân vật đều hành động trong trạng thái tâm thần hoảng loạn, nửa tỉnh, nửa mê. Câu chuyện cứ 

dồn dập các chi tiết, sự kiện, bộc lộ tính chất phi lý, trái tự nhiên dưới hình thức hư cấu, bịa đặt 

nhưng chặt chẽ, có lý. Cái tài của tác giả dân gian là đã biết xâu chuỗi những sự việc tưởng không 

ăn nhập với nhau lại thành một câu chuyện hấp dẫn, ly kỳ, hài hước đến tức cười.  

Không chỉ có mặt trong các loại hình tự sự, với văn vần dân gian, cách ví von của người 

Thái Thanh Hóa cũng rất vui nhộn. Muốn khuyên nhủ mọi người nên biết khiêm tốn, người 

Thái có cách liên hệ hóm hỉnh: 

                                                   Ở làng thành trâu đực 

Xuống bản thành nghé con. 

                                 (theo Hà Xuân Diêm, 90 tuổi, km 88 Quan Sơn) 

Để chỉ trích những kẻ thích khoa trương nhưng trong đầu rỗng tuếch, người Thái có cách so sánh: 

                                                   Mồm lép ba lép bép 

     Bụng lép tựa cá khô.. 

                                 (theo Vi Thị Hoa, 70 tuổi, Xuân Phúc, Như Thanh) 

Mô tả thực bóng dáng, tâm trạng của những người đi vay, mượn, người Thái nói: “lúc vay 

hể hả, lúc trả nhăn nhó”. Người Thái vốn coi trọng mối quan hệ thân tộc, khép mình trong các 
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mối quan hệ gia đình, né tránh sự phức tạp. Họ thường có những lời khuyên nghiêm khắc pha 

chút hài hước với những kẻ mê gái đẹp:  

Muốn ăn ngọt thì trồng mía, 
                                                   Muốn làm nô lệ, trộm trâu, 

Muốn chết, yêu vợ thiên hạ. 
                 (theo Lương Thị Tôn, 86 tuổi, làng Ngù, Xuân Lẹ, Thường Xuân) 

Sống giữa thiên nhiên bao la, ngoài việc tìm cách thích ứng với thiên nhiên, tồn tại cùng 
thiên nhiên, người Thái còn có cách nhìn bình thản, hóm hỉnh ngay cả khi chứng kiến sự biến 
đổi dữ dội của tự nhiên: 

Trăng đội nón sắt thì lụt 
             Trăng đội nón đồng thì hạn. 

                                      (theo Hà Xuân Diêm, 90 tuổi, km88 Quan Sơn) 
Đôi khi họ cũng ví von “trăng với sao như trai với gái”, và họ cũng có cách nói ngược rất 

thú vị trong những bài đồng dao, trong hát khặp. Chính lối nói ngược vui nhộn này đã tạo ấn 

tượng sâu sắc giúp trẻ nhớ lâu hơn, khó quên hơn với những “Châu chấu biết thổi kèn, dế mèn 
biết bừa ruộng, cà cuống biết đeo rón đi rẫy, con gà biết hái rau, chim cuốc biết đan nôi cùng 
em ngủ trưa”. Người Thái cũng có lối thử tài, kiểm tra nhận thức của nhau một cách hóm hỉnh 

trong việc sử dụng hình tượng bên ngoài (phương tiện để đố) đối lập với hình tượng bên trong 
(đối tượng đố): “Nhỏ nhỏ bằng con bọ chó, nở bằng cây lau, đẻ ra bằng cái quạt. Đố là cây gì? 
Giải: cây rau cải.” Đôi khi người Thái cũng dùng lối nói “đố tục, giảng thanh” “Trên lông lún 
phún, dưới cũng lông lún phún, tối đến chạm vào nhau. Đố là cái gì? Giải: hai con mắt”. 

Có thể thấy, với 11,55% tác phẩm có yếu tố gây cười, văn học dân gian người Thái Thanh 
Hóa chính là minh chứng cho khiếu hài hước, vui nhộn của người Thái xứ Thanh. Sống giữa núi 
rừng rộng lớn cùng với bao khó khăn, thiếu thốn, vất vả trong cuộc mưu sinh, người Thái Thanh 
Hóa đã đứng vững trên mảnh đất này một phần là nhờ vào khiếu hài hước, vui nhộn, vào sự lạc 
quan, yêu cuộc sống của chính mình.  

3. KẾT LUẬN 

Văn học dân gian người Thái ở Thanh Hóa là sản phẩm tinh thần của người bình dân, là 

linh hồn và sức sống của người Thái. Là dân tộc có ngôn ngữ, văn tự riêng, nền văn học dân 
gian người Thái phát triển từ rất sớm với thể loại đa dạng, tác phẩm độc đáo, phản ánh đời sống 
tinh thần và khát vọng của người Thái xứ Thanh mà trong đó, sự thẳng thắn, cương trực và 
khiếu hài hước, vui nhộn là tính cách của người Thái Thanh Hóa, góp phần làm nên nét nổi bật 
trong đặc điểm về diện mạo của Văn học dân gian người Thái ở Thanh Hóa. 
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folk culture and the forthrightness of thai 

ethnic minority in thanh hoa and their humor                   
 

Pham Thi Hang 

 

ABSTRACT 

Thai ethnic minority people in Thanh Hoa have extensively diversified folk culture. Out of 

125 collected works in narrative genre, 1.6% are epics, 8% are stories of mythology, 10.4% are 

funny stories, 14.4% are fables while legend genres account for 24% and tales contribute 

41.6%.  Out of 301 works in folk verse, there are 2.27% of folk tales in verse, 4.98% of folk 

poems, 21.36% of folk songs, 24.21% of folk riddles and 47.12% of folk proverb. These prove 

the wide range in genres and the diversity in nuances of the folk culture. The forthrightness and 

the humor, representing 8.6% and 11.55% respectively in the features of Thai people’s folk 

culture in Thanh Hoa, partially express the characteristics of Thai people in Thanh Hoa. They 

are the characteristics which contribute to existence and expansion of Thai people in their 

struggle with wild nature and in the relationship with their community. 

Key words: Folk culture of Thai people in Thanh Hoa  

Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính 
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NHÂN VẬT NỮ VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC 
TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN THỊ THU HUỆ 

Hoàng Thị Huệ1 

TÓM TẮT 

Nói đến Nguyễn Thị Thu Huệ là nói đến một cây bút có duyên trong lĩnh vực truyện ngắn. 

Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ, trong không khí đổi mới cách viết truyền thống, dường như 

không nổi trội về cốt truyện, nội dung phản ánh… Chị chỉ kể về những chuyện đời thường của 

con người với những cảnh ngộ éo le, dễ gợi lòng trắc ẩn. Cái thơ ngây và từng trải, đau đớn và 

tin tưởng của một tâm hồn nữ đã giúp Thu Huệ tạo ra những nhân vật phụ nữ với những đối cực 

giằng xé: vừa khát khao những bến bờ chưa tới vừa nâng niu hạnh phúc có thật trong đời; bộc 

lộ tính bản thể tự nhiên trước nhu cầu tình yêu hạnh phúc nhưng vẫn bị giằng díu bởi đạo đức, 

truyền thống, gia đình. Một số bài viết đã tìm thấy cái “duyên” truyện ngắn Nguyễn Thị Thu 

Huệ từ góc nhìn tình huống, giọng điệu… Bằng việc tìm hiểu những nhân vật nữ, chúng tôi 

muốn mở ra một điểm nhìn mới trong việc tiếp cận một vấn đề thuộc về thi pháp thể loại của 

truyện ngắn Việt Nam đương đại - vấn đề đào sâu thế giới nội tâm con người, giúp người đọc 

thêm một lần tới gần cái thế giới bí ẩn của đời sống và con người mà Nguyễn Thị thu Huệ đã 

tạo ra trong tác phẩm của mình.  

Từ khóa: Truyện ngắn, nhân vật nữ. 

1. MỞ ĐẦU 

Thập niên chín mươi của thế kỷ qua, ở Việt Nam, có thể coi là khoảng thời gian truyện 
ngắn được mùa. Làm nên sự khởi sắc ấy có sự góp mặt của những cây bút nữ. Một loạt tên tuổi 

nữ được bạn đọc mến mộ là: Y Ban, Nguyễn Thị Ấm, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Thị Phước, 

Trần Thị Huyền Trang, Trần Thanh Hà… và không thể không nói tới nhóm “tứ tử trình làng”:  

Phan Thị Vàng Anh, Võ Thị Hảo, Lý Lan đặc biệt là, Nguyễn Thị Thu Huệ. Bốn cây bút nữ tài 

năng này, mỗi người một vẻ, ít nhiều đã làm cho văn học Việt Nam những năm ấy “mang 

gương mặt nữ” – “trắc ẩn và khoan dung, tinh tế và đằm thắm” [2; tr.5]. Nếu Võ Thị Hảo được 

coi là “người kể chuyện cổ tích hiện đại”; Phan Thị Vàng Anh viết cứ “như chơi” mà lột tả thật 

chính xác cái nhịp điệu cuộc sống, nhịp điệu tâm lý của bao nhiêu hạng người, bao nhiêu lứa 

tuổi; Lý Lan, với những đối thoại độc đáo đã tạo ra những truyện ngắn vừa liên tục mà đứt 

đoạn, mơ hồ mà rõ ràng… thì Nguyễn Thị Thu Huệ – “chao chát và dịu dàng, thơ ngây và từng 

trải” [2;tr.7], lôi cuốn với những nhân vật nữ trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Khá nhiều bài 

viết đã nói đến cái “duyên” Nguyễn Thị Thu Huệ trong truyện ngắn, về hành văn, về cách tạo ra 

những tình huống truyện… và sức viết trẻ trung đầy nhiệt huyết. Cùng với nhiều điểm nhìn đó, 

việc khám phá những nhân vật nữ sẽ cho chúng ta những cảm nhận mới mẻ, sâu sắc về truyện 

ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ bởi đó chính là “linh hồn” trong thế giới nghệ thuật của chị, thể hiện 

rõ điểm mạnh trong bút pháp của cây bút nữ này – bút pháp khai thác nội tâm nhân vật. Mặt 

khác, hiện nay vấn đề nữ quyền đang được các nhà văn, nhà thơ khai thác như là một trong 

                                           
1ThS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 6. 2010 

 
43

những vấn đề  lớn. Với bài viết này chúng tôi muốn góp thêm một góc nhìn của một nhà văn nữ, 

một người trong cuộc, về vấn đề này. Tìm về hành trình đi tìm hạnh phúc của nhân vật nữ cũng 

là cách giải mã bức thông điệp đầy tính nhân văn mà Nguyễn Thị Thu Huệ muốn gửi tới độc 

giả. Phương pháp để chúng tôi tiếp cận vấn đề là từ lý thuyết thể loại, những đổi mới trong quan 

niệm thể loại, ứng chiếu vào tác phẩm.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

  Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ, trong không khí đổi mới cách viết truyền thống, 

dường như không nổi trội về cốt truyện, nội dung phản ánh… Chị chỉ kể về những chuyện đời 

thường của con người với những cảnh ngộ éo le, dễ gợi lòng trắc ẩn. Nó làm cho người đọc, 

thêm một lần tới gần được cái thế giới bí ẩn của đời sống và con người. Trong cái thế giới ấy, 

cái thơ ngây và từng trải, đau đớn và tin tưởng của một tâm hồn nữ đã giúp Thu Huệ tạo ra 

những “thiên đường” và “hậu thiên đường”. Lạc vào thế giới truyện ngắn Thu Huệ cũng là lạc 

vào thế giới xáo động, đổ vỡ nhưng cũng chứa đầy sức sống, khát vọng để cùng với những nhân 

vật nữ của chị mê mải trên hành trình đi tìm hạnh phúc. 

2.1. Nhân vật nữ trong mối mâu thuẫn: hạnh phúc gia đình và niềm khát khao 

những bến bờ chưa tới 

Trong hành trình trở về với cái tôi cá nhân - cái tôi với những âu lo đời thường của văn 

học Việt Nam sau 1975, những nhân vật phụ nữ của Nguyễn Thị Thu Huệ mang khuôn mặt của 
người luôn khát thèm hạnh phúc. Có thể nói, trên từng trang viết, nhà văn đã cùng nhân vật của 

mình kiếm tìm cái hạnh phúc lung linh mà cũng thật mong manh dễ vỡ ấy. Là một người viết 

trẻ, lại mang đậm “thiên tính” nữ, Nguyễn Thị Thu Huệ, trong khá nhiều tác phẩm, nghiêng về 

tìm hiểu con người, nhất là người phụ nữ trong mối mâu thuẫn vừa cố dính kết với gia đình như 

một “hang ổ cuối cùng”, lại vừa chịu sự hấp dẫn, giằng xé của nhiều ngoại lực. Người đàn bà 

trong “Người xưa” cay đắng nhận ra “buồn đến xót xa cho những kiếp người cứ phải sống hai 

mặt. Một là tình yêu cá nhân và một là con người xã hội” (Người xưa) [2; tr.210]. Sau mười năm 

gặp lại người xưa, vẫn còn trong chị những xao xuyến. Tai chị vẫn muốn nghe những lời thủ thỉ 

“Em đẹp và quyến rũ hơn xưa nhiều…”; mắt chị vẫn rơi lệ khi xem phim “Người tình”, nhìn cảnh 

cô gái Pháp trở về căn phòng xưa sau khi chàng trai người Hoa đi lấy vợ. Một khoảnh khắc nào đó 

chị đã muốn lạc vào “thiên đường”, cho thoả mỗi khi thất vọng về cuộc đời hay người chồng chị 

vẫn thường an ủi “biết thế mình lấy anh, anh yêu mình thế chắc sẽ hạnh phúc” và tưởng tượng, 

đâu đó ở một góc trời, anh đang chờ chị. Cái thiên đường ấy, ma lực và mộng mị, hấp dẫn biết bao 

nhiêu! Nhưng, chị cũng lại có một hạnh phúc nơi trần thế – gia đình. Trong những nỗ lực giằng xé 

ấy, nhân vật của Nguyễn Thị Thu Huệ thường bị phân thân, để cuối cùng cái nhân bản, nhân hậu, 

cái truyền thống vẫn là những yếu tính mà nhà văn nữ này muốn hướng tới. Lời tâm sự của nhân 

vật hay chính là chia sẻ của tác giả “Ai đó, đã từng có một mảnh tình chạy qua đời, hãy để nó vào 

chỗ của nó. Đừng lôi nó ra mà soi, mà ngắm làm gì” (Người xưa) [2; tr.216].    

Truyện ngắn “Biển ấm” lại là những tình cảm thật dịu dàng, tinh tế, và bởi vậy, cũng thật dễ 

rạn vỡ của một cô gái trong tình yêu đầu đời – tình yêu tuổi hai mươi. Vẫn là văn của Nguyễn Thị 
Thu Huệ, “thơ ngây và từng trải, đớn đau và tin tưởng”, nhưng ở truyện ngắn này còn có giọng 

điệu man mác của những hồi ức, đẹp và buồn: “Nắng đã tắt. Trên sông tràn lan một màu đỏ ối 

của hoàng hôn…”. Tình yêu tuổi hai mươi dường như đã được dự cảm. Nhẹ về sự kiện bên ngoài 
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và hướng vào thế giới bên trong (một trong những điểm nổi bật trên hành trình đổi mới nghệ thuật 

của văn học những thập kỷ cuối thế kỷ XX), “Biển ấm” mở ra thế giới nội tâm vô cùng sâu sắc 

của nhân vật nữ. Từ cái háo hức, dẫn dụ, thoáng va chạm, run rẩy đầu tiên xen lẫn những xót xa, 

thất vọng đến khám phá và nhận ra những điều lớn lao cao cả - những điều chỉ có ở tình yêu đích 

thực. Vậy là trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc, cô gái trẻ, dù chưa đến được trên chuyến đò đầu 

nhưng nó sẽ là một hành trình không thể thiếu để người phụ nữ ấy, sau những mất mát, tìm được 

“thiên đường” của mình. Cái “chao chát” đầy tính nữ của Nguyễn Thị Thu Huệ là để cho nhân vật 

của mình, tưởng như dễ rơi vào tục luỵ ái tình nhưng vẫn neo lại được ở chính ranh giới của hiện 

thực và khao khát, “Nhớ anh cồn cào. Tôi vẫn rất yêu chồng và con” (Biển ấm) [2; tr.233]. Vẫn là 

những giằng xé. Muôn đời tâm hồn người phụ nữ, cuộc đời người phụ nữ là những đối chọi. 

Chính nó, sự phân thân ấy đã làm nên thế giới tinh thần phong phú của những nhân vật nữ trong 

tác phẩm Nguyễn Thị Thu Huệ và làm nên sức hấp dẫn cho sáng tác của chị. Nỗi nhớ tình yêu đầu 

đời của người phụ nữ trong “Biển ấm” thật da diết “Bao nhiêu năm, tôi sống và tôi hiểu rằng, 

chẳng bao giờ tôi gặp được người đàn ông nào thay thế được anh trong tâm linh của tôi” (Biển 

ấm) [2, tr.235]. Nhưng chị cũng cảm nhận thật sâu sắc hạnh phúc thực mà chị đang có, nó giúp 

sưởi ấm tâm hồn chị những lúc cô đơn và nhớ. Trước biển, không phải một mùa đông gió rét bởi 

trong sâu thẳm, chị không lạnh giá, “năm nay biển ấm”. 

Ở truyện ngắn “Biển ấm”, người đọc cảm nhận được chất thơ rất rõ. Chất thơ ấy được làm 

nên từ nhiều yếu tố, từ cách lựa chọn từ ngữ, cách viết những câu ngắn, tỉnh lược chủ ngữ… 

nhưng tập trung hơn ở những dòng miêu tả tâm trạng của nhân vật nữ. Mỗi một khoảnh khắc tâm 

trạng nhân vật đều được lột tả cùng với sự biến chuyển tinh tế của ngoại cảnh. Chuyến phà, bến 

sông thấm đẫm sắc màu huyền ảo trong con mắt của cô gái mới lớn, bước vào tuổi yêu. Với người 

phụ nữ từng trải trong hạnh phúc, biển có vị tanh nồng, có mùi mằn mặn của muối, có sương nhè 

nhẹ nhưng ấm. Văn Nguyễn Thị Thu Huệ không thật hiện đại về cấu trúc, ngôn từ nhưng lại 

quyến rũ ở chất thơ, chất tình ấy, cái chất thơ chất tình đã giúp nhà văn tạo dựng nên những nhân 

vật nữ trong khát khao những bến bờ chưa tới mà vẫn nâng niu hạnh phúc có thật trong đời. 

2.2. Nhân vật nữ trong cái nhìn con người tự nhiên trước nhu cầu hạnh phúc, tình yêu 

Khai thác con người tự nhiên trước nhu cầu hạnh phúc đời thường, cuộc sống riêng tư, 

Nguyễn Thị Thu Huệ đã phá vỡ cái nhìn đơn phiến, tĩnh tại để tạo ra một cái nhìn phức tạp hơn, 

đa diện hơn và vì thế sâu sắc hơn về con người nhất là người phụ nữ. Những nhân vật kiểu như 

nhân vật My trong truyện ngắn “Thiếu phụ chưa chồng” đã đem đến cho người đọc nhiều cảm 

xúc dằng dịt đan chéo: đáng yêu và đáng ghét, thương và trách, đẹp và xấu, ngây thơ và tội 

lỗi… rất khác lạ trong cách cảm nhận về người phụ nữ trong văn học truyền thống Việt Nam. 

My như cây cỏ dại, hồn nhiên và bản năng khao khát ánh mặt trời. My đẹp, vẻ đẹp của cô gái 

thôn quê khoẻ mạnh đang tuổi dậy thì. Tấm thân tràn trề sức sống ấy không chịu để cô yên 

trong cảnh sống đẹp nhưng buồn nơi thôn quê. Nó đòi hỏi, nó rung lên những nhịp đập mãnh 

liệt, dẫn dụ cô vượt quá ranh giới của đạo đức, của truyền thống gia đình. Khó có thể tha thứ 

được cho My khi cô quyến rũ cả anh rể, cướp đi hạnh phúc của chính chị gái mình. Nhưng 

người đọc có thể đánh giá nhân vật dưới góc độ con người tự nhiên trong nỗi đam mê tình yêu, 

hạnh phúc. Không còn là vẻ đẹp đoan trang kín đáo, giống như một Thị Mầu hiện đại, những cô 

gái như My sẵn sàng phơi trần những khát khao, ngang nhiên trải lòng mình không một chút 

ngại ngần. Khoan dung, thông cảm nhưng cũng rất cương quyết, Nguyễn Thị Thu Huệ đã để 
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cho nhân vật được nếm trải những cảm xúc ngọt ngào mê lịm của tình yêu, hạnh phúc để đón 

nhận một kết cục khắc nghiệt: sinh ra một đứa con tàn tật như một sự gánh chịu tội lỗi. 

Không chỉ đi sâu vào thân phận con người (cụ thể là người phụ nữ), Nguyễn Thị Thu Huệ 

còn đề cập đến khát vọng sống, hạnh phúc cá nhân, tình yêu đôi lứa. Nỗi khát khao ấy, có đến 

được bến bờ hay không, cái chính là nhà văn đã để nhân vật dám nói lên trong tính bản thể tự 

nhiên của con người. Dù bóng tối có trùm lên ở dòng cuối của truyện, My gánh chịu nỗi đau thể 

xác, tinh thần như một sự trả giá, nhân vật vẫn tìm được những rung cảm, chia sẻ của không ít 

độc giả, nhất là độc giả nữ. 

Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ không khuấy động tâm can chúng ta (như những gì mà 

ngòi bút Nguyễn Huy Thiệp đã làm được) nhưng lại giúp ta, thêm một lần tới gần được cái thế 

giới bí ẩn của đời sống và con người vốn không thôi làm ta ngạc nhiên. Từ cái nhìn tự nhiên về 

con người trước nhu cầu hạnh phúc đời thường, Nguyễn Thị Thu Huệ, tinh tế mà sắc sảo, bao 

dung mà quyết liệt đã tạo ra những nhân vật nữ đa chiều, bất ổn, đầy lo âu và khát vọng. Nhân 

vật Lan trong “Một nửa cuộc đời” có được sức hấp dẫn từ những đối cực ấy. “Một nửa cuộc 
đời” mở ra bằng những phỏng đoán, dự cảm và kết thúc bằng những bất ngờ nhưng không gây 

ngạc nhiên mà làm ấm lòng người đọc. Vẫn là thế giới phụ nữ với những khát khao giằng díu. 

Truyện ngắn này đời hơn, thực hơn và cũng xót xa hơn so với “Người xưa” và “Biển ấm”. Cái 

dư vị xót xa ấy như càng xa xót hơn bởi sự vô tư, sự chăm sóc ngọt ngào của chồng và con dành 

cho Lan. Đôi mắt to tròn của bé Ly, niềm vui trẻ thơ không nén nổi trong tiếng reo “mẹ về!”, cử 

chỉ dịu dàng, ân cần của Hải… Chỉ thế thôi, “con ngựa hoang” trong Lan đã dừng bước. Cám dỗ 

của “những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ”, khao khát tự nhiên của con người tưởng đã có lúc 

làm Lan muốn rũ bỏ tất cả. Chính sự giản dị của cuộc sống gia đình, bản năng muôn thuở của người 

vợ, người mẹ sẽ là sức mạnh để níu giữ những bước chân mỏi mệt trên hành trình kiếm tìm hạnh 

phúc. Truyện kết thúc bằng giấc ngủ của Lan, giấc ngủ như một sự chạy trốn thực tại, chạy trốn con 

người tự nhiên đang bừng lên mãnh liệt, cũng là một cách tìm đến sự bình yên, thanh thản trong tâm 

hồn. Ngòi bút của Nguyễn Thị Thu Huệ thật tinh tế, cũng thật sâu sắc khi để cho người vợ đối mặt 

với tâm trạng, suy tưởng của mình trong cái vô tư đến hồn nhiên của chồng và con. Cái triết lý hạnh 

phúc ở gần bên vậy mà con người vẫn mải mê kiếm tìm, tưởng như xưa cũ nhưng qua bút pháp của 

cây bút truyện ngắn có duyên, có tài, Nguyễn Thị Thu Huệ vẫn làm cho người đọc tiếp nhận một 

cách đầy hứng khởi. “Một nửa cuộc đời”, với Lan, là người tình hay là cuộc sống gia đình của chính 

cô. Câu trả lời đến từ giấc ngủ dịu dàng bình yên của người vợ trong căn phòng ấm cúng hạnh phúc 

gia đình. Truyện đã kết lại nhưng trong tâm trí người đọc vẫn còn nguyên dư vị vừa ngọt ngào vừa 

đắng đót, pha chút day dứt, hối tiếc - dư vị của hạnh phúc. 

Như vậy “Nhịp mạnh” (chữ dùng của Đỗ Đức Hiểu) trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ 
chính là khát khao kiếm tìm hạnh phúc. Nhân vật của chị, dù là cô gái mới lớn (Biển ấm, Hậu thiên 

đường, Thiếu phụ chưa chồng, Bảy ngày trong đời…) hay là người phụ nữ đã trưởng thành (Người 

xưa, Một nửa cuộc đời…) đều là những nhân vật mang đậm thiên tính nữ, trong sự cảm nhận và 

hành xử. Vừa truyền thống vừa hiện đại, tự nhiên và khuôn khổ, Nguyễn Thị Thu Huệ đã lưu dấu ấn 

trong văn học Việt Nam đương đại những tâm hồn phụ nữ hồn nhiên trong khao khát những bến bờ 

chưa tới nhưng cũng rất biết trân trọng, nâng niu hạnh phúc có thật trong đời. Ở một góc độ nào đó, 

trong sự cảm nhận của nhà văn nữ này có sự đồng điệu với nữ thi sĩ quá cố Xuân Quỳnh. Nếu Xuân 

Quỳnh với giọng điệu vừa thủ thỉ tâm tình vừa mạnh mẽ phóng khoáng, vừa trăn trở âu lo cũng lại 

tràn đầy tin tưởng, thì Nguyễn Thị Thu Huệ sự “chao chát và dịu dàng, thơ ngây và từng trải, đớn 

đau và tin tưởng” cứ trộn lẫn, tạo nên tính đa thanh trong giọng điệu. 
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3. KẾT LUẬN 

Nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng nhận thấy ở ngòi bút Nguyễn Thị Thu Huệ một “lối văn 

thẳng băng, hướng tới”. Nội lực trong con người nữ nhà văn này dường như lúc nào cũng tràn 

trề để ngòi bút sẵn sàng tuôn chảy câu chữ. Tình yêu, hạnh phúc, cái mộng và cái thực trong 

truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ hoà quyện với nhau trong cấu trúc, trong ngôn từ. Giản dị 

trong cách khai thác vấn đề nhưng lại đạt tới một giá trị nhân văn, nhân bản, cuộc hành trình đi 

tìm hạnh phúc của Nguyễn Thị Thu Huệ cũng là cuộc hành trình chưa bao giờ ngừng nghỉ của 

con người, nhất là với người phụ nữ.     
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Female character and happy journey in search 

of short story NGUYEN THI THU HUE 

Hoang Thi Hue 

ABSTRACT 

Nguyen Thi Thu Hue is said tobe a write of  her charm in  short story genre. In the period 

of writing style renewal, her short story seems no tobe prominent is plot and contents as well. 

She focusses on narrating ordinary stories of her characters with cenfortunate circumstance 

that easy to arouse of her felmale soul help her to create  female characters with their own 

inner contradictioon who eagerly want to arrive at the anknown sides and trally want to fondle 

their happiness of their lines. In fact, some other writers appear to relize Thu Hue’s “charm” 

from angle of situation and tone. By studying female characters, the author of the paper wants 

to opend a new way of abserving in approaching an issue belorging ton prosody of Vietnam’s 

contemporary story genre; for coming into man’s internal soul; for helping readers to come 

nearer to hidden world of life and human being created by Nguyen Thi Thu Hue in her works.  

Key words: Short story, female character. 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Bích Thu
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ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

(CTXH) NHÌN TỪ CÁC BẢN QUY ĐIỀU ĐẠO ĐỨC 

Hoàng Thị Tâm1 

TÓM TẮT 

Bài viết trình bày nội dung đạo đức nghề Công tác xã hội (CTXH) thông qua việc so sánh 

đối chiếu các bản Quy điều đạo đức của Hội những người làm CTXH Mỹ, Canada, và một số 

quốc gia khác. Từ đó nêu lên một số ý kiến cá nhân đối với việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề 

CTXH ở Việt Nam. 

Từ khóa: Công tác xã hội, đạo đức nghề nghiệp. 

1. MỞ ĐẦU 

“Công tác xã hội (CTXH) là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm tạo ra sự thay 
đổi và phát triển xã hội. Bằng sự tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề xã hội, vào quá 
trình tăng cường năng lực giải phóng tiềm năng ở mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, Công tác 
xã hội giúp con người phát triển hài hoà, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân” [1]. Cũng 
xuất phát từ lý tưởng về việc mang lại an sinh cho con người, ngành CTXH ở Việt Nam đang 
từng bước xây dựng và phát triển. Một trong những mục tiêu của đề án phát triển nghề CTXH 
giai đoạn 2010 - 2015 là: “Ban hành mã ngạch, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ, tiêu chuẩn đạo 
đức”…[2] Như vậy, tiêu chuẩn đạo đức được xác định nhiệm vụ hàng đầu của quá trình chuyên 
nghiệp hoá nghề. Các Quy điều đạo đức là sự cụ thể hoá các giá trị, mục tiêu và nguyên tắc của 
nghề CTXH nói chung và bản sắc của CTXH Việt Nam nói riêng.  

Bài viết tập trung giới thiệu các nội dung đạo đức nghề CTXH thông qua việc so sánh các 
bản Quy điều đạo đức của Hội những người làm CTXH quốc gia Mỹ (NASW-National 
Association of Social Workers’ Code of Ethics) năm 1996, điều chỉnh năm 1999 và 2008; Quy 
điều đạo đức của Hội những người làm CTXH Canada năm 2005 (CASW-Canadian 
Association of social workers’ code of ethics 2005 ), và quy điều đạo đức của Hội nhân viên xã 
hội một số nước. Qua đó nêu ra một vài đề xuất đối với quá trình xây dựng và ban hành tiêu 
chuẩn đạo đức nghề CTXH ở Việt Nam. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Đạo đức và đạo đức nghề nghiệp trong CTXH 

“Đạo đức là một trong những hình thái ý thức xã hội, một chế định xã hội thực hiện chức 

năng điều chỉnh hành vi của con người trong mọi lĩnh vực xã hội. Trong đạo đức, sự cần thiết xã 

hội, những nhu cầu lợi ích của xã hội hoặc của giai cấp biểu hiện dưới hình thức những  quy 

định và những sự đánh giá đã được mọi người thừa nhận và thành hình một cách tự phát, được 

củng cố bằng sức mạnh và tấm gương của quần chúng, của thói quen, phong tục, dư luận xã 
hội” [3, tr.157 ]. Nói tới đạo đức là nói tới các đặc điểm sau: 

- Là một thành tố xã hội thuộc phạm trù hình thái ý thức xã hội 

                                           
1ThS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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- Là một tập hợp các chế định xã hội 
- Có chức năng điều chỉnh hành vi của con người. 
- Nội dung đạo đức là những nhu cầu, lợi ích của xã hội được hình thức hoá dưới dạng 

những quy định và sự đánh giá của xã hội. 
- Hình thành một cách tự phát và được củng cố bằng phong tục và dư luận xã hội. 
 Từ khái niệm đạo đức trên, có thể coi đạo đức nghề nghiệp là đạo đức gắn liền với một 

lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cụ thể. Có thể định nghĩa đạo đức nghề CTXH như sau:   
Đạo đức nghề CTXH  là một tập hợp các chế định xã hội có chức năng điều chỉnh hành vi của 

những nhân viên và các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực CTXH; có nội dung phản ánh giá trị, mục 
tiêu và kỳ vọng xã hội đối với nghề; được thống nhất bởi những người làm nghề CTXH.   

Cũng như mọi ngành nghề tồn tại trong xã hội, đặc biệt là những nghề có mối liên hệ xã 
hội sâu rộng, CTXH cần thiết phải xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức của mình. Các tiêu chuẩn 
đạo đức (các chế định đạo đức) có thể tồn tại ở dạng thành văn, được công bố chính thức và  
rộng rãi trong toàn xã hội, cũng có thể chỉ tồn tại dưới dạng những quy ước ngầm thông qua 
các hành vi ứng xử và sự chấp nhận trong cộng đồng. Tính chất thành văn hay không thành 
văn một mặt phản ánh mức độ chuyên nghiệp hoá của nghề nghiệp; một mặt khác thể hiện 
mong muốn của xã hội đối với nghề. Tính chuyên nghiệp và ảnh hưởng xã hội của nghề càng 
cao thì yêu cầu về sự chuẩn hoá càng lớn. Do vậy, một nghề cụ thể khi phát triển đến một 
trình độ nhất định bao giờ cũng phải xây dựng cho mình những bảng tiêu chuẩn nghề nghiệp 
cụ thể. Trong đó, tiêu chuẩn đạo đức nghề luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu coi một tổ chức 
nghề nghiệp là một thiết chế thì những quy tắc đạo đức được xem là công cụ hữu hiệu trong 
việc kiểm soát và giám sát việc thực hiện thiết chế ấy. Còn nếu nó là các chuẩn mực văn hoá 
thì các quy tắc đạo đức nghề sẽ là cơ sở để xây dựng một tác phong văn hoá trong một lĩnh 
vực nhất định. Không chỉ thế, đối với CTXH, đạo đức nghề nghiệp còn là thành tố quyết định 
cho sự thành công và chuyên nghiệp của người làm nghề.  

Trong thời điểm hiện nay, khi CTXH ở nước ta đang ở những bước đi đầu tiên, vấn đề 
đạo đức nghề nghiệp cần phải được nhận thức một cách đầy đủ hơn bao giờ hết. Theo chúng tôi, 
đạo đức trong CTXH hay nói cách khác, các chế định đạo đức của CTXH bao gồm một hệ 
thống các giá trị, nguyên tắc và một tập hợp các chuẩn mực hành vi. Chúng được sắp xếp theo 
ba cấp độ trong các văn bản quy định về đạo đức của các hội nghề nghiệp CTXH ở các quốc 
gia. Trong đó, hệ thống các điều khoản quy định các chuẩn mực hành vi đạo đức thường được 
nói tới nhiều hơn cả. Do vậy, khi nói đạo đức nghề CTXH, thông thường người ta hay nhắc tới 
bộ tiêu chuẩn này. Trong các phần viết sau đây, chúng tôi muốn thông qua nội dung các bản 
Quy điều đạo đức, giới thiệu về đạo đức nghề CTXH như là một hệ thống hoàn chỉnh. 

2.2.  Giá trị được đề cao trong CTXH và các quy điều đạo đức trong quá trình thực 
hành nghề 

2.2.1. Các giá trị và nguyên tắc được đề cao trong CTXH  

Sứ mệnh hàng đầu của CTXH là nâng cao tình trạng khoẻ mạnh của con người và hỗ trợ  
đáp ứng các nhu cầu cơ bản của những người dễ bị tổn thương, những người cần được hỗ trợ và 
người nghèo trong xã hội. Bởi vì, tình trạng khoẻ mạnh của cá nhân là kết quả của tình trạng  
khỏe mạnh của môi trường xã hội. CTXH sẽ chú trọng tới các lực tác động của môi trường 
nhằm giải quyết các vấn đề của tình trạng con người. Sứ mệnh nghề nghiệp này được cụ thể hoá 
trong bộ giá trị nghề CTXH mà mỗi quốc gia có sự chú trọng và sắp xếp khác nhau trong bản 
quy điều đạo đức. Khảo sát nội dung các bản quy điều đạo đức của hội các nhà CTXH ở một số 
quốc gia, nhìn chung, các giá trị được đề cao là:  
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 - Quyền con người (Human rights): Nhân viên xã hội luôn giữ gìn và bảo vệ quyền cơ 
bản của con người: quyền sống và được đảm bảo toàn vẹn và khoẻ mạnh về thể chất, tâm lý, 
tình cảm và tâm linh, quyền được tôn trọng về phẩm giá. Nội dung của tuyên ngôn toàn thế giới 
về nhân quyền là cơ sở cho quyền con người của CTXH (Tuy nhiên, mỗi quốc gia có những 
cách hiểu khác nhau về quyền con người gắn liền với nền văn hoá và nhu cầu của họ). 

 - Công bằng xã hội (Social justice):  Nhân viên xã hội có trách nhiệm thúc đẩy công bằng 
xã hội trong mối quan hệ với toàn thể xã hội, với những thân chủ mà họ đang giúp đỡ. 

- Nhân phẩm và giá trị người (dignity and worth of the person): Người làm CTXH tôn trong 
phẩm giá và giá trị của con người, luôn ý thức rằng con người là khác nhau về văn hoá và chủng tộc 

- Tầm quan trọng của các mối quan hệ con người (importance of human relationships): 
Nhân viên CTXH luôn ý thức được nhiệm vụ, trách nhiệm kiểm soát các mối quan hệ và nâng 
cao việc thực thi trách nhiệm một cách hiệu quả. 

-  Sự liêm chính (intergrity): Người làm CTXH phải tỏ rõ tác phong và phẩm chất đáng 
tin cậy, phải nhận thức được sứ mệnh nghề, những nguyên tắc đạo đức, các chuẩn mực đạo đức 
và cách thức thực hiện với một thái độ nhất quán, phải hành động trung thực với một tinh thần 
trách nhiệm cao đối với khách hàng và tổ chức của mình. 

- Năng lực (Competence) hay sự chuyên nghiệp: Hành động trong phạm vi thẩm quyền 
của mình và luôn học hỏi để hoàn thiện năng lực chuyên môn, tích hợp những giá trị đạo đức xã 
hội phù hợp vào trong hệ thống giá trị đạo đức nghề nghiệp 

Trên đây là những giá trị chung mà hầu hết các hội nghề nghiệp CTXH đều lựa chọn. Nó 
đồng thời cũng là những giá trị hết sức đặc trưng cho CTXH. Bên cạnh đó, một số quốc gia còn 
đề cao các giá trị:  

-  Dịch vụ được NASW đặt lên hàng đầu.  
- Phục vụ cho lòng nhân đạo và giá trị về tính bảo mật trong thực hành nghề được cả  

CASW và AASW coi là giá trị quan trọng. 
Như vậy, cùng với các giá trị chung, mỗi quốc gia, với nhu cầu và đặc thù văn hoá của 

mình, đã xây dựng những giá trị riêng nhất định. Điều đó không chỉ cho thấy bản sắc nghề 
nghiệp mà còn khẳng định bản sắc của cộng đồng, quốc gia trong CTXH. 

Mỗi giá trị bao giờ cũng được cụ thể hoá bằng một hoặc một số nguyên tắc nhất định. 
Trong quy điều đạo đức của CASW, giá trị  tôn trọng phẩm giá con người được trình bày thành 
các nguyên tắc: Tôn trọng quyền tự quyết định của thân chủ; tôn trong sự đa dạng của cá nhân. 

Trong khi đó, bản quy điều đạo đức của NASW, giá trị này được cụ thể thành nguyên tắc 
đạo đức:  

-  Tôn trọng phẩm giá và giá trị của con người với các biểu hiện cụ thể: 
-  Đối xử với mọi người với một thái độ quan tâm và kính trọng, tôn trọng sự khác biệt 

văn hoá giữa họ 
- Cổ vũ quyền tự quyết của thân chủ trong tinh thần trách nhiệm 
- Tìm các cơ hội phát triển và khả năng tạo ra sự thay đổi của khách hàng 
- Ý thức được trách nhiệm song đôi của của mình bao gồm trách nhiệm đối với khách 

hàng và trách nhiệm đối với xã hội, giải quyết mâu thuẫn giữa quyền lợi khách hàng và quyền 
lợi xã hội với tinh thần trách nhiệm cao, phù hợp với những giá trị, nguyên tắc đạo đức và tiêu 
chuẩn đạo đức nghề CTXH. 

Trên cơ sở các giá trị và những nguyên tắc đạo đức này, các chuẩn mức đạo đức gắn liền 
với các phạm vi áp dụng, các tình huống nghề nghiệp, các môi trường xã hội và các mối quan 
hệ... đều được cụ thể hoá thành từng điểm trong các bản quy điều. 
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 2.2.2. Các chuẩn mực đạo đức quy định đối với nhân viên CTXH - sự cụ thể hoá các giá 
trị và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. 

 Các chuẩn mực đạo đức nghề CTXH được trình bày trong các bản quy điều đạo đức mà 
chúng tôi khảo sát đều có các đặc điểm chung là:  

- Đều là sự cụ thể hoá của các nguyên tắc và giá trị 
- Đều được phân chia theo các mối quan hệ xã hội của nhân viên xã hội bao gồm: Trách 

nhiệm đạo đức với khách hàng; trách nhiệm đạo đức với  đồng nghiệp; trách nhiệm đạo đức đối 
với cơ quan làm việc; trách nhiệm đạo đức với tư cách là một nhà CTXH chuyên nghiệp; trách 
nhiệm đạo đức đối với nghề và trách nhiệm đạo đức đối với xã hội. Mỗi chuẩn mực hành vi đều có 
những hướng dẫn và chỉ dẫn cụ thể gắn với tình huống nghề nghiệp nhất định. Bảng quy điều đạo 
đức của NASW gồm 51 lĩnh vực, tình huống với 152 hành vi  được quy chuẩn; Bảng quy điều đạo 
đức của SASW(Singapo association social worker-  Hiệp hội nhân viên xã hội Singapo) gồm 40 
điểm quy định; Bảng quy điều của CASW gồm 28 nguyên tắc cụ thể, không phân chia thành các 
pham vi và tình huống. Sau đây chúng tôi xin trích dẫn một nhóm yêu cầu cụ thể hoá những năng 
lực nhận thức và hành vi của nhân viên xã hội đối với  sự đa dạng văn hoá và xã hội trong bản của 
NASW: “Người làm CTXH phải hiểu văn hoá và chức năng của nó trong cách ứng xử của con 
người và xã hội, và thừa nhận ưu điểm hiện hữu trong tất cả các nền văn hoá. Người làm CTXH phải 
có một kiến thức căn bản về văn hoá của khách hàng và phải có khả năng chứng tỏ năng lực đó 
trong những dịch vụ nhạy cảm đối với văn hoá của khách hàng và với sự khác biệt của các nhóm 
người và các nhóm văn hoá. Người làm CTXH phải tìm cách hiểu và học hỏi về bản chất của tính đa 
dạng của xã hội và tình trạng áp bức về màu da, chủng tộc, giới tính, tính dục và tuổi tác, tật nguyền 
về tâm lý hay vật lý” [3]. Đây là những hướng dẫn về nhận thức và hành động cho không chỉ nhân 
viên xã hội mà còn là những chuẩn mực giúp cho các tổ chức, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực 
CTXH đánh giá, kiểm soát, bổ sung vào các bản nội quy của mình. 

Với cách thức phân chia theo hệ thống các mối quan hệ như vậy, với những chỉ dẫn khá cụ 
thể,  mỗi bản quy điều đạo đức đã hầu như bao quát được các tình huống và các vấn đề đạo đức 
nghề nghiệp mà nhân viên xã hội có thể gặp phải trong quá trình tác nghiệp của mình. Đồng thời, 
đó sẽ là kim chỉ nam cho những phần đấu trong nghề nghiệp của mỗi nhân viên xã hội. Bên cạnh 
đó bản quy điều còn là một công cụ hữu hiệu để giám sát việc thực hành nghề nghiệp của các 
thành viên, là hình ảnh phản chiếu mức độ chuyên môn hoá và chuyên nghiệp hoá của nghề 
nghiệp này trong hệ thống xã hội. 

Từ những so sánh có tính chất giới thiệu trên đây về các quy điều đạo đức của các quốc gia, 
có thể thấy rằng: CTXH là một nghề đặc thù, tính đặc thù của nó không phải chỉ thể hiện ở những 
phương pháp và cách thức thực hiện mục tiêu an sinh cho con người, đặc biệt là những nhóm gặp 
khó khăn trong quá trình phát triển, mà là ở triết lý nghề nghiệp và các giá trị mà nó đề cao. Đặc biệt,  
ở những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp mà nó đề xuất. Mức độ cụ thể hoá của quy điều đạo đức về 
một mặt nào đó, là sự thể hiện việc thực thi các giá trị nghề nghiệp vì mục đích mang lại một trạng 
thái khoẻ mạnh, một điều kiện phát triển cho tất cả mọi người trong mọi xã hội.  

Quy điều đạo đức nghề CTXH ở một quốc gia, là sản phẩm của nhận thức, nhu cầu, của 
những giá trị mà quốc gia đó coi trọng. Vì vậy, cùng với những giá trị chung nghề nghiệp, là 
những giá trị đạo đức riêng biệt mang bản sắc một dân tộc, một cộng đồng trong một giai đoạn 
lịch sử nhất định. Sự khác biệt trong việc sắp xếp bảng giá trị, sự có mặt của giá trị này và vắng 
mặt các giá trị khác, là biểu hiện của những dấu hiệu bản sắc ấy. Do đó, khi xây dựng các nội quy 
đạo đức nghề CTXH, điều cần coi trọng là xác lập được những điểm tương đồng và khác biệt giữa 
giá trị nghề nghiệp và giá trị đạo đức và văn hóa Việt Nam. Để từ đó, bản các quy điều đạo đức 
nghề CTXH Việt Nam thực sự là sự phản ánh các mục tiêu phát triển nghề CTXH Việt Nam. 
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3.  KẾT LUẬN 

Trước khi được phát triển ở nước ta, CTXH là một nghề chuyên nghiệp với những quy 
chuẩn cơ bản đã khá ổn định. Đó là một thuận lợi đáng kể. Những mô hình phát triển, hệ thống 
cơ sở khoa học của việc thực hành nghề là những thành tố đã và đang đựợc kế thừa. Tuy nhiên, 
được kế thừa khá dày dặn nhưng nghề CTXH Việt Nam vẫn phải đi con đường của mình. Lộ 
trình của nó được thể hiện ở Đề án phát triển nghề CTXH chuyên nghiệp giai đoạn từ 2010 đến 
2015. Cùng với nhiều mục tiêu khác, mục tiêu xây dựng và ban hành tiêu chuẩn đạo đức đã 
được xác định cụ thể. Đây là giai đoạn mà mỗi người làm nghề phải cùng lúc nhận thức, đúc kết 
và quy chuẩn những vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Trước thời điểm đề án được phê duyệt, nghề 
CTXH Việt Nam đã từng có một lịch sử tồn tại, nhưng có lẽ những quy điều đạo đức của nó 
mới chỉ dừng lại ở mức độ nội quy của các cơ sở xã hội. Bảng tiêu chuẩn mới sẽ là sự thống 
nhất các giá trị, mục tiêu, chuẩn mực đạo đức của ngành CTXH ở Việt Nam, mang bản sắc văn 
hóa Việt Nam. Điều đó có nghĩa là một quá trình hình thành và phát triển văn hóa cho một lĩnh 
vực nghề nghiệp đang  từng bước được thực hiện.  
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ĐẶC ĐIỂM THÀNH TỐ CHUNG VÀ KHẢ NĂNG CHUYỂN HOÁ 
CỦA NÓ TRONG PHỨC THỂ ĐỊA DANH 

Vũ Thị Thắng1 

TÓM TẮT 
 

Địa danh là tên riêng dùng để gọi tên các đối tượng địa lý tự nhiên và nhân văn. Tên 
riêng này luôn tồn tại trong một tổ hợp từ ngữ gọi là phức thể địa danh. Trong phức thể địa 
danh, ngoài thành tố riêng là địa danh còn có thành tố chung. Thành tố chung có vai trò quan 
trọng là không những xác định loại của đối tượng địa lý được biểu thị trong địa danh mà còn 
thể hiện những đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của dân tộc thông qua những đặc điểm về cấu tạo 
và khả năng chuyển hoá của nó.  

Từ khoá: Địa danh; Thành tố chung trong địa danh; Phức thể địa danh; Địa danh Như 
Xuân, Như Thanh. 

1. MỞ ĐẦU  

Địa danh là một loại tên riêng. Đó là những từ ngữ được dùng để gọi tên các đối tượng địa 
lý tự nhiên và nhân văn có vị trí xác định trên bề mặt trái đất. Những từ ngữ này luôn tồn tại trong 
một phức thể định danh gồm hai thành tố: thành tố chung và thành tố riêng. Trong phức thể đó, 
thành tố chung có vai trò quan trọng là quy loại cho đối tượng được gọi tên ở địa danh. Bên cạnh 
đó, sự tồn tại phong phú, đa dạng, sự phân bố không đồng đều giữa các thành tố chung trên một 
phạm vi địa lý và khả năng chuyển hóa của nó thành thành tố riêng là những dấu hiệu chỉ rõ đặc 
điểm địa lý - văn hóa, ngôn ngữ - văn hóa, văn hóa tộc người,… của địa phương. Hiện nay, đây là 
vấn đề đang thu hút được sự quan tâm của nhiều ngành khoa học, trong đó có ngôn ngữ học.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Mô hình cấu tạo phức thể địa danh 

Trong thực tế, địa danh ít khi tồn tại riêng rẽ mà luôn luôn đi cùng với thành tố chung tạo 
nên một phức thể định danh gồm hai thành tố. Điều này đã được Superanskaja chỉ rõ trong cuốn 
“Địa danh là gì”: “Khác với những vật thể thông thường khác, những mục tiêu địa lý có hai loại 
tên: tên chung để xếp chúng vào hệ thống với các khái niệm nào đó (núi, sông, thành phố, làng 
mạc...) và tên riêng biệt của từng vật thể... Những tên gọi chung liên kết các mục tiêu địa lý với 
mọi vật khác của thế giới hiện thực.” [6, tr.13].  

 Có thể khái quát hai loại tên ấy trong mô hình cấu tạo phức thể địa danh như sau:  

Phức thể 
địa danh 

Thành tố chung Thành tố riêng 

yếu tố 1 yếu tố 2 yếu tố 3 yếu tố 1 yếu tố 2 yếu tố 3 

Ví dụ 

đường quốc lộ 217   
khu di tích Lam Kinh  
làng   Bèo   
ấp   Long  Điền Đông 

                                           
1ThS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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Mô hình dài nhất của phức thể địa danh là có đầy đủ các yếu tố ở các vị trí trong các thành tố. 
Tuy nhiên, thực tế, các thành tố trong phức thể trên đa số chỉ có một hoặc hai yếu tố. 

Yếu tố cơ sở để tạo nên phức thể địa danh là âm tiết. Thành tố chung cũng như địa danh 
có thể được cấu tạo từ một âm tiết (như làng Mít, làng Sen, Nhổn, phố Vọng,...),  cũng có khi 
được cấu tạo từ nhiều âm tiết (như đồi Cà phê, đồi Săng lẻ,...). 

 Trong mô hình trên, quan hệ giữa thành tố chung và thành tố riêng là quan hệ hạn định. 
Đó là quan hệ giữa cái hạn định và cái bị hạn định [5, tr.183]. Quan hệ này thể hiện ở chỗ: thành 
tố riêng hạn định thành tố chung, ngược lại, thành tố chung quy loại thành tố riêng hay liên kết 
các cá thể nêu ở địa danh thành loại hình, và trong nhiều trường hợp cũng có giá trị hạn định 
thành tố riêng (đặc biệt là trong trường hợp những đối tượng có tên gọi trùng nhau). Chẳng hạn:  

2.2. Thành tố chung 

Thành tố chung còn gọi là tên chung hay danh từ chung, có người gọi là thành tố A 
[8, tr.58]. Vai trò của thành tố chung trong tổ hợp định danh đa thành tố này là: Thứ nhất, hạn 
định về loại hình của địa danh được nêu ở tên riêng; thứ hai, liên kết sự vật được gọi tên ở địa 
danh với các sự vật khác cùng hệ thống hoặc khác hệ thống trong thế giới khách quan; thứ ba, 
“giúp con người nhận biết thông tin một cách tổng quát” [8, tr.5]. Khi thể hiện vai trò thứ nhất 
và thứ hai, thành tố chung thực hiện chức năng nhận thức, chức năng tư duy. Khi thể hiện vai 
trò thứ ba, thành tố chung thực hiện chức năng giao tiếp. Tuy nhiên đây chỉ là sự phân định một 
cách tương đối, trong thực tế các chức năng này luôn được thực hiện đồng thời và ở trong nhau.    

Về vị trí, trong tiếng Việt, thành tố chung luôn đứng trước thành tố riêng (địa danh). Vì 
thế khi định nghĩa về địa danh, Lê Trung Hoa có thêm một ý kèm theo định nghĩa: “Trước địa 
danh ta có thể đặt thêm một danh từ chung chỉ tiểu loại địa danh đó” [4, tr.18]. Ví dụ (VD): 
sông Mã, núi Mục, dốc Xây,... 

Về từ loại, đảm nhận vai trò thành tố chung trong tổ hợp định danh luôn luôn là những 
danh từ hoặc danh ngữ. Đây là những danh từ chung hoặc danh ngữ biểu thị sự vật, thường là 
bất động vật. Tín hiệu ngôn ngữ này cho ta biết loại sự vật được định danh trong địa danh là gì. 
Ví dụ: Danh từ “sông” trong địa danh sông Mã cho ta biết loại hình sự vật hay loại địa hình 
được Mã gọi ra. 

Về cấu tạo, thành tố chung thường có cấu tạo chủ yếu là từ một yếu tố. Yếu tố đó có khi 
là từ đơn. Đó là những từ như sông, núi, ao, hồ, đầm, làng, xã, huyện,...  [VD: sông Hồng, núi 
Tản Viên, ao Sen, xã Tây Hồ, huyện Nông Cống,...]. Cũng có khi, thành tố chung được cấu tạo 
bởi một từ ghép với hai yếu tố mà chủ yếu là từ ghép Hán - Việt như: nghĩa trang Trường Sơn, 
khu phố 5, thị trấn Sao Vàng, tiểu khu 6, ... Thậm chí có khi được cấu tạo từ nhiều yếu tố: Khu 
di tích Lam Kinh, khu căn cứ Ngọc Trạo,...   

Về nghĩa, thành tố chung biểu thị loại hình địa danh hay loại của sự vật được gọi tên ở địa 
danh. Các sự vật khác nhau về tên gọi nhưng giống nhau về thành tố chung thì thuộc cùng loại địa 
hình hay cùng hệ thống loại hình sự vật với nhau. Nhờ các thành tố chung mà người ta có thể xếp 
các đối tượng địa lý riêng lẻ, cá thể lại với nhau thành hệ thống trong quá trình nhận thức. Cũng 
nhờ thành tố chung mà người ta có thể biết được đặc điểm về địa hình, về dân cư, đặc điểm về sự 
phân cắt thế giới khách quan và đặc điểm ngôn ngữ của địa phương mà nó phản ánh.  

Về khả năng chuyển hoá, thành tố chung dễ có khả năng chuyển hoá thành thành tố riêng 
hoặc một yếu tố trong thành tố riêng. Nguyễn Kiên Trường gọi là những thành tố chung có khả 
năng này là “nhóm từ có sức “sản sinh” cao trong địa danh” [8, tr.57]. Khả năng này sẽ xảy ra 
trong các trường hợp sau:  
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- Thứ nhất, những địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ các dân tộc thiểu số khi chuyển sang 

gọi theo tiếng Việt thì danh từ chung sẽ trở thành thành tố riêng. VD: Đồi Pu Háy Noóc (Như 

Thanh) theo tiếng Thái: Pu: đồi,  Háy Noóc: phía ngoài, Pu Háy Noóc: đồi phía ngoài. Hiện tại 

người địa phương gọi là đồi Pu Háy Noóc. 

- Thứ hai, tại các địa điểm có một sự vật đã được định danh trước mà về sau có thêm 

những sự vật hoặc tên gọi mới ra đời thì những sự vật hoặc tên gọi ra đời sau mang cả tên gọi 

riêng lẫn tên gọi chung của sự vật hoặc tên gọi đã ra đời trước tại điểm đó. Ví dụ: Thôn Làng 

Lúng (NX), đập Ao Bai (NX). 

- Thứ ba, những địa danh Hán - Việt có các yếu tố như sơn, hà, giang thường dùng để gọi 

tên các đối tượng địa hình tự nhiên với vai trò là thành tố chỉ loại: Hồng Hà (sông Hồng), Mục 

Sơn (núi Mục), Cửu Long Giang (sông Cửu Long) thì, khi sử dụng, các địa danh này có thể được 

gọi là sông Hồng Hà, núi Mục Sơn, sông Cửu Long. Như thế nghĩa là các yếu tố sơn, hà, giang đã 

mất đi vai trò làm thành tố chung để chuyển hoá thành một yếu tố trong địa danh. Lúc này, nghĩa 

của các yếu tố đó không còn là để chỉ loại lớn nữa mà đã bị cá thể hoá và mờ đi trong địa danh. 

Như vậy, thành tố chung không chỉ là yếu tố hạn định về loại đối tượng được gọi tên 

trong thành tố riêng mà qua cấu tạo và ý nghĩa của nó có thể nhận ra một số những đặc điểm về 

địa lý - ngôn ngữ của địa phương, nơi mà nó tồn tại. Đây cũng là thành tố dễ có khả năng 

chuyển hoá thành thành tố riêng hoặc một bộ phận của thành tố riêng. 

2.3. Đặc điểm của thành tố chung trong phức thể địa danh ở hai huyện Như Thanh 

và Như Xuân 

Khảo sát hai huyện Như Thanh (NT) và Như Xuân (NX) chúng tôi thu được 1176 địa 

danh. Trong đó gồm các nhóm: 1. Địa danh đơn vị cư trú có 444 (37,8%) địa danh gồm các loại 

hình: huyện, xã, làng, bản, thôn, xóm, khu phố, thị trấn; 2. Địa danh chỉ các công trình xây dựng 

theo không gian hai chiều có 138 (11,7%) địa danh, gồm: cầu, đập, đường, đê, khu di tích, khu 

du lịch, kênh, tràn; 4. Địa danh chỉ các loại hình địa hình tự nhiên: Thuỷ danh có 68 (5,7%): ao, 

hồ, đầm, sông, suối, khe, bến, mỏ (nước), thùng; Sơn danh có 250 (21,3%) địa danh, gồm: núi, 

đồi, đèo, rú, gò, dốc, hang, eo, cồn; và loại hình địa danh vùng đất nhỏ phi dân cư có 276 

(23,5%) địa danh gồm: bãi, bái, đồng/khu đồng/cánh đồng/xứ đồng, rọc/rộc/khu rọc, ruộng, 

lũng, thung/thung lũng. 

+ Về cấu tạo: thành tố chung trong phức thể địa danh của hai huyện Như Thanh và Như 

Xuân có cấu tạo đa dạng nhưng chủ yếu là có cấu tạo đơn, tức là chỉ có một yếu tố: rú, sông, 

rọc, eo, làng, thôn, bản, bải,.. [Ví dụ: rọc Ổi, rộc Sổ, rú Lỡ, eo Trăn,..]. Số thành tố chung có cấu 

tạo đơn là 46 thành tố với tần số xuất hiện là 1109 lần chiếm 94,3%. Trong đó, số thành tố chỉ 

các loại hình địa danh tự nhiên chiếm tỉ lệ lớn hơn. 

Một số địa danh có cấu tạo 2 yếu tố như khu phố, khu đồng, xứ đồng,... [VD: khu phố 1 

(NX), xứ đồng Vó Cưm (NX), xứ đồng Cồ Láo (NT),...] và tối đa là 3 yếu tố: khu di tích, khu 

du lịch,...[Ví dụ: khu di tích Na Sơn, khu du lịch Bến En,…]. Tổng số thành tố chung có cấu tạo 

phức là 13 địa danh với tần số 67 lần, chiếm 5,7%. Ta có bảng sau: 

Cấu tạo đơn Cấu tạo phức 

Số lượng 

(thành tố) 

Tần số 

(lần) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số lượng 

(thành tố) 

Tần số 

(lần) 

Tỉ lệ 

(%) 

46 1109 94,3 13 67 5,7 
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* Nhận xét:  

- Số lượng thành tố có cấu tạo đơn lớn chứng tỏ phương ngữ nơi đây vẫn còn bảo lưu được 

nhiều yếu tố gốc và khá ổn định trong lớp từ vựng cơ bản về cảnh quan địa hình. 

- Các thành tố có cấu tạo phức chiểm tỉ lệ ít là những yếu tố ngôn ngữ thuộc các lớp từ ra 

đời sau, khi đã có sự ổn định của các lớp từ mượn Hán - Việt. 

- Các thành tố chung có nguồn gốc ngôn ngữ khác nhau, chủ yếu thuộc hai nhóm ngôn ngữ 

Tày – Thái và Việt - Mường, ít có yếu tố Hán - Việt. Các thành tố chung cũng thể hiện một số đặc 

điểm của phương ngữ Thanh Hoá về ngữ âm: bải (bãi), rảy (rẫy),.. về từ vựng: rú, bái, tràn,... 

+ Về khả năng chuyển hoá: Có nhiều thành tố chung có khả năng chuyển hoá và đã được 

chuyển hoá thành thành tố riêng hoặc một yếu tố của thành tố riêng.  

* Đặc điểm cụ thể về khả năng chuyển hoá của thành tố chung:  

- Nhóm thành tố chung trong sơn danh  

Bù/pù/pu: gọi theo tiếng Thái với nghĩa là núi, đồi. Bù/pu/pù là thành tố chung khi người 

dân tộc Thái gọi các địa danh núi, đồi bằng tiếng Thái. Có 8 lần thành tố bù/pu/pù chuyển hoá 

thành một yếu tố trong địa danh [VD: đồi Pu Háy Noóc (NT), đồi Pu Đền, đồi Pu Lau (NT)] 

Cồn: chỉ mô đất (hoặc cát) được tạo nên vời hình dáng tròn, thoải, nhô cao hơn mặt đất. 

Trong 7 trường hợp có yếu tố cồn thì có 3 trường hợp cồn là thành tố chung còn 4 lần chuyển 

hoá thành các yếu tố trong địa danh ở vị trí 1, 1 lần làm yếu tố trong địa danh ở vị trí 2 [Ví dụ: 

bải (bãi) Cồn Nghe (NT), thôn Ba Cồn (NT)]. 

Dốc: chỉ đoạn cao dần lên hoặc thấp dần xuống trên đường đi, thường ở những nơi có đồi 

núi. Trong 21 cấu trúc địa danh có yếu tố dốc, có 18 yếu tố là thành tố chung [VD: dốc Trờn 

(NX), dốc Đỏ (NX), 3 yếu tố đã chuyển làm thành tố riêng trong địa danh.[VD: đồng Dốc Cục 

(NT), đồng Dốc Trầu (NX),...]. 

Đồi: Chỉ dạng địa hình lồi, dốc thoai thoải, thường chủ yếu có cấu tạo bằng đất. Có 156 lần 

đồi xuất hiện là thành tố chung [VD: đồi Chuối (NT), đồi Ổi (NT), đồi Vàu (NT),...]  

Eo: chỉ khoảng không gian bị thắt lại do hai bên là núi hoặc một bên là núi một bên là vực 

sâu. Có 5 lần eo xuất hiện, trong đó 4 lần eo làm thành tố chung [VD: eo Nga (NT), eo Trăn 

(NT) và 3 lần làm yếu tố thứ nhất trong địa danh [VD: làng Eo Gấm (NT), làng Eo Son (NT), 

đập Eo Gấm (NT)]. 

Gò: chỉ khoảng đất rộng nổi cao lên giữa nơi bằng phẳng. Có 5 lần gò xuất hiện, trong đó 

3 lần gò làm thành tố chung [ví dụ gò Đình (NT), gò Tượng (NT)] và 2 lần làm yếu tố thứ nhất 

trong địa danh [Ví dụ: đồng Gò Mả , đồi Gò Trâu,...] 

Hang: Khoảng trống sâu tự nhiên trên núi. Có 12 lần hang xuất hiện, trong đó 10 lần làm 

thành tố chung và 1 lần chuyển hoá thành địa danh và 1 lần làm yếu tố 1 trong địa danh [Ví dụ: 

trại Hang (NT), bãi Hang Hịa (NT),...]. 

Hòn: chỉ từng đơn vị núi khi đứng riêng lẻ một mình. Có 4 lần hòn xuất hiện trong thành 

tố riêng [VD: núi Hòn Linh (NT), đồi Hòn Cả (NT),...].  

Lèn: chỉ núi đá có vách cao dựng đứng. Tiếng dân tộc Mường gọi là lén (khe Lén Sảng – 

NT). Có 14 lần lèn xuất hiện, trong đó 7 lần làm thành tố chung  [VD: lèn Trắng (NT), lèn Đá Vôi 

(NX), ..] và 7 lần làm yếu tố trong thành tố riêng [VD: núi Lèn Côi (NT), núi Lèn Bạc (NT),...] 

Núi: chỉ loại địa hình lồi, sườn dốc, nổi cao lên trên mặt đất, thường chủ yếu có cấu tạo 

bằng đá. Có 35 lần núi xuất hiện, trong đó 34 lần núi là thành tố chung [VD: núi Bù Cúng (NX), 

núi Lô Cô (NX),..], chỉ 1 lần núi chuyển hoá thành yếu tố trong địa danh [VD: đồi Núi Lún (NT)]. 
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Rú: chỉ loại địa hình núi nhỏ, có cây rậm. Có 3 lần rú xuất hiện làm yếu tố 1 trong địa 

danh [Ví dụ: khe Rú Thuyền (NT), đồi Rú Nâm (NX), ...] 

Rừng: Chỉ vùng đất rộng có nhiều cây cối mọc lâu năm. Có 5 lần rừng xuất hiện, trong đó 

4 trường hợp rừng là thành tố chung [VD: rừng Lim (NX), rừng Đá Trải (NT), 1 trường hợp 

chuyển hoá thành yếu tố 1 trong địa danh [ví dụ: đồi Rừng Vàu (NT 

- Nhóm thành tố chung trong thuỷ danh 

Ao: chỉ loại địa hình lõm so với mặt đất do được đào sâu xuống và được dùng để thả cá, 

nuôi bèo, trồng rau. Có 23 lần ao xuất hiện, trong đó 5 lần ao là thành tố chung và 18 lần làm yếu 

tố 1 trong địa danh: dốc Ao Vàng (NX), đập Ao Lác, đập Ao Tổ (NT),...  

Bến: chỉ chỗ bờ sông thường là nơi lên xuống để tắm giặt, lấy nước hoặc  đi đò, thuyền. Có 

8 lần bến xuất hiện, trong đó 2 lần là thành tố chung [ VD: bến Cây Trám (ML, NT)], và 6 lần làm 

yếu tố 1 trong địa danh. Ví dụ: thị trấn Bến Sung (NT), đập Bến Ván (NT), đồng Bến Đá (NT) 

Giếng: chỉ loại hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất, thường dùng để lấy nước. Có 3 lần 

giếng xuất hiện làm thành tố riêng hoặc yếu tố  trong địa danh [Ví dụ: đồng Giếng (NX), đồi 

Chín Giếng (NT), đồng Ngọc Giếng (NX),...]. 

Hón: chỉ đoạn cuối của dòng chảy nhỏ tự nhiên (khe, suối) nơi nước đổ vào sông. Có 2 

lần hón xuất hiện trong thành tố riêng [Ví dụ: làng Hón Tỉnh (NX), ..]. 

Hồ: chỉ nơi đất trũng tự nhiên có chứa nước, tương đối rộng và sâu ở đất liền. Có 17 lần 
hồ xuất hiện, trong đó 14 lần hồ là thành tố chung, 3 trường hợp hồ chuyển hoá thành địa danh 

[Ví dụ: đồng Hồ (NX), thôn Hồ (NX),..]. 

Khe: đường nước chảy hẹp giữa hai vách núi hoặc sườn dốc, có thể khô cạn theo mùa. Có 

57 lần khe xuất hiện, trong đó 32 trường hợp khe là thành tố chung [VD: khe Tối (NX), khe 

Sung (NX), khe Lươn (NT),...] và 25 trường hợp khe chuyển hoá thành các yếu tố trong địa 

danh [VD: đồng Khe Đu (NT), đập Khe Bò (NX), ...]. 

Mó/Mỏ: chỉ nơi lộ thiên nguồn nước ngầm tự nhiên, còn gọi là giếng tự nhiên. Có 8 lần 

mỏ/mó xuất hiện, trong đó 2 lần là thành tố chung và 4 lần làm thành tố riêng [ ví dụ: làng Mó 

(NT), đồng Mỏ (NT)] và 2 lần làm yếu tố 1 trong địa danh [ví dụ: lèn Mỏ Nước (NT)]  

Sông: chỉ dòng nước tự nhiên tương đối lớn, dài và chảy thường xuyên. Có 8 lần sông 

xuất hiện, trong đó 6 trường hợp sông là thành tố chung [VD: sông Xanh (NX), sông Quyền 

(NX), sông Khe Rồng (NT)], có 2 trường hợp sông chuyển hoá thành yếu tố 1 trong địa danh 

[VD: hồ Sông Mực (NT), thôn Sông Xanh (NX)]. 

Thùng: chỉ khoảng đất nhỏ trũng tự nhiên, chứa nước đồng đổ xuống khi có mưa. Có 2 

lần thùng xuất hiện, trong đó 1 lần là thành tố chung [Ví dụ: thùng Khoai (NT)] và 1 lần làm 

thành tố riêng, ví dụ: khe Thùng  

Suối: chỉ dòng nước chảy tự nhiên ở miền núi. Có 17 lần suối xuất hiện với vai trò là 

thành tố chung trong phức thể địa danh [VD: suối Vân Thương (NX), suối Quăn (NX), suối Khe 

Tréo (NT),...] 

Rọc/rộc: vùng đất trũng dưới chân núi hoặc ven các cánh đồng, nơi có ngòi nước nhỏ 
chảy qua. Có 22 lần rọc/rộc xuất hiện. Trong đó, 9 lần là thành tố chung [VD: rọc Hưng (NT), 

rộc Sổ (NX), ...] và 13 trường hợp chuyển hoá thành yếu tố trong địa danh [ VD: đồng Rọc Hèo 

(NT), đồng Rọc Bét (NT), đồng Rọc Ang (NT), ...]. 

- Nhóm thành tố chung chỉ loại hình các vùng đất nhỏ phi dân cư 

Bái: chỉ vùng đất rộng, bằng phẳng trong đất liền thường dùng để trồng hoa màu. Có 18 

bái xuất hiện, trong đó 5 trường hợp bái là thành tố chung [VD: bái Lò Gạch (NT), bái Đền 
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(NT),..], 13 trường hợp bái chuyển hoá thành yếu tố 1 trong địa danh [VD: đồng Bái Dẻ (NT), 

thôn Bái Gạo (NT),...]. 

Bải/Bãi: chỉ khoảng đất bồi ven sông hoặc nổi lên ở giữa dòng nước lớn hoặc khoảng đất 

trống, rộng rãi, bằng phẳng, thường gắn với một đặc điểm gì đó nổi bật. Phương ngữ Thanh Hoá 

là bải, tiếng Việt toàn dân là bãi. Có 31 lần bải/bãi xuất hiện, trong đó 21 trường hợp bải/bãi làm 

thành tố chung [VD: bải Tháo Nợ (NT), bải Trung Đoàn (NT), bãi Gốc Gạo (NT), ...] và 10 lần 

bải/bãi chuyển hoá thành yếu tố trong địa danh [VD: đồi Bải May (NT), đồi Bãi Lang (NT),...]. 

Đồng: chỉ vùng đất bằng phẳng được dùng để canh tác. Có 279 lần đồng xuất hiện. Trong 

đó 197 trường hợp đồng là thành tố chung và 82 trường hợp làm yếu tố trong địa danh, mà chủ 

yếu là yếu tố thứ nhất như: thôn Đồng Cần (NX), thôn Đồng Sao (NX), thôn Đồng Hả (NT),... 1 

lần làm yếu tố thứ 2: đồng Ngọc Đồng,... 

Na/nà: là yếu tố có nguồn gốc Tày – Thái, chỉ khoảng đất rộng ven các bờ suối  hoặc dưới 

vùng chân đồi, dùng để cày cấy, trồng trọt. Có 8 lần na/nà với nghĩa như trên xuất hiện, trong đó 

2 lần na/nà  là thành tố chung và 6 trường hợp na/nà chuyển hoá thành một yếu tố trong địa 

danh [VD: đồi Pu Na Ngoóc (NT),...] 

Rảy/rẫy: chỉ khoảng đất cao được phát quang, đốt cây, dùng để trồng tỉa. Có 8 lần rảy/rẫy 

xuất hiện, trong đó có 2 lần là thành tố chung, 3 trường hợp chuyển hoá thành địa danh [VD: 

đồng Rảy (NT), làng Rảy (NX)] và tố riêng chỉ các loại hình khác [VD: đồng Rẩy Cằm, đập 
Rảy Cò (NT)].  

Thung/thung lũng: chỉ khoảng đất rộng được bao bọc xung quanh bởi núi đồi. Có 5 lần 

xuất hiện, trong đó 3 lần làm thành tố chung [VD: thung Khuốc Khum, thung Bồ Bồ 2 (NT)] và 

2 lần làm yếu tố trong địa danh [VD: khu đồng Thung Thuyền (NT),...] 

Vườn: khu đất bằng phẳng, được phân giới rõ ràng dùng để trồng cây hoa màu hoặc cây ăn 

quả. Có 4 lần vườn xuất hiện, một lần giữ vai trò làm yếu tố thứ nhất trong thành tố chung [VD: 

vườn quốc gia Bến En (NT)] và 3 lần giữ vai trò làm yếu tố thứ nhất trong thành tố riêng [VD: 

thôn Vườn Dâu (NT), suối Vườn Dâu – Khe Mít (NT),...]. 

-  Nhóm thành tố chung chỉ các đơn vị dân cư 

Chiềng: chỉ làng trung tâm của một Mường, nơi có các quan mường, tạo mường ở. Có 2 lần 

chiềng xuất hiện với vai trò là yếu tố 1 trong địa danh [VD: thôn Chiềng Cà 1 (NX),..] 

Làng: khối dân cư ở nông thôn làm thành một đơn vị có đời sống riêng về nhiều mặt và là 

đơn vị hành chính cấp thấp thời phong kiến. Có 142 lần làng xuất hiện, trong đó 128 lần làng 

giữa vai trò làm thành tố chung, 14 lần chuyển hoá thành yếu tố 1 trong các loại hình địa danh 

khác [VD: thôn Làng Lúng (NX), đập Làng Chuối (NT),...] 

Thôn: Chỉ một phần của làng hoặc của xã. Có 232 lần thôn xuất hiện làm thành tố chung 

trong phức thể địa danh [VD: thôn Ná Húng (NX), thôn Vung (NX), thôn Tân Thịnh (NT), thôn 

Đồng Mọc (NT),...] 

Xóm: chỉ khu dân cư nhỏ nhất ở nông thôn gồm nhiều nhà ở liền nhau. Có 10 lần xóm 

xuất hiện và chủ yếu làm thành tố chung trong địa danh.   
- Nhóm thành tố chung chỉ các công trình nhân tạo 

Chợ: Nơi công cộng có đông người đến mua bán vào một thời gian, thời điểm nhất định. 

Có 4 lần chợ xuất hiện, trong đó 3 trường hợp làm thành tố chung và một trường hợp làm thành 

tố riêng: làng Chợ Mới (NT). 

Cầu: công trình xây dựng bắc qua các sông, hồ, suối, khe để tiện cho việc đi lại. Có 40 lần 

cầu xuất hiện, trong đó 31 trường hợp cầu làm thành tố chung trong phức thể địa danh [VD: Cầu 
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Sậy (NX), cầu Chui (NX), cầu Na Cau (NT), ..] và 9 trường hợp cầu chuyển hoá thành yếu tố 

trong địa danh [VD: thôn Cầu Hồ (NT),...]. 

Đập: chỉ công trình xây dựng bằng bê tông để ngăn giữ nước trên các sông suối.  Có 88 

lần đập xuất hiện, trong đó 86 lần giữ vai trò làm thành tố chung, 1 lần chuyển hoá thành yếu tố 

1 trong địa danh: hồ Đập Khe Sình (NT), 2 lần chuyển hoá thành địa danh: hồ Đập (NT). 

Khu căn cứ: chỉ vùng được xây dựng làm nơi để chuẩn bị lực lượng về các mặt cho các 

hoạt động chiến tranh tong kháng chiến chống Pháp. Có 1 lần khu căn cứ xuất hiện làm thành tố 

chung đi kèm địa danh. VD: khu căn cứ Yên Cát (NX). 

Khu di tích: chỉ vùng giới hạn trong đó có các di tích lịch sử - văn hoá còn được lưu giữ. 

Có 1 lần khu di tích xuất hiện làm thành tố chung đi kèm địa danh. VD: Khu di tích Na Sơn. 

Khu du lịch: chỉ vùng được giới hạn trong đó có danh lam thắng cảnh được bảo tồn và 

dùng để cho khách du lịch tham quan. Có 1 lần khu du lịch xuất hiện làm thành tố chung: Khu 

du lịch Bến En.  

Trại: khu nhà xây cất riêng có tính chất biệt lập để sản xuất nông nghiệp hoặc chăn nuôi. 

Có 4 lần trại xuất hiện trong phức thể địa danh, trong đó 1 lần làm thành tố chung [(trại Hang 

(NT)] và 3 lần giữ vai trò làm yếu tố 1 trong thành tố riêng [VD: đồng Trại Mới (NT0, đập Trại 

Cáo (NX),..] 

Tràn:còn gọi là đập tràn, chỉ công trình xây dựng giống như đập nhưng ở suối, khe và 
thấp hơn đập để khi nước dâng cao có thể chảy tràn qua, không gây ngập cho vùng xung quanh. 

Có 4 lần tràn xuất hiện, trong đó 3 trường hợp tràn làm thành tố chung [VD: tràn Khe Lươn 

(NT), tràn Khe Than (NT),..] và 1 trường hợp chuyển hoá thành yếu tố 2 trong địa danh: đập 

Ngầm Tràn (NX). 

Bảng tổng hợp các thành tố chung và tần số xuất hiện trong phức thể địa danh 

ở hai huyện Như Thanh và Như Xuân 

STT Thành tố chung Tần số xuất hiện STT Thành tố chung Tần số xuất hiện 

1 đồng 279 28 sông 8 

2 thôn 232 29 rảy/rẫy 8 

3 đồi 156 30 cồn 7 

4 làng 142 31 eo 5 

5 đập 88 32 gò 5 

6 khe 57 33 rừng 5 

7 cầu 40 34 thung/thung lũng 5 

8 núi 35 35 bản 4 

9 bải/bãi 31 36 chợ 4 

10 ao 23 37 trại 4 

11 Xứ đồng 23 38 tràn 4 

12 rọc/rộc 22 39 rú 3 

13 dốc 21 40 thị trấn 2 

14 bái 18 41 thùng 2 

15 suối 17 42 ruộng 2 

16 hồ 17 43 cánh đồng 1 
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17 pu/pù/bù 15 44 dầm 1 

18 lèn 14 45 đèo 1 

19 hang  12 46 đê 1 

20 khu (dân cư) 12 47 lũng 1 

21 khu phố 12 48 kênh 1 

22 xóm 10 49 kênh mương  1 

23 khu đồng 9 50 khu du lịch  1 

24 bến 8 51 khu di tích 1 

25 đường 8 52 khu nghĩa địa 1 

26 mỏ 8 53 vườn quốc gia 1 

27 Na/nà 8    

* Nhận xét:  

- Một số loại hình địa danh có thành tố chung xuất hiện với tần số lớn như: đồng (197 

lần), đồi (156 lần), đập (86 lần), làng (139 lần), thôn (232 lần), khe (32 lần), suối (17 lần), núi 

(34 lần) và phân bố khác nhau ở hai huyện. Tỉ lệ và số lượng đó phần nào thể hiện đặc điểm địa 

hình đặc trưng của hai huyện miền núi là: có nhiều núi đồi, nhiều các dòng chảy tự nhiên nhỏ 

như khe, suối, có nhiều các chỗ đất trũng chứa nước tự nhiên như hồ, dầm, thùng, vì thế nên có 

nhiều đập, tràn. Bên cạnh đó việc xuất hiện những rọc/rộc cũng là một đặc điểm của địa hình 
miền núi, có nhiều bái, bãi lại là đặc điểm nổi bật của khu vực miền núi thấp Như Thanh.  

- Thành tố chung phản ánh những đặc điểm về lịch sử - văn hoá của địa phương ở chỗ: 

đây là nơi quần cư của nhiều tộc người thuộc hai nhóm ngôn ngữ Tày – Thái và Việt - Mường. 

Dấu ấn của cư dân Tày - Thái thể hiện rõ nhất trong những phức thể địa danh có các thành tố 

pu/pù/bù (núi), na/nà (ruộng), mó/mỏ (giếng nước tự nhiên). Các loại hình địa danh các đơn vị 

dân cư cũng phản ánh phần nào đặc điểm đó qua các thành tố: bản, làng,...  

- Đa số các thành tố chung đều có khả năng chuyển hoá thành địa danh hoặc thành các 

yếu tố trong địa danh. Trong đó, các thành tố chung chỉ các loại hình địa danh tự nhiên dễ 

chuyển hoá hơn các địa danh chỉ đối tượng địa lý nhân văn. Một số thành tố như núi, đồi, khu 

du lịch, khu di tích,... ít có khả năng chuyển hoá nhất. 

3. KẾT LUẬN 

- Thành tố chung là bộ phận không thể tách rời trong cấu trúc phức thể địa danh. Vai trò 
của nó một mặt là hạn định loại sự vật được gọi tên trong địa danh, mặt khác xét về ý nghĩa và 
đặc điểm phân bố, thành tố chung còn biểu hiện đặc điểm cảnh quan và đặc điểm lịch sử - văn 
hoá dân tộc. 

- Hệ thống thành tố chung trong phức thể địa danh ở hai huyện Như Thanh và Như Xuân 
phản ánh đặc điểm địa hình đặc thù của hai huyện miền núi: có nhiều núi, đồi, khe, suối và 
những công trình nhân tạo liên quan phù hợp; phản ánh những đặc điểm nổi bật về lịch sử - văn 
hoá và ngôn ngữ của địa phương: tính đa dân tộc trong văn hoá và trong ngôn ngữ. 

- Sự chuyển hoá thành tố chung thành địa danh hoặc thành một yếu tố của địa danh xảy ra 
khá phổ biến ở Như Thanh và Như Xuân. Sự chuyển hoá tạo nên tính đa tầng và tính phức hợp 
của địa danh. Đồng thời qua đó còn thể hiện sự biến đổi của một số loại địa hình trong thực tế 
cũng như sự giao thoa và tiếp biến về ngôn ngữ và về văn hoá giữa các dân tộc Việt, Thái, 
Mường đang sinh sống ở địa phương. 
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THE CHARACTERISTICS OF GENERAL CONSTITUENTS AND 

THEIR TRANSFORMATION IN TOPONYM COMPLEXES 

Vu Thi Thang 

ABSTRACT 

Geographic names are proper ones which are used to call the natural geographic and 

humanity objects. Those proper names have always existed in a complex phrase called geographic 

name complex. That complex includes a separate component which is a geographic name and a 

common component. The common component plays an impotant role which not only indentifies 

the category of the geographic object but also expresses the linguistic and cutural characteristics 

of the local residents through its structural characteristics and its ability to transform. 

 Key words: Geographic names; common component in geographic names; Geographic 

name complex; geographic names of Nhu Xuan and Nhu Thanh districts. 

Người phản biện: PGS.TS. Hà Quang Năng 
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CH T TR  TÌNH TRONG TRUY N NG N VIÊN LAN 

ANH 

Hỏa Diệu Thúy1 

TÓM TẮT 

Viên Lan Anh là cây bút trẻ của xứ Thanh. Chị đã có hai tập truyện ngắn ra mắt độc giả: 

“Đêm triều cường” (2002) và “Tiếng cuốc gọi bầy” (2010). Truyện ngắn Viên Lan Anh rất 

giàu chất thơ, chất trữ tình bởi tác giả thường “lập tứ” từ cảm xúc và tâm trạng với một phong 

cách trần thuật thiên về sắc thái chủ quan. Lối viết trữ tình chính là dấu ấn phong cách của cây 

bút nữ Viên Lan Anh. 

Từ khóa: Viên Lan Anh, trữ tình 

 

1. MỞ ĐẦU 

 Viên Lan Anh là cây bút trẻ của xứ Thanh. Tập truyện ngắn đầu tay Đêm triều cường xuất 

bản năm 2002 gắn liền với thành công bước đầu của tác giả: đoạt giả Ba cuộc thi truyện ngắn của 

tuần báo Văn nghệ năm 1996-1997 (không có giải Nhất). Tiếng cuốc gọi bầy là tập truyện thứ hai, 

thêm một ấn phẩm để khẳng định sự hiện diện của cây bút nữ trong làng truyện ngắn. 

Truyện ngắn Viên Lan Anh giàu chất thơ, chất trữ tình. Nghiên cứu truyện ngắn của 

cây bút này, bài viết nhằm phát hiện và khẳng định dấu ấn của một phong cách truyện ngắn.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Trữ tình trong “tứ truyện” 

Khái niệm “tứ truyện” nghe có vẻ lạ, bởi thông thường chỉ thấy nhắc đến khái niệm “tứ 
thơ”, chỉ thơ mới có “tứ”. Truyện ngắn gần với thơ bởi tính hàm súc, mỗi truyện ngắn thường 

chỉ xây dựng trên cở sở một tình huống truyện và khi tình huống này thiên về thể hiện cảm xúc, 

tâm trạng thì nó rất gần với một tứ thơ. Tình huống truyện trong truyện ngắn Viên Lan Anh 

phần lớn là những “tứ truyện” chính là ở đặc điểm ấy. Có thể coi đây là nét cá tính và cũng là 

ưu thế của cây bút nữ này. 

Mới đọc qua, cứ ngỡ truyện của Viên Lan Anh thiên về loại truyện lấy xung đột, mâu 

thuẫn làm điểm tựa cho tình huống truyện. Cũng chẳng oan, hàng loạt các truyện như: Mầm 

sống, Bước đầu đời, Đêm triều cường, ấm Trương, Mẫu quyền, Cha tôi lại làm thầy, Đò muộn, 

Thư gửi mẹ, Người đàn bà mù, Chuyện tình bên bờ sóng v.v... có cốt truyện với các tình tiết khá 

ly kì hấp dẫn. Chưa nói đến sở thích, ý thức đi tìm điểm tựa cho cốt truyện là các mâu thuẫn 

kịch tính để “dựng” truyện vẫn là thói quen của các cây bút trẻ. Viên Lan Anh có lẽ cũng không 

nằm ngoài quy luật ấy. Tuy vậy, nếu đọc kỹ sẽ thấy xu hướng truyện của Viên Lan Anh thuộc 

kiểu khác, kiểu truyện trữ tình, nghĩa là truyện thiên về thể hiện những xúc cảm tâm trạng, 

những rung động nội tâm, vì vậy mà truyện rất giàu chất thơ.  

                                           
1TS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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Nhìn chung, Viên Lan Anh có xu hướng dựng truyện trên cơ sở xúc cảm trước một thực 

tế nào đấy, một sự việc, sự kiện nào đấy (dĩ nhiên là rất giàu kịch tính) mà tác giả được chứng 

kiến hoặc nghe kể. Dễ chừng, tác giả đến với truyện bằng sự rung cảm của trái tim trước khi cái 

đầu lạnh lên tiếng. Hãy thử phân tích một truyện, truyện Mầm sống mở đầu tập Đêm triều 

cường chẳng hạn. Truyện khá giàu kịch tính: Lan - đứa con gái được cưng chiều vì là “đích 

tôn”của dòng họ và còn bởi cha cô bé là liệt sĩ. Bà nó vẫn phải thường xuyên thắp hương cầu 

khấn vì cái tính khí thất thường của nó. Cùng với lũ trẻ trong xóm, nó thường đến chơi với chú 

Việt thương binh từ mặt trận trở về sống đơn độc trong cái lều trông vó và căn bệnh mỗi khi trái 

gió trở trời lại chạy khắp làng và hô “đả đảo”. Lần ấy nhờ nó phát hiện kịp mà chú Việt được 

cứu sống (do vết thương tái phát). Tình thương chú đã khiến trái tim non trẻ kia nghĩ ra một 

sáng kiến bất ngờ. Cô bé nói với ông hãy cưới chú Việt cho mẹ. Sự việc quá bất ngờ, bà nó 

khóc lu loa, ông triệu tập họp họ, ai cũng nghĩ rằng đầu óc nó có vấn đề về thần kinh. Chứ sao 

nữa, chả gì mẹ nó - vợ liệt sĩ, đường đường là một cán bộ xã, được mọi người vì nể,  còn anh ta, 

thương binh thật đấy nhưng điên điên, khùng khùng, lại chỉ làm nghề kéo vó bè, ở trong cái lều 

rách nát. Trong cuộc họp họ, ai nấy mặt cúi gằm, hàng xóm hóng chuyện “đứng chật như lá tre”. 

Bị mọi người hiểu lầm, cô bé tức giận đâm bổ ra đường, tai nạn xảy ra... Đúng là truyện có 

những tình tiết “ồn ã” thật, nhưng đọc lại sẽ thấy truyện được viết ra không chỉ bằng sự lôi cuốn 

của những tình tiết giàu kịch tính. Nó được viết ra trước hết bởi xúc cảm của tình thương yêu, 
thương người phụ nữ trẻ phải gồng mình lên trước khát vọng hạnh phúc (chi tiết “Đêm đó, bà 

bảo gạo đang đầy thùng nhưng mẹ vẫn xúc lúa ra xay, lúa xay xong mẹ đem vào giã, tôi nghe 

tiếng gà đã gáy sang canh”, thương người thương binh nặng từ chiến trường trở về phải sống cô 

đơn vì không ai đủ can đảm để sẻ chia với những mất mát thiệt thòi của anh. Vì vậy, đằng sau 

những tình tiết cố làm cho nổi đình đám lên kia, mạch chính của truyện là những dòng tâm 

trạng, dòng cảm xúc của nhân vật đã được tác giả dày công miêu tả. Đây là tâm trạng của cô bé 

khi chú Việt bị ngất vì vết thương tái phát và nhờ nó phát hiện kịp thời mà chú được cứu chữa: 

“Tôi chạy ra bờ sông, chú Việt nằm còng queo trong túp lều trông vó (...) Nhìn gương mặt 

phương phi với những đường nét cân đối đang chìm vào giấc ngủ của chú một niềm hân hoan 

vô thức tràn ngập trong lòng tôi. Tôi hôn lên má chú, rồi hít hà mùi hương cỏ mật xen lẫn mùi 

bùn đất mà gió phương nam đem đến. (...) đó là hơi thở của đất làng chùa quê tôi, đồng chua 

nước mặn nhưng nồng nàn tinh khiết và cần thiết cho tôi biết bao...”. Hoặc cảm xúc sung sướng 

của nó tỉnh lại sau cú đụng xe thấy đằng sau mẹ nó là chú Việt: “...nhận ra ánh mắt tôi, chú lại 

gần bên giường úp mặt vào hai bàn tay tôi. Những giọt nước mắt nóng ran từ từ thấm vào từng 

mạch máu li ti lan trên cánh tay tôi rồi háo hức chạy ngược lên vai, chạy tràn khắp cơ thể. Tôi 

như lớn vụt, bứt mình bay lên chín tầng mây, bồng bềnh trôi vào cõi thiện bình yên và hạnh 

phúc”. Có thể bắt gặp nhiều đoạn trữ tình như vậy trong truyện ngắn Viên Lan Anh. Càng về 

sau, nhất là ở tập truyện sau, xu hướng này càng bộc lộ rõ. Viên Lan Anh không mạnh trong xử 

lý và khái quát vấn đề. Điểm mạnh của tác giả nữ này là phân thân, hoá thân vào các tình huống 

tâm trạng để diễn tả những xúc cảm, những suy nghĩ nội tâm. Đây là lý do khiến cho truyện của 
Viên Lan có thiên hướng trữ tình hoá ngay ở cảm hứng truyện. 

Không mấy khó khăn để gọi ra “tứ” trong các truyện ngắn của Viên Lan Anh. Với cái nhìn 

tổng quát có thể tạm phân ra một số nhóm “tứ” truyện sau: “tứ” truyện là những xúc cảm, trăn trở 

về lối sống, nhân cách của con người trước cơ chế thị trường. Con người đang bị đánh mất mình, 

bị tha hoá trước sự lôi kéo của dục vọng và sức cám dỗ của đời sống vật chất như các truyện: 

Bước đầu đời, Chuyện nhà,  Điều ước, Cha và con, Ngày chủ nhật nhiều mây, Cha tôi lại là thầy, 
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Tiếng cuốc gọi bầy, Mùa hoa dủ dẻ, v.v... Ở nhóm truyện này, mặc dù tác giả đã tìm tới giọng 

“tưng tửng” cho có vẻ khách quan song nhiều đoạn, đặc biệt về cuối truyện, tác giả thường không 

giấu nổi cảm xúc và khi ấy hoặc là trực tiếp, hoặc mạch trữ tình ngoại đề sẽ nói hộ tác giả cảm xúc 

ấy: “Làng tôi cái thuở xa xưa sao đẹp đến nghẹn lòng. Cũng mùa này, vụ năm thuở ấy nắng sủi 

bong bóng, chết cả cá cờ. Bà cô tôi áo nâu, quần vấn, đội cả trời nắng, đội lúa về nhà, không quên 

đi qua nhà bên xin cho tôi một chùm hoa dủ dẻ, chùm hoa làm hồng môi con gái, chỉ một chùm 

hoa trên đầu tôi trở thành nàng công chúa xinh tươi ...”(Mùa hoa dủ dẻ); Hoặc “ồ, cuộc đời này 

đáng yêu chứ không hề buồn chán tí nào, đó là điều tôi tin!” (Đi qua góc tối). Nhóm truyện, như: 

Xuân muộn, Mợ Cu kèn đi tây, Anh én, Mâm cỗ chiều ba mươi tết, Thức trọn đêm mưa, Nếp và tẻ, 

Phơi phới mưa xuân, Đêm triều cường, v.v.. có “tứ truyện” tươi sáng hơn khi cảm xúc hướng tới 

những biểu hiện tốt đẹp của con người và cuộc sống. Nhóm truyện Mùa nhót chín, Đò muộn, 

Người đàn bà mù, Chuyện tình bên bờ sóng v.v... tập trung vào chủ đề tình yêu, mỗi truyện như là 

bản tình ca mơ mộng về tình yêu và sự chung thuỷ nên sắc thái lãng mạn rất rõ nét. Ngòi bút của 

tác giả vì vậy cũng bay bổng hơn, linh hoạt hơn.  

Qua hai tập truyện ngắn, Viên Lan Anh bộc lộ đặc điểm của một cây bút vừa khá tỉnh táo 

trong nhận thức thực tiễn, lại cũng khá mơ mộng trong niềm tin vào những giá trị bất diệt của con 

người. Với chị, hiện thực cuộc sống đầy những thô nhám gồ ghề, những bất trắc nghiệt ngã song 

cũng không thiếu ngọt ngào, ấm áp, và đó chính là cuộc sống.   

2.2. Trữ tình trong cách trần thuật và ngôn ngữ truyện  

Một dấu hiệu khác cũng góp phần bộc lộ sắc thái trữ tình của truyện ngắn Viên Lan Anh 

là vị trí của người trần thuật. Người trần thuật trong phần lớn truyện ngắn của Viên Lan Anh là 

nhân vật “tôi”- ngôi thứ nhất số ít, người tham gia trực tiếp đồng thời là nhân vật chính trong tổ 

chức mạch truyện.  

Cái cách mà người kể chuyện đồng thời là người trong cuộc này sẽ dẫn đến lợi thế là nhân 

vật tha hồ bày tỏ quan điểm, thoải mái bộc lộ suy nghĩ cảm xúc của mình trước mọi vấn đề. 

Điều này đồng nghĩa với việc người đọc sẽ được thưởng thức một hiện thực chủ quan, chí ít 

cũng là thiên kiến của tác giả trong một quan điểm nào đấy trước hiện thực, và đây chính là hình 

thức diễn đạt của thể loại trữ tình. Ở trên ta đã từng bắt gặp cảm xúc, tâm trạng của nhân vật 

“tôi”- cô bé Lan trước tình cảnh của chú Việt, mẹ nó, mọi người... như thế nào. Ở các truyện 

ngắn khác, người đọc sẽ còn được chứng kiến những trang truyện kéo dài thể hiện suy nghĩ nội 

tâm hoặc xúc cảm của nhân vật. Hầu như các tình tiết không được kể bằng sự hiện diện của 

chính nó mà thường thông qua hồi tưởng, qua dòng hồi ức đầy xúc cảm của nhân vật. Truyện 

Tiếng cuốc gọi bầy toàn bộ phần một “Ra đi từ cánh đồng” (5 trang) là những suy nghĩ cảm xúc 

bề bộn của nhân vật “tôi” về cảnh nhà trong cái đêm trước ngày mai ra thành phố làm thuê để 

giúp mẹ, giúp gia đình thoát khỏi túng quẫn đói nghèo. Truyện Hoa dủ dẻ giống như một bài 

thơ văn xuôi man mác buồn trong những hoài niệm về quá khứ. Truyện là “bầu trời quá khứ” 

đầy thương nhớ trong xúc cảm của nhân vật “tôi” đã xa nhà nay nhân ngày giỗ bà trở về làng 

quê và kỉ niềm về một thời “hoa dủ dẻ” thức dậy trong trái tim thổn thức: “Tôi úp mặt xuống cái 
giếng sâu mà nấc thầm gọi mấy từ tiếc nuối: “ơi dủ dẻ ơi”... 

Cùng với cách trần thuật lộ rõ dấu ấn chủ quan tất yếu sẽ đi cùng với một thứ ngôn ngữ 

nhiều cảm tính. Hầu như trước các nhân vật, trước các tình huống người đọc bắt gặp kiểu ngôn 

ngữ bộc lộ tình cảm yêu ghét khá rạch ròi - thứ ngôn ngữ chủ quan của người viết. Điều này khiến 

ngôn ngữ miêu tả, ngôn ngữ nhân vật, ngôn ngữ trần thuật, bình luận ngoại đề đều thể hiện sắc 
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thái trữ tình rõ nét. Chẳng hạn, mật độ của những từ, ngữ biểu cảm khá lớn trong cách diễn đạt của 

ngôn ngữ người trần thuật và ngôn ngữ nhân vật: biết bao, quá, sao mà đẹp, ôi chao… cùng với 

những tính từ chỉ sắc thái, trạng thái: thổn thức, tiếc nuối, tràn ngập …; cách so sánh, ví von cũng 

thiên về sắc thái, tâm trạng: đẹp đến nghẹn lòng (Dủ dẻ ơi), “mẹ lại khóc mềm cả người”, “đôi 

mắt nhìn ai như lửa thiêu”, “nhớ đến nao lòng”,  “nắng lóng lánh trên những bắp chân trần rắn 

chắc. Tôi đứng đờ người nhìn họ như bị mê hoặc”(Đêm Triều cường, tr.55). “Gương mặt xém 

nắng rực lên mùi mật ong dưới mái tóc hoe vàng tựa pho tượng tôi đã từng thấy đâu đó trong viện 

bảo tàng”. “Từng mạch máu trên cánh tay săn chắc của anh chạy rùng rùng như đoàn người đốt 

đuốc trong đêm…” (Tiếng cuốc gọi bầy, tr. 62) v.v… 

Ngôn ngữ và cách diễn đạt bộc lộ trực tiếp cảm xúc ấy khiến giọng văn trong truyện ngắn 

Viên Lan Anh khá giàu nhạc tính. Tùy vào những trạng thái cảm xúc, lời văn, câu văn khi thiết 

tha, nồng nàn, da diết, khi sôi nổi, lúc lại trĩu nặng ưu tư.  Đó là thứ nhạc tính cất lên từ nhịp đập 

của một trái tim biết hướng về những rung động khắc khoải đời thường. 

3. KẾT LUẬN 

Có thể nhận ra định hướng của một lối viết, một cá tính hay phong cách. Tuy nhiên, tất cả 

mới là bước đầu, để đạt đến độ chín, cần một nỗ lực lớn và một quá trình khẳng định. Song, tác 

giả còn rất trẻ, hãy cứ xem đây là “tiếng cuốc gọi bầy”, tha thiết và khắc khoải lắm.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]  Viên Lan Anh, Đêm triều cường, NXB. Hội nhà văn, HN. 2002. 

[2]  Viên Lan Anh, Tiếng cuốc gọi bầy, NXB. Hội nhà văn, HN. 2009. 
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HÌNH ẢNH THẦN TIÊN TRONG THƠ LÝ HẠ 

NguyễnThị Tuyết1 

TÓM TẮT 

Phản bình dị là một trong những đặc điểm của hình ảnh thơ Lý Hạ - một thi sĩ nổi tiếng 
thời trung Đường. Lý Hạ không chỉ ngâm vịnh say xưa những hình ảnh phi mĩ mà còn giải 
thiêng những hình ảnh vốn được xem là mĩ lệ, trong đó có hình ảnh thần tiên. Tục hoá cảnh tiên 
và phàm trần hoá thần tiên khiến thơ ông không giống với thơ du tiên của các tác giả khác. 
Điều kiện văn hoá, xã hội thời trung Đường, cá tính và phận số người thơ chính là cơ sở nội tại 
của sự giải thiêng hình ảnh thần tiên trong thơ ông. 

Từ khóa: Hình ảnh thần tiên, tục hóa cảnh tiên, phàm trần hóa thần tiên. 
 

1. MỞ ĐẦU 

Khảo sát 53 bài thơ của Lý Hạ được tác giả Huỳnh Ngọc Chiến dịch và in trong cuốn Lý 
Hạ - quỷ tài quỷ thi (nhà xuất bản trẻ, 2001) chúng tôi thấy nhà thơ này có một số lượng lớn thơ 
viết về đề tài thần tiên. Thơ du tiên cũng là mảng đặc sắc góp phần định hình phong cách nghệ 
thuật thơ Lý Hạ. Hệ thống nhân vật thần tiên đầu quân khá đông vào thơ ông. Đó là Thiên đế, 
Thái nhất, Bạch đế, Xích đế, Tương Phi, Tây Vương Mẫu, Nữ Oa, Tố Nữ, Tử Hoàng, Vương 
Tử Kiều, Nhậm Công Tử, Thần Quân, Lộng Ngọc, Thần Ẩu… Trường Cát đã thổi vào thơ mình 
một hơi thở lạ, lạ từ cách cảm, cách nghĩ đến cái nhìn và thái độ rũ tuột mọi quy chuẩn thẩm 
mỹ. Điều quan trong là cái lạ ấy lại được khơi nguồn từ dòng chảy quen thuộc: hình ảnh thần 
tiên. Trong tầm bao quát tư liệu của chúng tôi, ở Trung Quốc, thơ Lý Hạ đã được nghiên cứu 
khá kỹ trên nhiều phương diện như kết cấu, ngôn ngữ, hình ảnh... Tuy nhiên, chưa có một công 
trình nào nghiên cứu chuyên biệt về  hình ảnh thần tiên trong thơ Lý Hạ. Ở Việt Nam, trong 
mấy năm gần đây, Lý Hạ được xem là hiện tượng mới lạ. Thơ ông được dịch ra tiếng Việt. Một 
số khoá luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ cũng lựa chọn thơ của thi sĩ 
này làm đề tài nghiên cứu. Song, các tác giả chủ yếu quan tâm tới những vấn đề lớn, mang tính 
khái quát như phong cách nghệ thuật thơ Lý Hạ, đặc sắc nghệ thuật thơ Lý Hạ, huyền thoại 
trong thơ Lý Hạ... Hình ảnh thần tiên có được nhắc tới như một biểu hiện của ý tượng phản bình 
dị nhưng chưa được tìm hiểu sâu. Bài viết của chúng tôi tập trung tìm hiểu hình ảnh thần tiên 
trong thơ Lý Hạ với hai nét đặc sắc là tục hoá cảnh tiên và phàm trần hoá thần tiên, nguyên nhân 
dẫn tới sự giải thiêng này là từ bối cảnh thời đại, cá tính và phận số người thơ. Chúng tôi chủ 
yếu sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh văn học để 
triển khai ý tưởng khoa học này. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi hi vọng sẽ góp phần nhỏ bé 
vào việc khơi lại một gương mặt thi ca từng bị chìm khuất. 

2. NỘI DUNG 

                                           
1 TS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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Trong tâm thức người phương Đông, cõi tiên là cõi lí tưởng. Mọi bụi bặm của cuộc đời đều 
dừng lại nơi đây. Con người được tự do phát triển tài năng, được trút bỏ mọi câu thúc hình hài, 
cùng với thiên nhiên hòa đồng trong một bản thể duy nhất là Đạo. Xuân tiên giới là xuân không 
mùa, xuân vĩnh viễn. Cây cỏ muôn năm một màu bất diệt, trời xanh có từ thuở hồng hoang. Đó là 
nơi hoa xuân chưa gặp bướm trần gian, vĩnh viễn nước trong xưa chảy, điệu đàn xưa ca về tình 
yêu không phai tàn trong sắc hương tiên giới. Thần tiên là thiêng liêng, thoát tục, thanh cao, thánh 
thiện, sống đời trường sinh bất tử, với cái tĩnh lặng, trong sạch của cõi Thái Hư. Thi nhân đời 
Đường đã xuyên qua hữu hạn tới bến bờ vô hạn, vượt qua cõi đời nhị nguyên để tiến tới tiên giới 
nhất nguyên bằng tưởng tượng, mộng mơ và khát vọng về một miền tuyệt đích. Cảm hứng về thần 
tiên của các thi sĩ đời Đường gửi gắm theo cánh hạc vàng bay bổng, phiêu diêu phơ phất theo đám 
mây lưng trời, tiếng suối róc rách, mơ màng về hình ảnh núi tiên bồng bềnh nhấp nhô gò đảo. Thơ 
du tiên thể hiện tinh thần vượt hiện thực, là số đo chiều cao khát vọng tâm hồn, trí tuệ con người. 
Thần tiên hay chính là những con người toàn năng được sinh ra trong cảm hứng thi ca và tôn giáo. 
Cõi tiên hay là phần cô đọng của cõi đời, nơi lòng người, vạn vật chẳng phôi pha. 

Hình ảnh thần tiên vốn được xem là thanh cao, mĩ lệ như vậy, dưới ngòi bút Lý Hạ đã có 
những biến hình. Nhà thơ không nhìn nó bằng nhãn quan sử thi mà hạ bệ, bóc trần không 
thương tiếc, khiến nó mang sắc thái phi lãng mạn, phản bất tử, mất đi tính tuyệt đối vốn ăn sâu 
trong tâm thức, trong đức tin của mỗi người. 

2.1. Tục hoá cảnh tiên 

Tiên cảnh trong thơ Lý Hạ không tươi sáng, vui vẻ, không có tiếng đàn ca xênh phách rộn 
ràng, với thiên tiên vui múa khúc Nghê Thường, không có chim Hạc sải cánh chơi vơi - biểu 
tượng của sự thanh khiết, thoát  tục. Lý Hạ nghiêng về khắc hoạ một tiên cảnh vắng vẻ, tĩnh 
mịch, âm u, lạnh lẽo, mờ ảo. Nếu lên cao thường là lên với khí dương, khí sinh tạo thì độ cao 
tiên cảnh trong thơ Trường Cát lại chủ yếu toả ra khí âm với sắc điệu lạnh bao trùm. Chẳng hạn 
trong bài Mộng thiên: 

Phiên âm:  Lão thố hàn thiềm khấp thiên sắc 
Vân lâu bán khai bích tà bạch 
Ngọc luân loát lộ thấp đoàn quang 
Loan bội tương phùng quế hương mạch 

Dịch nghĩa:        Con thỏ già và con cóc lạnh cùng khóc màu trời 
Lầu mây hé mở một nửa, bức vách mây trắng mở nghiêng nghiêng 
Vầng trăng ngọc ép sương làm ướt ánh sáng tròn 

(Những vị tiên) đeo ngọc bội hình chim loan, gặp nhau trên những con  đường đẹp đẽ 
ngạt ngào mùi hương hoa quế. 

            (Huỳnh Ngọc Chiến dịch, 2001,“Lý Hạ- quỷ tài quỷ thi”, NXB. trẻ) 
Tiên cảnh trong bài thơ này là một bầu trời trĩu nặng nước, nước mắt, nước mưa hay cũng 

có thể còn là những giọt sương. Tính chất y cựu, già cỗi của nó được thể hiện thông qua hình 
ảnh lão thố và hàn thiềm. Có thể đọc câu thơ theo hai cách: một trận mưa từ trên trời rơi xuống, 
giống con thỏ già, con cóc lạnh đang khóc. Hay thỏ và cóc đang khóc vì sầu bi trước cái già cái 
lạnh. Gam màu chủ đạo trong ba câu thơ đầu là gam lạnh, với sự xuất hiện của hình ảnh trăng 
mờ giống như được hà hơi bởi chính sắc của trận mưa vừa dứt và một loạt từ nghiêng về âm 
tính như lão, hàn, khấp, thấp. Đến câu bốn, tiếng ngọc bội leng keng của tiên nữ và hương thơm 
của hoa quế có vẻ như tăng thêm chút sinh khí và màu sắc ấm áp cho bức tranh, nhưng chỉ là 
thoảng qua giây lát. Nó không vang vọng, dư âm như tiếng nhạc lênh đênh dội từ cung Hằng xa 
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thẳm. Điều đặc biệt là thơ du tiên của Lý Hạ thường miêu tả hình ảnh hương hoa quế hay cây 
quế. Quế là cây thiêng, có bản chất dương, nuôi dưỡng âm - nguồn sống. Nhưng ngay sự bất tử 
này cũng phải chết. Quế cứ mọc và tiều phu Ngô Chất lại chặt đi. Dương lại chuyển thành âm, 
không có gì là thiêng liêng, vĩnh viễn,… 

Tiên cảnh trong bài Thiên thượng dao lại là một bầu trời đêm đang lấn dần về sáng, không 
tránh khỏi vành đai tục luỵ mặc dù những câu đầu của bài thơ là hình ảnh cung trăng hài hoà, thanh 
thoát. Năm tháng trên thiên đình cũng phân biệt sáng - tối. Ruộng đất nơi tiên cảnh không màu mỡ 
mà là núi đồi bình thường ở dạng khí. Cảnh tiên không thường trụ, vĩnh viễn, thậm chí được tục hoá 
thông qua cảnh lao động cấy cày của con người. Cũng vì vậy mà đọc thơ du tiên của Lý Hạ, ta 
không có được cái cảm giác lâng lâng tiên khí, hoàn toàn thoát li lí trí về cõi trời rung cảm. 

Thực ra, Quách Phác đời Tấn với Du tiên thi đã mang lại một biến động quan trọng trong 
lịch sử phát triển thơ du tiên. Với Quách Phác, thơ du tiên từ tiên cảnh siêu nhiên đã trở về với tự 
nhiên hiện thực. Cảnh tiên là cảnh núi rừng chân thực. Lý Hạ  khác, nhà thơ tục hoá cảnh tiên, chú 
tâm viết về cái tĩnh của tiên cảnh, nhưng không phải là cái tĩnh của sự siêu phàm thoát tục mà 
nghiêng về biểu hiện xứ sở của sự ngưng trệ, lụi tàn.. Nếu có hoạt động thì những hoạt động ấy lại 
không khác với trần gian. Cảnh tiên trong thơ ông không siêu phàm thoát tục, không thanh thoát, 
lãng đãng, phiêu bồng, không giàu sức hấp dẫn để có thể mời gọi bước chân Lưu Nguyễn lạc lối 
đào nguyên. Lý Hạ cũng không miêu tả nó bằng tâm tình ngưỡng mộ bội phần, bằng nỗi khát 
khao không thoả về một cõi thập toàn thập mĩ, tươi sáng hài hoà và tràn đầy phúc lộc.  

2.2. Phàm trần hoá thần tiên 

Không chỉ tục hoá cảnh tiên, Lý Hạ còn phàm trần hoá thần tiên… Nếu Lý Bạch du tiên 
như trở về quê cũ, gặp tiên nhân như gặp lại cố nhân, thậm chí như du tử hoàn gia, quen thuộc, 
thân thiết và đầy màu sắc lí tưởng thì Lý Hạ chỉ là người trần mắt thịt du ngoạn chốn Bồng Lai, 
thử làm người phiêu lãng xem có thể quên mình là kiếp lãng du hay không. Nên từ đây, tiên 
cảnh, tiên nhân đều được nhìn theo hàm số của trần thế phôi pha. Với Lý Bạch, người tiên tự tại, 
phiêu hốt, luyện đan, hái thuốc, dạo chơi tiêu nhàn. Còn với Lý Hạ, tiên nhân giống như đám 
nam nữ phàm trần đang lao động vui vẻ. Trong bài Thiên thượng dao, người tiên cũng thức 
khuya dậy sớm. Cuộc sống của họ cũng chỉ là cuộc sống nông nghiệp, cấy cày trồng trọt thành 
từng khoảnh, từng mẫu. Nhà thơ cố ý lựa chọn những hoạt động mà người tục thường thấy như 
cuốn rèm, cấy cày, rũ bỏ hết vàng son, lộ chân thuần bình dị, đời thường.  

Không dừng lại ở hoạt động bề ngoài mà đến nội tâm thần tiên cũng đang động lòng trần, 
đang dậy sóng trần thế. Trong bài Lý Bằng không hầu dẫn, tiếng đàn không hầu của Lý Bằng- 
một nhạc sĩ nổi tiếng ở trần gian khiến “Giang Nga đề trúc Tố Nữ khấp” (Giang Nga gào khóc 
bên gốc trúc, Tố Nữ khóc), “Nữ Oa luyện thạch bổ thiên xứ/ Thạch phá thiên kinh đậu thu vũ” 
(Nơi Nữ Oa luyện đá vá trời xanh/ Đá nát trời nứt gây nên mưa thu). Giang Nga theo truyền 
thuyết là Nữ Anh và Nga Hoàng - hai phi tần của vua Thuấn. Khi nghe tin vua Thuấn mất, hai 
nàng đau khổ vạn phần, nước mắt tuôn ra chạm vào trúc khiến trúc đều bị lốm đốm. Ngữ “khóc 
trúc” ở đây nhằm thể hiện hiệu quả âm nhạc làm cảm động lòng người. Điều kì lạ là ngay đến 
Tố Nữ - nhân vật thời xưa sở trường đánh đàn sắt cũng không ngừng phát ra tiếng than thở sầu 
bi do sức cảm nhiễm của âm nhạc. Tiếng đàn tuyệt vời của Lý Bằng khiến Nữ Oa - nhân vật 
thần thoại nữ luyện đá ngũ sắc để vá góc trời bị qủy sứ Cung Công phá hỏng cũng cảm thấy mê 
li, quên đi công việc của mình, dẫn đến kết quả đá nát trời nứt, mưa thu trút đổ. Họ không tĩnh 
tại, không an nhiên đắc đạo mà đa sầu đa cảm như người thường. Nhất là đối với nữ thần, nữ 
tiên - những bóng hình tượng trưng cho cái đẹp. Nếu Lý Bạch chú ý thể hiện vẻ thần kỳ, phiêu 
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dật, siêu phàm, tươi sáng của Minh Tinh, Ngọc Nữ, Thường Nga thì Lý Hạ lại tập trung khắc 
hoạ nên cái đẹp bệnh thái nơi họ. Nữ thần, nữ tiên không chết dưới ngòi bút Lý Hạ tất phải tự 
mình gặm nhấm nỗi cô đơn lạnh lẽo, bi thương sầu oán. Họ không những không hề vạn sự như 
ý mà còn luôn ôm một khối cô độc, nhớ nhung khao khát, chờ đợi sự xum vầy. 

Không chỉ phàm trần hoá thần tiên thông qua việc cấp cho họ những suy nghĩ, động thái 
giống người thường, nhà thơ còn giải thiêng, vén màn thần bí bằng cái nhìn đầy mỉa mai giễu 
cợt. Điều này được thể hiện qua bài thơ Tiên nhân sau đây: 

Phiên âm:          Đàn cầm thạch bích thượng 
Phiên phiên nhất tiên nhân 
Thủ trì bạch loan vĩ 
Dạ tảo Nam sơn vân 
Lộc ẩm hàn giản hạ 
Ngư quy thanh hải tân 
Đương thời Hán Vũ đế 

Thư báo đào hoa xuân 
Dịch nghĩa:      Đánh đàn cầm trên vách đá 

Nhẹ nhàng phiêu hốt một tiên nhân 

Tay cầm lông đuôi trắng của con chim loan 
Buổi tối quét hết mây ở núi Nam 
Hươu uống nước dưới khe lạnh 
Cá bơi về bờ biển xanh 
(Tiên nhân ấy có thể là)Hán Vũ đế ngày trước 

                       Viết thư báo hiệu mùa xuân về trong những cánh đào nở          
                      (Huỳnh Ngọc Chiến dịch, 2001,“Lý Hạ- quỷ tài quỷ thi”, NXB. trẻ) 
Sáu câu đầu tả cảnh ung dung tiêu sái của tiên nhân. Thời gian (buổi tối), địa điểm (vách 

đá), nhân vật (tiên nhân), đạo cụ (đàn cầm), động tác (đánh đàn quét mây), thần vận (nhẹ nhàng 

phiêu hốt). Phong mạo tiên nhân như bừng bừng sống trên mặt giấy. Tiên nhân đạt đạo, hồn 

nhiên như hươu nai vô tâm uống nước khe, như cá tàng thân nơi biển xanh, xa rời thế sự. Nếu 

dừng lại ở đây, tác phẩm trở thành hình thức dùng thơ để tuyên truyền đạo. Nhưng sự xuất hiện 

của hai câu kết đã làm biến đổi hình thần và kết cấu bài thơ. Nhà thơ dùng điển cố, truyền 

thuyết Tây Vương Mẫu mở tiệc đào tiên mời Hán Vũ đế, làm cho cảnh giới thơ ca chuyển từ 

tĩnh sang động, từ trong sáng sạch sẽ hướng về phía bụi bặm phàm trần. Người tiên vốn phải an 

nhiên tự tại. Thế mà vừa nghe Hán Vũ đế thích thần tiên, bèn vội vàng tranh giành báo cho Hán 

Vũ đế rằng vườn đào Tây Vương Mẫu đã nở hoa. Đây là biểu hiện của sự không trong sáng, 

không tĩnh tâm, không đắc đạo. Đối sánh trước, sau làm nổi bật ý vị châm biếm của Lý Hạ đối 

với bọn phương sĩ bợ đỡ, nịnh hót cầu vinh, cầu trường sinh bất tử. Đương thời, Đường Hiến 

Tông mê thích thần tiên nên xuất hiện nhiều phương sĩ giả. Lý Hạ cảm nhận một cách sâu sắc 

điều đó và không đồng tình với phong khí cầu tiên, cầu trường sinh trong toàn xã hội. Hai câu 

cuối, theo tác giả Huỳnh ngọc Chiến: “Có sách diễn giải là Lý Hạ hận không được sinh vào thời 

Hán Vũ đế đang ái mộ thuật thần tiên để báo cho vua biết mùa xuân về trong những cánh hoa 

đào nở. Bậc đạt sĩ ngộ đạo cứ hồn nhiên thưởng ngoạn cảnh thần tiên của trời đất, hà tất phải tu 

thuật trường sinh” [2, tr.107]. Vậy đó, thần tiên không thoát tục, không đạt đạo. Ngay cả sự bất 

tử cũng không còn là vòng nguyệt quế trao cho những con người vốn được xem là toàn năng này. 
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Trong thơ Lý Hạ, thần tiên cũng phải chết: “Kỷ hồi thiên thượng táng thần tiên” (Trên cõi trời đã 

bao lần chôn cất các vị thần tiên- Quan nhai cổ). Đến đây, Lý Hạ đã lật ngược lại vấn đề vĩnh 

hằng trong nhận thức của nhân loại. Thần tiên không bất tử. Người phàm trên trần thế cầu trường 

sinh bất tử chỉ còn là chuyện hoang đường. Đây là sự phủ định quan niệm trường sinh bất tử, phản 

ánh mâu thuẫn của nhà thơ trong tư duy lí tính và nguyện vọng tình cảm. 

Bước giải thiêng cuối cùng trong thơ Lý Hạ chính là sự phủ nhận niềm tin có thần tiên: 

“Thần Quân hà tại, Thái Nhất an hữu”? (Thần Quân nơi đâu, Thái Nhất có chăng- Khổ trú 

đoản”). Nhà thơ không tin có thần tiên, cho rằng trên đời này không có thần tiên phù hộ cho con 

người trường sinh bất tử. Kết cục của mỗi người đều là cái chết. Về căn bản con người không 

phải uống thuốc trường sinh. Trong thơ Lý Hạ, ta không tìm thấy sự thành kính và nhiệt tình 

theo đuổi tiên đạo như Lý Bạch. Giấc Thiên Thai để trắng tay Lưu Thần, làm gì có thượng đế, 

sự bất tử, thần linh? Chúa Giê Su, Phật Thích Ca mầu Ni, thánh Ala hay tiên tri Mahomet rốt 

cuộc chỉ là những con người toàn năng được sinh ra trong khát vọng cháy bỏng của nhân loại. 

Và tiên giới, Niết Bàn chỉ là những địa chỉ có thật trong tâm linh con người mà thôi. 

2.3. Thử “dò cho tới ngọn nguồn lạch sông” 

 Lý Hạ phản bình dị ngay trong mảng thơ du tiên. Điều này bắt nguồn từ bối cảnh thời đại 
và cuộc đời lận đận của chính thi nhân. Đời Đường, hơi thở tôn giáo bao trùm xã hội, đặc biệt là 
Đạo giáo. Từ hoàng đế đến thảo dân đều bị cảm nhiễm, đắm chìm trong dòng chảy tinh thần có 
sức hấp dẫn kì lạ ấy. Về mặt tư tưởng, Đạo giáo đến đời Đường hầu như trở thành quốc giáo. 
Trong xã hội không ngừng gia tăng các đạo quán và sự phổ cập của các sách đạo. Giới đạo sĩ 
được đế vương tôn trọng. Trước sự hưng thịnh như vậy, có một số quan sử bỏ công việc chính 
trị, nhập đạo và trở thành đạo sĩ. Tư tưởng thần tiên có được môi trường truyền bá tốt nhất. Xã 
hội thịnh hành phong khí cầu đồng tế tự, nói chuyện quỷ thần, tôn tiên sùng đạo, mong cầu 
trường sinh, ảo tưởng về thế giới tiên cảnh. Đa số các thi nhân đều có mối quan hệ với đạo sĩ, 
ảnh hưởng văn hoá đạo giáo, khiến phong cách thơ cũng thấm đẫm đạo vị huyền phong. Thịnh 
Đường là thời kì xuất hiện số lượng lớn thơ du tiên, cùng với thơ biên tái, thơ du hiệp, thơ vịnh 
sử tạo thành khí tượng dạt dào hoành tráng của thi ca thời đại này. Song cơn sốt du tiên thời sơ - 
thịnh Đường trải qua loạn An Sử, bước vào thời trung - vãn Đường đã có chiều hướng nguội 
dần. Những câu chuyện luyện đan, đạo dẫn, dùng y dược cứu đời phổ biến trong dân gian không 
còn đủ mạnh để trở thành liều thuốc an thần xoa dịu nỗi sợ hãi cái chết và chắp cánh cho khát 
vọng trường sinh bất tử của con người. Hành vi cầu tiên cho đến lúc này bị nghi ngờ mạnh mẽ. 
Ý thức phản du tiên của giới nhân sĩ ngày càng mạnh, càng nhiều. Phong khí của những bài thơ 
du tiên thuộc loại cầu tiên phỏng đạo phơi bày tình cảnh hoang lương tiêu điều ở thời kỳ cuối, 
thể hiện tính thời đại đặc thù. Trong hoàn cảnh như vậy, Lý Hạ chịu ảnh hưởng là điều tất yếu. 
Những tác phẩm thuần tuý miêu tả cảnh tiên, niềm vui chốn thần tiên hầu như vắng bóng trong 
thơ Hạ. Ông nói nhiều về bi kịch của chính kẻ hâm mộ thuyết trường sinh bất tử. Đây chính là 
cơ sở nội tại của sự giải thiêng ý  tượng thần tiên trong thơ Lý Hạ.  

Ngoài sự phản ánh hiện thực thời đại, thơ trước hết còn là câu chuyện tâm hồn, là cá tính 

sáng tạo thăng hoa và hình thành nên phong cách nghệ thuật của nhà thơ. Thất vọng trên con đường 

khoa cử, Lý Hạ trở về đào sâu hang mạch đáy lòng mình, sống hướng nội, u uất, đa sầu, lê tấm thân 

gầy yếu bệnh tật chèo chống sức sáng tạo nghệ thuật kì dị của mình. Nhà thơ luôn lo nỗi lo bệnh tật 

và linh cảm đoản mệnh. Trong tiềm ý thức, Lý Hạ thể hiện sự theo đuổi của mình về vấn đề sinh 

mệnh vĩnh hằng. Và thế giới thần tiên, ở một góc độ nào đó là sự bù đắp và làm cân bằng tâm lí nhà 
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thơ đối với thế giới trần gian với lo âu bệnh tật và thế giới quỷ quái với nỗi sợ cái chết. Nhưng cảm 

giác hư ảo đến từ ý thức vũ trụ biến động khiến thế giới thần tiên mà ông xây dựng chỉ có thể giúp 

nhà thơ đạt được sự yên tĩnh tinh thần trong khoảnh khắc mà không có cách nào giải thoát triệt để 

cảm giác nguy ngập về thời gian sinh mệnh đè nặng trong lòng. Nhà thơ từng bước phủ nhận sự tồn 

tại vĩnh hằng của thần tiên. Và nỗi đau lớn nhất của thi nhân là cảnh giới lí tưởng mà họ kì vọng, 

khát khao hướng tới lại tiêu tan như ảo vọng trong ánh sáng của nhận thức lí trí. 

3. KẾT LUẬN 

Thơ du tiên của Lý Hạ không trong veo như ngọc tuyền, không đài trang như tiên nữ. Tâm 
thái người thơ cũng không phải là tâm thái của người trần nhớ tiên hay người tiên nhớ trần vì trần 
gian cứ mãi trong trẻo, lộng lẫy như chốn Thiên Thai mời gọi bước chân Lưu Nguyễn trở về. Vậy 
nên Lý Bạch du tiên giống như con hạc vàng bay bổng. Lý Hạ du tiện lại mang hình thái con cuốn 
chiếu., bước đi một bước giây giây lại dừng để khâm liệm cái mà mình chiêm nghiệm, rằng thần 
tiên không bất tử, tiên cảnh không ấm áp, không vui vẻ, hằng thường. Lý Hạ tục hoá cái thiêng 
liêng, nhận thức lại, giải thiêng những giá trị, tín điều cũ. Thơ du tiên của ông do vậy không giống 
với thơ của các tác giả khác thuần tuý mang ý nghĩa cầu trường sinh hay mượn chuyện du tiên để 
hoá giải nỗi hận về công danh không đạt, hoài bão không thành, khẳng định cả cõi đời đục, riêng 
mình ta trong, thể hiện tâm thái tự xưng cao khiết. Với ông, cõi tiên chỉ là một ảo giác thẩm mĩ, 
qua chiêm nghiệm lại đã hiện nguyên hình ảo ảnh bi đát. Và thần tiên chẳng khác gì người tục, ôm 
khổ đau, phẫn hận không có cách nào vượt qua cái chết, tử biệt sinh ly, những giới hạn đời người. 
Tục hoá cảnh tiên và phàm trần hoá thần tiên chính là biểu hiện phản bình dị. Thơ du tiên của Lý 
Hạ không đủ sức mạnh kéo chúng ta ra khỏi đời thực cũng chính vì lẽ đó. 
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THE IMAGE OF THE ONE OF THE IMMORTAL IN LY HA’S POETRY 

Nguyen Thi Tuyet 

ABSTRACT 

Unuasualness is the one of many characterictics of Ly Ha’s poetic image, a famous poetess 
in the age of Duong mid - Dynasty. Ly Ha did nott only recites ugly images amorously but also 
simplifie the images that were too beautiful, in which there is the image of the immortals. 
Vulgarization of fairyland and secularization of the immortals make his poetry differ from 
wandering fairy of another poetesses. The conditions  of culture and society in the age of Mid 
Duong, his personality and destiny are an immanent basis for the simplicity of that image in Ly 
Ha’s poetry. 
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Người phản biện: PGS.TS. Trần Lê Bảo 

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU VỰC 
HÀM RỒNG THÀNH KHU DU LỊCH VĂN HÓA TRỌNG ĐIỂM 

CỦA TỈNH THANH HÓA 

Hoàng Hồng Anh1, Hoàng Thanh Hải2 

TÓM TẮT 

Từ kết quả điều tra, đánh giá đúng nguồn tài nguyên du lịch của khu vực Hàm Rồng và 

thực trạng phát triển khu du lịch trong 10 năm 2000 - 2010, theo đề án mà Chủ tịch UBND Tỉnh 

Thanh Hóa đã phê duyệt, bài viết đề xuất các giải pháp phát triển Hàm Rồng trong 10 năm tới 

(2010-2020), trở thành khu du lịch văn hóa trọng điểm của Thanh Hoá và cả nước. 

 Từ khóa: Khu du lịch, văn hóa Hàm Rồng. 

1. MỞ ĐẦU 

Từ xưa, Hàm Rồng không chỉ nổi tiếng là một khu danh thắng, mà còn là một vùng đất 
lịch sử, với nhiều di tích lịch sử- văn hoá, in đậm dấu vết lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc.Vì 
vậy, ngày 19 tháng 4 năm 2000, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký Quyết định số 842/QĐ-
UB “V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá”. 

10 năm qua, Hàm Rồng bước đầu đã hình thành một khu du lịch tổng hợp, nhưng so với 
mục tiêu của đề án, sự phát triển đó còn khá chậm. Trong 10 năm tới, cần có những giải pháp 
đồng bộ, khả thi hơn, để Hàm Rồng nhanh chóng trở thành khu du lịch trọng điểm của Thanh 
Hoá và cả nước vào năm 2020. 

2. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu 

- Đối tượng, địa điểm nghiên cứu: Khu du lịch - văn hóa Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, 
thành phố Thanh Hóa. 

- Thời gian nghiên cứu: 2008 - 2009. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Điều tra, đánh giá thực trạng khu du lịch văn hóa Hàm Rồng sau 10 năm thực hiện Đề 
án của UBND tỉnh Thanh Hóa (2000-2010). 

- Đề xuất một số giải pháp phát triển khu du lịch văn hóa Hàm Rồng trở thành một khu du 
lịch trọng điểm của Thanh Hóa và cả nước trong 10 năm tới (2010-2020). 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

                                           
1CN. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
2TS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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- Phân tích, tổng hợp các tài liệu lịch sử, văn hóa về khu di tích lịch sử văn hóa Hàm 
Rồng, như các khu di tích Làng cổ Đông Sơn, cầu Hàm Rồng…, các điểm thắng cảnh của khu 
vực, như động Long Quang, động Tiên Sơn…, từ đó đánh giá đúng các giá trị lịch sử, văn hóa, 
tài nguyên du lịch phong phú của khu vực Hàm Rồng. 

- Rút ra những điểm đặc sắc, khả thi và những điểm chưa phù hợp, bất khả thi của đề án. 
- Điều tra, khảo sát bằng bộ bảng hỏi và phỏng vấn sâu (Chủ yếu đối với kết quả kinh 

doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy) để đánh giá đúng thực trạng phát triển của khu 
du lịch văn hóa Hàm Rồng theo đề án quy hoạch của UBND tỉnh trong 10 năm 2000-2010, rút 
ra những nguyên nhân thành công và chưa thành công trong việc thực hiện đề án này. 

- Trên cơ sở phân tích tiềm năng du lịch của khu vực, những điểm khả thi của bản quy 
hoạch, đề xuất một số giải pháp phát triển khu vực Hàm Rồng trong 10 năm tới 2010-2020 trở 
thành khu du lịch trọng điểm của Thanh Hóa. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tài nguyên du lịch của khu vực Hàm Rồng 

Qua các tài liệu lịch sử, văn hóa và các tài liệu điều tra thực tế, cho thấy Hàm Rồng, từ xa 
xưa đã  là một vùng thắng tích sơn thuỷ hữu tình. 

 Sông Mã, đoạn chảy qua khu vực Hàm Rồng rất êm dịu, hiền hoà, thơ mộng, là nguồn 
cảm hứng của nhiều thi ca, bản nhạc. Núi Hàm Rồng còn có tên là Long Hạm, kéo dài từ Làng 
Giàng, chạy ngoằn ngoèo, nhấp nhô, uốn lượn ven bờ sông Mã. Khi chạy hết tầm, núi ngóc cao 
đầu giống như đầu Rồng. Đối diện với núi Rồng, có một ngọn núi đá hình tròn, nằm sát ngay 
cạnh bờ sông, cắm chân xuống nước, là núi Ngọc (còn có tên là Hoả Châu Phong). 

Trông xa, toàn cảnh núi Hàm Rồng giống như một con rồng đang lao tới há miệng đớp 
ngọc. Dãy núi uyển chuyên liên tiếp như dạng chín khúc rồng, nhấp nhô, uốn lượn bao quanh 
những thung lũng. 

Tạo hoá đã ban tặng cho núi non của Hàm Rồng nhiều hình thù độc đáo, như núi Rồng, 
núi Phượng, núi Voi, núi Cánh Tiên…, và đặc biệt, những hang động kỳ diệu, như động Long 
Quang (Mắt Rồng), động Tiên Sơn… 

Hàm Rồng còn là một vùng đất lịch sử - văn hoá.  
Di chỉ khảo cổ học Đông Sơn (tên một làng cổ thuộc phường Hàm Rồng) được phát hiện 

năm 1924, do tình cờ một nông dân câu cá, đã thấy một số đồ đồng do đất bờ sông xói lở lộ ra. 
Sau đó Trường Viễn Đông Bác Cổ uỷ nhiệm cho Pajot, viên thương chính tỉnh Thanh Hoá đào 
bới tìm cổ vật liên tục từ 1924 - 1928. “Những năm 1935 - 1939, trường Viễn Đông Bác Cổ tiến 
hành khai quật 3 đợt ở Đông Sơn, sau đó có công bố kết quả nghiên cứu trên một số công trình, 
tuy nhiên kết quả đó còn rời rạc, độ tin cậy chưa cao” [ 1; tr.20]. 

Từ 1961 đến nay, các nhà khoa học Việt Nam đã 6 lần khai quật chính thức và nhiều lần 
điều tra thám sát, đem lại một khối lượng tư liệu khảo cổ học phong phú. Hàng vạn hiện vật độc 
đáo, từ những chiếc trống đồng Đông Sơn, đến những hòn chì đánh cá, dụng cụ đồ đồng… “đã 
phản ánh sinh động, khách quan trình độ của đời sống vật chất, tinh thần của người Đông Sơn. 
Đây chính là vùng đất trung tâm của văn minh lưu vực sông Mã thời Hùng Vương” [1;28]. Tài 
liệu khảo cổ học cho biết, từ đầu thế kỷ XX, Đông  Sơn trở thành tên gọi cho một nền văn hoá 
“Văn hoá Đông Sơn” rực rỡ đầu tiên của dân tộc. 

Khu di chỉ khảo cổ học Đông Sơn thuộc làng Đông Sơn, một làng cổ nổi tiếng của xứ 

Thanh có hàng ngàn năm tuổi. Làng cổ Đông Sơn quần tụ dựa vào núi Cánh Tiên. Phía trước 
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làng là cánh đồng rộng màu mỡ, xung quanh ba phía của làng là những núi đá nhỏ, đồi đất thấp 

nằm xen lẫn nhau có hình dáng kỳ dị, như núi Rồng, núi Phượng, núi Voi, núi Cánh Tiên… 

Ngày nay, làng cổ Đông Sơn vẫn còn giữ được cấu trúc của một làng cổ, từ đường làng, ngõ 

xóm, cổng làng đến nhà cửa… Ngoài di chỉ khảo cổ học Đông Sơn, làng còn có nhiều đền thờ, 

chùa, miếu, các văn chỉ, từ đường …,  như miếu đệ nhị, thờ thành hoàng làng, đền Thánh cả Lê 

Uy - Trần Khát Chân, các ngôi nhà cổ hàng trăm tuổi… 

Truyền thống lịch sử văn hoá hàng nghìn năm của khu vực Hàm Rồng đã được hun đúc, 

tiếp nối trong thời đại Hồ Chí Minh, với chiến công hiển hách ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, 

bắn rơi 47 máy bay giặc Mỹ. Ngày nay, cầu Hàm Rồng, Đồi Quyết Thắng, đồi C4… trở thành 

những di  tích lịch sử -cách mạng,  những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức 

sống Việt Nam. 

Như vậy, Hàm Rồng là một quần thể di tích tổng hợp, có lịch sử trải dài hàng nghìn 

năm, với hàng chục di tích lịch sử- văn hoá, di tích lịch sử- cách mạng, di tích khảo cổ…. 

Với điều kiện tự nhiên phong phú, vị trí địa lý thuận lợi, truyền thống lịch sử-văn hoá 

hàng ngàn năm, Hàm Rồng hội tụ đầy đủ tài nguyên, tiềm năng để phát triển thành một khu du 

lịch trọng điểm của Thanh Hoá và cả nước, với nhiều loại hình, như du lịch sinh thái, nhân văn, 

nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao… 

3.2. Thực trạng phát triển du lịch của khu du lịch văn hoá Hàm Rồng giai đoạn 

2000-2010 

Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng được quy hoạch với tổng diện tích 567,78 ha, liên hoàn 

bởi các khu trung tâm, khu du lịch khảo cổ,  khu biệt thự cao cấp, khu vui chơi giải trí, khu cắm 

trại, làng văn hoá các dân tộc…[ 3]. Như vậy, đây sẽ là một khu du lịch tổng hợp, với nhiều loại 

hình du lịch phong phú. Nét nổi bật trong dự án là đã kết hợp được nét kiến trúc hiện đại với 

truyền thống, đưa du khách trở về với cội nguồn của lịch sử. Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng 

được thiết kế với quy mô bề thế, hài hoà trong cảnh sắc thiên nhiên, nhằm khai thác và phát huy 

mạnh mẽ tiềm năng của vùng đất Hàm Rồng, có chiều sâu lịch sử-văn hoá và giàu truyền thống 

quật cường, bất khuất. 

Sau 10 năm thực đề án trên, Thanh Hoá chủ yếu tập trung cho việc gìn giữ, tôn tạo các di 

tích lịch sử - văn hoá, danh thắng, những tài nguyên du lịch lợi thế của khu vực. Di chỉ khảo cổ 

học Đông Sơn đã được khoanh vùng bảo vệ ở khu vực số 1, số 2, số 3. Một số di tích đã được 

cấp kinh phí, làm hồ sơ chống xuống cấp như đền thờ Lê Uy- Trần Khát Chân. Đặc biệt, trong 

dịp lễ hội 45 năm Hàm Rồng chiến thắng (1965-2010) nhiều di tích đã được tu bổ, tôn tạo, như 

cầu Hàm Rồng, đồi Quyết Thắng… Cơ sở hạ tầng, nhất là khu trung tâm  được chỉnh trang, mở 

rộng,  bước đầu hình thành quảng trường lớn với sức chứa hàng vạn người… 

Về các hoạt động kinh doanh du lịch, đã có 2 nhà đầu tư lớn là Công ty cổ phần du lịch 

Kim Quy và Công ty thương mại du lịch Nam Hoàng đầu tư xây dựng đảo hồ Kim Quy và nhà 

hàng Newday. Ngoài ra, 9 nhà đầu tư thứ cấp khác tiếp nhận dự án xây dựng các công trình 

quanh hồ như bể bơi, công viên nước, nhà nghỉ nhà sàn… 

Theo số liệu thống kê của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy, hoạt động kinh doanh dịch 

vụ du lịch của công ty ở Hàm Rồng đã bước đầu có hiệu quả: 

- Khách nghỉ: 500-800 lượt/năm 
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- Khách ăn: 1500-2500 lượt/năm 

- Khách tham quan: 2000-2500 lượt khách/năm 

- Khách bơi thuyền: 1200-1500 lượt khách/năm 

Doanh thu của công ty năm 2007 đạt 1,6 tỷ đồng, năm 2008 đạt 2 tỷ đồng 

Hàm Rồng bước đầu hình thành một khu du lịch tổng hợp. Tuy nhiên, với mục tiêu của đề 

án, sự phát triển đó còn khá chậm, chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực. Công tác bảo vệ, 

trùng tu các di tích vẫn còn nhiều tồn tại. Năm 2005, do bị đá lở, đền Mẫu bị sụp đổ hoàn toàn,  

nay vẫn chưa có mặt bằng để xây dựng lại, nên những di vật còn lại của đền vẫn phải để trong nhà 

tạm. Một số di tích như Đồi C4, động Long Quang, hố khai quật khảo cổ học năm 2003…, còn 

đang trùng tu giang dở. Công tác trật tự, vệ sinh môi trường chưa được tiến hành thường xuyên, 

định kỳ. Tại các điểm di tích chưa có hướng dẫn viên du lịch tại điểm để phục vụ khách du lịch. 

Đến với khu văn hoá du lịch Hàm Rồng, du khách thường vào thăm động Tiên Sơn, động Long 

Quang hay Đảo Hồ Kim Quy…, rất ít khách tìm đến các di tích đền chùa, miếu, nhà cổ, di chỉ 

khảo cổ học. Hiện tại, động Tiên Sơn đang trong quá trình tu bổ, nhưng đã và đang thu hút nhiều 

khách du lịch đến tham quan và đi lễ Phật. Tuy nhiên các dịch vụ như ăn uống, bãi giữ xe…còn 

hạn chế. Đường vào động còn nhỏ, hoang sơ, các biển chỉ dẫn, quảng cáo còn ít…Hệ thống biển 

báo, sơ đồ khu tham quan, các điểm du lịch đều chưa có, hoặc quá đơn sơ. 

Qua kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Kim Quy cho thấy, số khách du lịch 

đến tham quan là lớn nhất và cũng đã sử dụng các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí tại khu du 

lịch. Tuy nhiên lượng khách lưu trú tại khu du lịch văn hoá Hàm Rồng là rất ít. Phần lớn khách 

du lịch chỉ lưu lại trong ngày, ít sử dụng lưu trú qua đêm, chủ yếu là khách dã ngoại và ẩm thực. 

Sở dĩ khu du lịch văn hoá tổng hợp Hàm Rồng phát triển còn chậm, nhiều mục tiêu của đề 

án chưa hoàn thành vì những lý do chủ yếu sau: 

Một là, vẫn còn thiếu các chính sách để thu hút các đầu tư. Thanh Hoá vẫn là một tỉnh 

nghèo, vì vậy để hoàn thành các hạng mục công trình của khu du lịch Hàm Rồng đòi hỏi thu hút 

các nguồn đầu tư của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Hiện nay chưa có doanh 

nghiệp lớn ngoài tỉnh, quốc tế nào đầu tư vào khu du lịch. 

Hai là, cơ sở hạ tầng du lịch chưa đáp ứng nhu cầu. Khả năng kinh doanh của các cơ sở lưu 

trú và dịch vụ du lịch còn hạn chế. Khu du lịch hiện mới có 3 khách sạn, 2 nhà nghỉ lớn, một số 

nhà nghỉ có quy mô vừa và nhỏ và 21 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch còn nhỏ lẻ. Số lượng 

khách còn lẻ tẻ, phần lớn là tự phát. Các hoạt động kinh doanh chưa tiếp cận được với thị trường.  

Ba là, khu du lịch Hàm Rồng nói riêng, các khu du lịch của Thanh Hoá nói chung chưa có 

sự gắn kết thành những tuyến du lịch trong tỉnh và các tuyến du lịch cả nước. 

Bốn là, công tác quản lý, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch về khu du lịch còn hạn chế. 

Như vậy, mục tiêu, nội dung của bản đề án vẫn có những điểm không khả thi, chưa phù 

hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của Thanh Hóa. 

3.3. Một số giải pháp phát triển khu du lịch văn hoá Hàm Rồng giai đoạn  2010-2020 

Trước thực trạng nêu trên, để Hàm Rồng trở thành khu du lịch-văn hoá trọng điểm của 

Thanh Hoá và cả nước vào năm 2020, trong 10 năm tới cần đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, 

khả thi như sau: 
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Thứ nhất, cần tiếp tục nghiên cứu, điều tra, xếp hạng các di tích lịch sử- văn hoá. Một số di 

tích hiện nay vẫn chưa được xếp hạng, như chùa Phạm Thông, đền thờ Mẫu, miếu đệ nhị thành 

hoàng làng… Đi đôi với nghiên cứu, xếp hạng  cần tăng cường công tác bảo vệ, tôn tạo các di tích 

đang từng ngày bị xuống cấp nghiêm trọng, như giải toả mặt bằng đề án xây dựng lại đền mẫu, 

xây dựng nhà trưng bày các hiện vật khảo cổ học đã khai quật được ở làng cổ Đông Sơn… Thế 

mạnh của khu Hàm Rồng là hệ thống di tích lịch sử văn hoá, trong đó có những di tích tiêu biểu 

như Làng cổ Đông Sơn, cầu Hàm Rồng, đồi C4…, các quần thể núi sông hữu tình, hang động kỳ 

thú. Vì vậy cần huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt xã hội hoá trong công tác gìn giữ, bảo tồn 

các di tích, danh thắng. Công tác quy hoạch các khu dân cư, khu kinh doanh… cần tiến hành đồng 

bộ và khoa học hơn. 

Thứ hai, trong đề án, có nhiều công trình văn hoá du lịch, cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn vốn 

lớn hàng triệu USD. Thanh Hoá lại là một tỉnh nông nghiệp, nghèo, nên cần có chính sách ưu 

đãi hơn nữa để thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; Đối với những công trình 

không khả thi cần điều chỉnh phù hợp. Công tác giải phóng mặt bằng cần được tiến hành nhanh 

chóng, nhất là đối với khu trung tâm và các tuyến giao thông chính. 

Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, tiếp cận thị trường; liên kết giữa khu du 

lịch Hàm Rồng với các khu du lịch trong tỉnh như Sầm Sơn, Lam Kinh…, các khu du lịch của 

các tỉnh bạn như Ninh Bình, Hòa Bình… của cả nước và quốc tế; Mở rộng các hoạt động du 

lịch, loại hình du lịch, phát huy tối đa lợi thế của khu vực. 

Thứ tư, tăng cường quảng bá du lịch đối với khu du lịch văn hoá Hàm Rồng, như in các 

tập sách, tranh ảnh, thuyết minh về các điểm du lịch,  lập trang Web về khu du lịch; Củng cố và 

nâng cao hơn nữa năng lực của Ban Quản lý khu di tích-du lịch Hàm Rồng, bố trí các hướng 

dẫn viên du lịch tại điểm… 

Thứ năm, hiện nay tại các điểm của khu du lịch rất thiếu đội ngũ lao động du lịch chuyên 

nghiệp, được đào tạo cơ bản. Văn hóa kinh doanh của các công ty, các hộ kinh doanh còn thấp. 

Tăng cường đào tạo, chuẩn bị đủ nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ cao cho các hoạt 

động kinh doanh du lịch, hướng dẫn du lịch… Vì vậy, cần tăng cường đào tạo, đào tạo lại, chuẩn 

bị đủ nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ cao cho các hoạt động kinh doanh du lịch. 

Thứ sáu, phát triển các làng nghề thủ công truyền thống, như làng gốm Nghĩa Phương, 

làng hoa Đông Tác… tạo ra các sản phẩm du lịch, đồ lưu niệm đặc trưng của khu vực, các giá 

trị văn hoá ẩm thực đặc sắc, kết hợp truyền thống và hiện đại, kết hợp đặc sản của địa phương 

với các vùng trong cả nước.  

Thứ bảy, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, phát triển đồng bộ hệ thống khách sạn, 

nhà hàng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách du lịch. Hiện nay, khu vực Hàm Rồng mới chỉ đẩy 

mạnh các hoạt động tham quan, ẩm thực…, các hoạt động vui chơi, giải trí, tìm hiểu còn khá đơn 

điệu. Tuyến du lịch đường sông, du lịch leo núi…còn khá vắng vẻ. 

Thứ tám, tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học 

sinh, sinh viên, hiểu, tự hào và ra sức góp phần tôn tạo, gìn giữ các giá trị lịch sử văn hoá, cảnh 

quan và môi trường của khu vực Hàm Rồng. 

3. KẾT LUẬN 
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 Hàm Rồng có một lợi thế lớn để trở thành một khu du lịch văn hóa. Điều đó đã thể hiện 

trong “Bản quy hoạch chi tiết khu du lịch văn hoá Hàm Rồng” được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hóa phê duyệt năm 2000. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện, tuy bước đầu đã hình thành một 

khu du lịch tổng hợp, nhưng nhiều mục tiêu của đề án vẫn còn dang dở. Vì vậy trong 10 năm 

tới, cần thực hiện các giải pháp đồng bộ, khả thi hơn để Hàm Rồng nhanh chóng trở thành một 

khu du lịch văn hóa trọng điểm của Thanh Hóa và cả nước. 
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real situation and solutions for developing the 

Ham Rong tourism area to become a key cultural 

tourism place of Thanh Hoa province 

Hoang Hong Anh, Hoang Thanh Hai 

ABSTRACT 

For a long time ago, Ham Rong has not only been famous thanks to many interesting 

places for the tourists, but also for it many historically cultural heritages, which record clear 

imprints of the local citizen as well as the nation for thousands of  year. To promote this tourism 

resource, on April 19th, 2000, the Chairman of Thanh Hoa Province signed Decision to approve 

the detailed planning of Ham Rong cultural tourism area. Upon 2020, Ham Rong will be 

expected to become the main tourism place of Thanh Hoa and Vietnam as well. Ham Rong 

initially form a complex of tourism for ten years. However, to attain the goal of this scheme, it is 

necessary to have a more synchronous and feasibl developing solution.  

Key words: Ham Rong tourism area, Ham Rong culture. 
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VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN 

Lê Sĩ Hưng1 

TÓM TẮT 

ASEAN đang ngày càng lớn mạnh và đã xác lập được vị thế kinh tế, chính trị trên trường 
quốc tế. Việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng một 
ASEAN hoà bình, ổn định và phát triển. Việt Nam đã thể hiện vai trò của mình trong ASEAN 
trên các lĩnh vực an ninh - chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội. Gia nhập ASEAN cũng đem lại 
nhiều cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trên con đường phát triển, điều đó đòi hỏi Việt 
Nam cũng như các thành viên khác của ASEAN phải tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ hơn 
nữa để xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và trở thành một nhân tố chủ 
đạo của Cộng đồng Châu Á. 

Từ khóa:  ASEAN Việt Nam. 

1. MỞ ĐẦU 

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, ở Đông Nam Á, do nhu cầu ổn định để phát triển, các 

nước thuộc hai khối ASEAN và Đông Dương đều muốn đi đến hoà bình, ổn định. Sau khi vấn 

đề Campuchia được giải quyết, tình hình Đông Nam Á được cải thiện, các bên xích lại gần 

nhau. Đồng thời các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam được cải thiện theo chiều hướng tích 

cực. Bối cảnh thuận lợi đó đã dẫn đến Việt Nam tham gia Hiệp ước Bali (7-1992). Sự kiện này 

mở ra thời kì Việt Nam chuẩn bị gia nhập ASEAN, kết quả là ngày 28-7-1995 tại Brunây đã 

diễn ra lễ kết nạp Việt Nam là thành viên thứ 7 của ASEAN. Việc Việt Nam gia nhập ASEAN 

đã góp phần quan trọng thúc đẩy ý tưởng một ASEAN bao gồm 10 nước Đông Nam Á trở thành 

hiện thực, mở ra chương mới trong quan hệ giữa các quốc gia ở khu vực. 

2. VIỆT NAM NHÂN TỐ THÚC ĐẨY HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN CỦA ASEAN  

 Hơn 15 năm gia nhập ASEAN, Việt Nam đã từng bước thể hiện được vai trò quan trọng 

trên các lĩnh vực an ninh - chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội trong Hiệp hội, Việt Nam đã trở 

thành một nhân tố quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của ASEAN. Với sự đóng góp to lớn của 

Việt Nam, vai trò vị thế của ASEAN trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.  

2. 1. Trong lĩnh vực an ninh - chính trị 

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN đã làm cho hợp tác an ninh - chính 

trị của ASEAN có những chuyển biến quan trọng. Việt Nam đã tích cực, kiên trì bảo vệ những 

nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội, nhất là nguyên tắc “đồng thuận” và “không can thiệp” vào 

công việc nội bộ của nước khác, Việt Nam đã cùng các nước trong ASEAN đấu tranh để đảm 

bảo nguyên tắc không can thiệp xử lý khéo léo một số vấn đề nhạy cảm trong khu vực.  

Việt Nam đã tích cực thúc đẩy một ASEAN liên kết chặt chẽ và hướng ra bên ngoài, cùng 

với các nước ASEAN tích cực vận động các nước ngoài khu vực tham gia vào Hiệp ước thân 

                                           
1TS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 6. 2010 

 
78

thiện và hợp tác Đông Nam Á (TAC). Cùng với các nước ASEAN Việt Nam tham gia soạn thảo 

quy chế hoạt động của Hội đồng tối cao của Hiệp ước TAC, nội dung quy chế là chỉ tiếp nhận 

những tranh chấp có thể ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á, được các 

bên liên quan trực tiếp đồng ý và chỉ đóng vai trò trung gian hòa giải, không dùng biện pháp 

cưỡng chế, mọi quyết định dựa trên nguyên tắc nhất trí. Trong hoạt động của Hội đồng tối cao 

Hiệp ước TAC, Việt Nam luôn chú ý đến việc duy trì vai trò chủ đạo của ASEAN, nhằm tránh 

biến Hội đồng thành tòa án khu vực. Việt Nam đã tích cực tham gia vào những nỗ lực chung của 

ASEAN biến TAC thành bộ quy tắc ứng xử không chỉ trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á 

mà cả với các nước ngoài khu vực, tham gia quá trình soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng 

tối cao để giải quyết hòa bình các tranh chấp theo quy định của Hiệp ước, xây dựng Bộ quy tắc 

ứng xử ở Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc (COC) [1].  

Tham gia và kí kết ngay từ đầu Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt 

nhân (SEANWFZ), Việt Nam đã chủ động nêu sáng kiến và tổ chức thành công cuộc họp tham 

khảo ý kiến giữa các nước ASEAN với 5 nước có vũ khí hạt nhân về những nội dung trong nghị 

định thư, tích cực vận động 5 nước tham gia kí kết SEANWFZ. 

Là một trong những nước sáng lập Diễn đàn an ninh khu vực (ARF), Việt Nam cùng với 

các nước ASEAN đấu tranh để giữ vững các nguyên tắc then chốt trong ARF, ASEAN đóng vai 

trò chủ động điều chỉnh để ARF có những bước đi phù hợp với tất cả các bên, trên cơ sở đồng 
thuận, tự nguyện, trên con đường tiến tới “ngoại giao phòng ngừa”.  

Trong thời gian đảm nhiệm chức Chủ tịch ủy ban Thường trực ASEAN (ASC) và ARF (7-

2000/7-2001 và năm 2010), Việt Nam đã tích cực chủ động triển khai các hoạt động theo các chức 

năng nhiệm vụ của mình và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự đoàn kết nhất 

trí trong ASEAN, thúc đẩy sự hợp tác về mọi mặt giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các 

nước và các bên đối thoại, nhất là hợp tác Đông Á. Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì và bảo vệ 

hòa bình ổn định trong khu vực thông qua vai trò chủ đạo của ASEAN trong Diễn đàn ARF, kiên 

trì củng cố sự đoàn kết ASEAN trên cơ sở giữ vững những nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội. Trong 

vấn đề chủ quyền biển Đông, tại Hội nghị ARF 17 Việt Nam đã khẳng định: "ủng hộ mọi nỗ lực 

duy trì hòa bình ổn định trên biển Đông thông qua đối thoại, đàm phán hòa bình, trên cơ sở luật 

pháp quốc tế, Công ước LHQ về luật biển năm 1982 (UNCLOS), Tuyên bố về cách ứng xử của 

các bên ở Biển Đông (DOC) và cùng nỗ lực phấn đấu tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông 

(COC) với mục đích là duy trì hòa bình và ổn định khu vực và trên Biển Đông” [2].  

Đối mặt với những khó khăn như vấn đề Mianma, Việt Nam nhất quán quan điểm cho 

rằng cần có tiếng nói chung. Việc Mianma có mặt trong Hội nghị cấp cao Á - Âu là kết quả của 

những nỗ lực rất lớn của Việt Nam, không chỉ đưa quốc gia này gia nhập ASEAN, Việt Nam 

làm hết sức để các nước bên ngoài nhìn nhận trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và không can 

thiệp vào công việc nội bộ của Mianma.  

Việc xây dựng Cộng đồng ASEAN (AC), trong đó xây dựng Cộng đồng Chính trị - an 

ninh ASEAN (APSC) là khó khăn lớn nhất, Việt Nam tích cực cùng các nước bàn bạc và tìm 
kiếm các hình thái, bước đi phù hợp xây dựng cộng đồng này: “Trong quá trình xây dựng ASC, 

Việt Nam đã có những đóng góp cụ thể, chương trình hành động ASC đã chấp nhận quan điểm 

an ninh toàn diện do Việt Nam đề xuất... Việt Nam đã cùng với các nước ASEAN khác vận động 

đưa vào nội dung chương trình hành động việc ngăn chặn sự can thiệp quân sự từ bên ngoài 

vào dưới bất kì hình thức nào, đặc biệt là không cho phép dùng lãnh thổ của một nước vào mục 

đích chống phá các nước thành viên khác’’ [3].   
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Trong xây dựng Hiến chương, Việt Nam đóng vai trò thành viên tham gia soạn thảo và có 

nhiều đóng góp nhằm đẩy nhanh việc phê chuẩn Hiến chương ASEAN. Đặc biệt, tiếng nói của 

Việt Nam rất quan trọng trong các vấn đề đổi mới cơ chế ASEAN, các nguyên tắc hoạt động của 

tổ chức, vấn đề giải quyết xung đột và đóng góp tài chính.  

Cùng với những thành tựu phát triển trong nước, sự tích cực, chủ động hội nhập khu 

vực và thế giới, Việt Nam luôn khẳng định vị thế của mình. Nhiều chuyên gia, học giả nước 

ngoài đang nói tới một vai trò tiên phong của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN. 

2.2. Trong lĩnh vực kinh tế 

Là nước lớn thứ hai về mặt dân số với 86 triệu người, và đứng thứ tư về mặt diện tích ở 

Đông Nam Á, Việt Nam cùng với các nước ASEAN tạo thành một thị trường rộng lớn, có sức 

hút mạnh mẽ về vốn và công nghệ. Việt Nam tuy chưa phát triển bằng nhiều quốc gia khác 

nhưng những năm gần đây GDP luôn đạt cao (khoảng trên 7%), cao nhất trong các quốc gia ở 

khu vực, vượt lên nhóm các nước Campuchia, Lào, Myanmar trong ASEAN 4, tạo nên một mức 

mới trong ASEAN. Theo nhiều nhà phân tích nhận định, ASEAN hiện đang phân cấp thành 3 

mức: ASEAN 6 + Việt Nam + ASEAN 3. 

Việt Nam đã để lại ấn tượng khá tốt đẹp đối với các nước ASEAN không chỉ về thành tựu 

phát triển kinh tế (nhất là trong lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo) mà còn trong 

việc thực hiện cam kết hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

Từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã thực hiện lộ trình AFTA, tích cực chủ động tham 

gia mọi chương trình hợp tác kinh tế của ASEAN, phù hợp với quyền lợi của đất nước. Việt 

Nam tham gia ký và thực hiện khá tốt Hiệp định khung về Khu vực tự do hóa mậu dịch ASEAN 

(AFAS), về “Chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN” (AICO), về “Sáng kiến hội nhập” 

(IAI). Việt Nam đã chủ động đưa ra và tích cực thực hiện Chương trình hợp tác phát triển Tiểu 

vùng sông Mê Công mở rộng (GMS), sự hợp tác này liên quan trực tiếp đến 5 nước thành viên 

ASEAN là Mianma, Thái Lan, Cămpuchia, Lào và Việt Nam nhằm tạo lập một khuôn khổ hợp 

tác phát triển nguồn tài nguyên nước và các tài nguyên khác có liên quan của  các nước vùng 

sông Mêkông [4]. Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong dự án xây dựng các hành lang kinh 

tế, nhất là hành lang kinh tế Đông-Tây, hành lang lưu thông Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng. 

Về quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam và các nước trong ASEAN từ thập niên 1990, nhất là 

từ sau khi Việt Nam vào ASEAN năm 1995, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt trên 

20%. Năm 1994, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN chiếm tỉ trọng 21%, đến 

đầu những năm 2000 chiếm trên 25%. Hiện nay ASEAN đã trở thành một trong những đối tác 

kinh tế - thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tính đến hết 2004, tổng kim ngạch thương mại giữa 

Việt Nam và các nước ASEAN đạt khoảng 10 tỷ USD [5]. 

Việt Nam đang cùng các nước ASEAN đàm phán thành lập các Khu vực mậu dịch tự do 

(FTA) với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia và New Zealand. Việt Nam đã 

được giao là nước điều phối của ASEAN trong quan hệ hợp tác kinh tế với EU, hợp tác phát 

triển với Ôtxtrâylia. Ngoài ra, Việt Nam đã tham gia vào hàng trăm dự án hợp tác của ASEAN 

trên 9 lĩnh vực khác nhau về khoa học công nghệ như lương thực thực phẩm, khí tượng, công 

nghệ thông tin, vật liệu, sinh học, năng lượng phi truyền thống để đào tạo cán bộ, học tập kinh 

nghiệm, kiến thức và tiếp nhận công nghệ của các bên đối tác. 
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Tuy vẫn còn là nước nghèo, nhưng Việt Nam đã rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế 

so với các nước ASEAN 6 (Thái Lan, Singgapo, Malaixia, Inđônêxia, Philíppin, Brunây). Từ 

năm 1994 đến năm 2000, Việt Nam đã rút ngắn khoảng cách GDP/đầu người so với các nước 

trong khu vực (so với Singgapo từ 17,1 lần xuống còn 15 lần, với Malaixia từ 5 lần xuống còn 

4,2 lần, với Thái Lan từ 4,4 lần xuống còn 3,4 lần, với Philíppin từ 2,5 lần xuống còn 1,9 lần, 

với Inđônêxia từ 2,3 lần xuống còn 1,7 lần). 

Việt Nam đưa ra nhiều sáng kiến mới, nhằm khắc phục những mặt yếu kém, trì trệ, thúc đẩy 

hợp tác khu vực phát triển. Trên nguyên tắc vì lợi ích quốc gia và lợi ích khu vực, đồng thời xem 

xét đến lợi ích của các quốc gia khác, các quyết định của Việt Nam được ASEAN chấp nhận. 

2.3. Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Trong 13 năm qua, tích cực hội nhập với khu vực Đông Nam Á và thế giới, Việt Nam luôn 

gìn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa của khu vực và 

thế giới, giao lưu học hỏi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các nước bạn bè trong ASEAN. 

Cộng đồng ASEAN sẽ được thiết lập với ba trụ cột chính: Cộng đồng an ninh – chính trị, 

Cộng đồng kinh tế và Cộng đồng văn hóa - xã hội, trong đó Cộng đồng văn hóa - xã  hội là sáng 

kiến của Việt Nam. Việc ASEAN đưa ra xây dựng Cộng đồng văn hóa - xã hội sẽ đem đến sự 

thay đổi sâu sắc trên tất cả các phương diện đời sống xã hội của các nước ASEAN, nhằm hướng 

tới hướng tới xây dựng một cộng đồng văn hóa thân thiện và đùm bọc lẫn nhau  [6].  

Việc trao đổi văn hóa giữa Việt Nam với các nước ASEAN đã không ngừng được mở 

rộng. Nhiều đoàn nghệ thuật Việt Nam đến thăm, biểu diễn ở các nước bạn, giới thiệu nền văn 

hóa dân tộc đặc sắc của Việt Nam; đồng thời nhiều đoàn nghệ thuật các nước ASEAN đã đến 

biểu diễn, giao lưu tại Việt Nam. 

Việt Nam đã tích cực cùng các nước ASEAN thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng đối thoại của 

ASEAN. Đến nay, ASEAN đã hoàn tất khuôn đối tác chiến lược và toàn diện với hầu hết các 

bên đối thoại. Nhiều chương trình, dự án hợp tác cụ thể thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được 

triển khai, trong đó Việt Nam đóng vai trò, điều phối, đăng cai, tổ chức hoặc phối hợp cử đại 

diện tham gia. Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều phối viên trong quan hệ đối thoại với 

nhiều nước như Nga, Mỹ, Ôtxtrâylia… cũng như đã chủ động đề xuất định hướng và các biện 

pháp cụ thể thúc đẩy mối quan hệ giữa ASEAN với các đối tác này [7].   

2.4. Những cơ hội và thách thức với Việt Nam 

Khu vực Đông Nam Á và ASEAN có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam, vì nó liên 

quan trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước. 

Một ASEAN liên kết chặt chẽ, đoàn kết và thống nhất, có vai trò và vị thế quốc tế quan 

trọng là hoàn toàn phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam. Do vậy, Việt Nam luôn 

xác định, ASEAN xét cả về hợp tác đa phương và song phương, là một bộ phận quan trọng 

trong trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và láng giềng hữu 

nghị của Việt Nam. Việc Việt Nam tham gia vào ASEAN đã và đang tạo môi trường thuận lợi 

hơn cho đất nước giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế và hội nhập có hiệu quả vào hệ 

thống toàn cầu [8].  

Trong bối cảnh gián đoạn các mối quan hệ truyền thống, bị cấm vận, cô lập bởi hậu quả 

của chiến tranh để lại, sự tham gia của Việt Nam vào ASEAN không chỉ để góp phần thực hiện 
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chính sách đổi mới toàn diện, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế do Đại hội 

Đảng lần thứ VII năm 1991 đề ra, mà quan trọng hơn là tạo ra bước phát triển mới trong quan 

hệ khu vực và quốc tế. Sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam trở thành thành viên sáng lập viên 

ASEM (1996), thành viên chính thức của APEC (1998), mở rộng không gian hợp tác với các 

nước Đông Nam Á (qua cơ chế ASEAN+1 và ASEAN+3).  

Điều quan trọng hơn, Việt Nam trong 10 năm gia nhập ASEAN, đã từ nền kinh tế theo cơ 

chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Thông qua việc hội nhập này, Việt Nam đã từng bước điều chỉnh bộ máy hành chính phù 

hợp với nền kinh tế thị trường, đồng thời thông qua hợp tác và cạnh tranh, các nguồn tiềm năng 

nội địa được khơi dậy. Đây là thành tựu có ý nghĩa lớn nhất đối với Việt Nam trong quá trình 

hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập ASEAN nói riêng trong thời gian qua. 

Bên cạnh những thuận lợi trên, Việt Nam đã và sẽ gặp phải những thách thức phải vượt 

qua để tham gia đầy đủ và có hiệu quả cao hơn vào hoạt động của ASEAN, tương xứng với vị 

trí và vai trò của mình trong Hiệp hội:  

- Về hợp tác trong Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC): Hợp tác an ninh không chỉ thuần 

túy hay nghiêng về hợp tác an ninh phi truyền thống mà cả về hợp tác chính trị và quốc phòng. 

Sự khác biệt về chế độ chính trị và hệ tư tưởng còn là một trong những trở ngại khá lớn đối với 

Việt Nam trong ASC.  

- Trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Sự hội nhập sâu rộng về kinh tế đòi hỏi Việt 

Nam phải điều chỉnh về mặt pháp luật cũng như ứng xử. Điều này ít hay nhiều sẽ đụng chạm đến 

chủ quyền và an ninh quốc gia. Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế, hiệu quả 

quản lý còn bất cập, hệ thống các thể chế kinh tế thị trường phát triển chưa đồng bộ, AEC sẽ tạo ra 

sức ép lớn đối với các sản phẩm và thị trường của Việt Nam trong cũng như ngoài nước.  

3. KẾT LUẬN 

Kể từ khi tham gia ASEAN, với quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ của một quốc gia 

thành viên, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào các lĩnh vực hợp tác từ chính trị - an 

ninh, kinh tế thương mại đến hợp tác chuyên nghành. Một trong những đóng góp đầu tiên của 

Việt Nam là nỗ lực thức đẩy kết nạp các nước Lào, Mianma, Campuchia vào Hiệp hội, hình 

thành một khối ASEAN thống nhất quy tụ 10 quốc gia Đông Nam Á. Đây là bước ngoặt quan 

trọng trong tiến trình phát triển của ASEAN. Bên cạnh đó Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng 

trong việc xác định phương hướng hợp tác và các quyết sách lớn của ASEAN như xây dựng tầm 

nhìn ASEAN 2020, Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách phát triển, Chương trình hành 

động Viêng Chăn và đặc biệt trong quá trình soạn thảo Hiến chương ASEAN và các kế hoạch 

xây dựng ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước 

thành viên Việt Nam còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa ASEAN 

với các nước đối thoại, góp phần nâng cao tiếng nói và vị thế của ASEAN trên thế giới. Việt 

Nam đã thực hiện tốt vai trò điều phối giữa ASEAN với Mỹ, Nhật Bản, Canada, Nga và 

Ôxtrâylia. Với tư cách đó, Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các nước đối thoại 

phát triển hơn về cả bề rộng và chiều sâu. Hiện nay ASEAN đang bước sang một giai đoạn mới, 

hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Việt Nam đã và sẽ 

tiếp tục thúc đẩy hợp tác ASEAN với tinh thần chủ động và có trách nhiệm, đóng góp hơn nữa 
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vào sự phát triển của Hiệp hội vì hoà bình, ổn định và phát triển tại khu vực. Trong năm 2010 

Việt Nam chính thức đảm nhận cương vị chủ tịch ASEAN đúng vào dịp kỉ niệm Việt Nam 15 

năm gia nhập ASEAN, Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ chủ tịch ASEAN đặt nền móng quan 

trọng cho sự phát triển năng động và bền vững của Cộng đồng ASEAN. 
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ROLE OF VIETNA IN ASEAN 

Le Si Hung 

ABSTRACT 

ASEAN has been dramatically powerful and seting up its political and economic position 

in the world in the world. By joyning ASEAN, Viet Nam has been making singnificant 

contribution to building the association peaceful, stable and developing. Viet Nam has been 

presenting its role in ASEAN in the fields of security, politics, economy and socio – culture. 

Joining ASEAN also brings back opportunities and challenger for Viet Nam on its way of 

development. That requires Viet Nam and other members of ASEAN to strengther closer 

coopertion to build ASEAN successfully in 2015 and a leading factor of the organization. 

Key words: Asean Vietnam. 

Người phản biện: GS.TS. Đỗ Thanh Bình 
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ẢNH HƯỞNG CỦA HINĐU GIÁO ĐỐI VỚI VĂN HÓA MỘT SỐ 

VƯƠNG QUỐC CỔ ĐÔNG NAM Á 

Nguyễn Thị Vân1 

TÓM TẮT 

Bài viết trình bày ảnh hưởng của đạo Hinđu đối với văn hoá một số vương quốc cổ 

Đông Nam Á nhằm làm rõ những vai trò của Hindu giáo trong quá trình ra đời, phát triển 

cuả một số quốc gia trong khu vực, đồng thời khẳng định bản sắc Đông Nam Á trong quá 

trình tiếp biến văn hoá. 

Từ khóa: Hinđu giáo, văn hóa Đông Nam Á. 

1. MỞ ĐẦU 

Đông Nam Á là khu vực có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử thế 

giới: là một trong những cái nôi hình thành người Homo Sapien, là khu vực bước vào thời đại 

đồ đá mới vào loại sớm nhất trên thế giới, là trung tâm luyện đồng nổi tiếng với hiện vật tiêu 

biểu là trống đồng, cũng là một trung tâm nông nghiệp sớm.... Đông Nam Á có diện tích rộng 

lớn (khoảng 4,5 triệu km vuông) và nằm chắn ngang tất cả các con đường biển từ Ấn Độ 

Dương sang Thái Bình Dương, có nhiều hải cảng nổi tiếng, giàu có về tài nguyên thiên nhiên... 

Với vị thế như vậy, nghiên cứu về Đông Nam Á là cần thiết.  

Trong quá trình phát triển, nhờ vị trí địa lý thuận lợi nên vùng đất này đã tiếp nhận những 

ảnh hưởng quan trọng từ hai nền văn minh lớn là Ấn Độ và Trung Quốc. Tuỳ từng quốc gia, 

mức độ ảnh hưởng có khác nhau. Vấn đề này đã được nhiều học giả phương Tây đề cập, điển 

hình như D.G.E. Hall với tác phẩm Lịch sử Đông nam Á, G. Coedes với tác phẩm Cổ sử các 

quốc gia Ấn Độ hoá ở Viễn Đông,... Tuy nhiên, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của Hinđu giáo 

đối với văn hoá các vương quốc cổ đại Đông Nam Á chưa được các tác giả xác định một cách 

khoa học, khách quan, còn nhiều mâu thuẫn. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu phương Tây còn 

cho rằng đó là một trong những yếu tố quyết định sự hình thành, phát triển của văn minh khu 

vực. Vì vậy, nghiên cứu để xác định ảnh hưởng của đạo Hinđu đối với sự phát triển văn hóa các 

Vương quốc Đông Nam Á cổ đại là vô cùng cần thiết.  

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu Đông Nam Á một cách hệ thống đến đầu thập kỷ 70 của thế 

kỷ trước cũng đã thực sự bắt đầu. Những nhà nghiên cứu có đóng góp lớn trong vấn đề bài viết 

đề cập như GS.Lương Ninh, GS. Hà Văn Tấn, PGS. TS. Ngô Văn Doanh, PGS. TS. Nguyễn Lệ 

Thi, PGS.TS. Nguyễn Công Khanh,... Các nghiên cứu này ở những góc độ khác nhau đã làm rõ 

ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ nói chung, tôn giáo Ấn Độ nói riêng đến văn hoá khu vực Đông 

Nam Á. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu riêng về ảnh hưởng của tôn giáo trục Ấn 

Độ đến văn hoá các vương quốc cổ đại Đông Nam Á. 

Để làm rõ vấn đề trên, với phương pháp lôgic, phương pháp lịch sử đặc trưng của chuyên 

ngành, tác giả sử dụng nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á trước khi đạo Hinđu thâm nhập, sự ra 

đời, phát triển và quá trình truyền bá của Hinđu giáo vào khu vực. Trên cơ sở đó, phương pháp 

                                           
1ThS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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phân tích, so sánh, đánh giá được chú trọng nhằm làm rõ mức độ ảnh hưởng của tôn giáo này 

đối với quá trình phát triển của văn hóa Đông Nam Á, từ đó khẳng định vai trò của Hinđu giáo, 

đồng thời khẳng định bản sắc Đông Nam Á trong quá trình tiếp biến văn hóa. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Đặc điểm văn hoá Đông Nam Á trước khi tiếp nhận ảnh hưởng của đạo Hinđu 

và văn hoá Ấn Độ 

2.1.1. Sự phát triển liên tục của văn hoá bản địa là cơ sở quan trọng nhất của văn minh 

Đông Nam Á 

Trước đây, khi xem xét về sự hình thành của văn minh khu vực,  phần lớn các nhà nghiên 

cứu phương Tây đều cho rằng, Đông Nam Á là một khu vực trì trệ, chậm phát triển. Họ còn cho 

rằng văn minh Đông Nam Á được hình thành chủ yếu dựa vào sự tiếp thu hai nền văn minh lớn 

là Trung Quốc và Ấn Độ, từ đó có xu hướng đề cao quá mức, thậm chí tuyệt đối hoá ảnh hưởng 

của hai nền văn minh này. Trong những thế kỷ gần đây, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành 

Đông Nam Á học, chúng ta đã có đủ cơ sở khoa học để khẳng định văn minh Đông Nam Á hình 

thành trước hết và chủ yếu dựa trên sự phát triển liên tục của văn hoá bản địa từ thời đại đá cũ 

đến sơ kỳ đồ sắt. Đặc điểm quan trọng này quyết định tính chất tiếp biến trong quá trình tiếp 

nhận những ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ và Trung Quốc của văn minh khu vực.          

2.1.2. Đông Nam Á tồn tại nhiều hình thức tín ngưỡng dân gian nguyên thuỷ trước khi 

nhà nước ra đời 

Bái vật giáo là hình thức xuất hiện sớm hơn cả. Những ý niệm Bái vật giáo xưa nhất là 

những ý niệm về sức mạnh siêu nhiên của tự nhiên, ví dụ: Phi rừng, Phi núi, Phi lửa… (người 

Lào), Phỉ núi, Phỉ Lửa, Phỉ bệnh…(người Thái)… 

Cư dân Đông Nam Á còn tin mỗi người có nhiều hồn vía, tin cuộc sống không chấm dứt 

khi chết mà chỉ là sự chia tay tạm thời… Chính vì vậy, để tỏ lòng tri ân, thương nhớ, đồng thời 

mong muốn tổ tiên tham gia phù trợ trong cuộc sống, cư dân Đông Nam Á còn tôn thờ các thần 

linh bản địa, thờ cúng tổ tiên. Trước khi tiếp nhận ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ, điều này đã 

trở thành nét đẹp văn hoá trong sinh hoạt của cư dân khu vực. 

2.1.3. Cư dân Đông Nam Á với nền tảng kinh tế nông nghiệp lúa nước có đời sống văn 

hoá tinh thần phong phú, dòng chảy văn hoá dân gian phát triển mạnh 

Ngay từ khởi thuỷ, lễ hội dân gian đã rất phát triển. Nhìn một cách khái quát, lễ hội truyền 

thống của các nước Đông Nam Á tương đối giống nhau về nguồn gốc phát sinh, phát triển, hình 

thức, nội dung cũng như cấu trúc của lễ hội. Lễ hội Đông Nam Á thường có 2 phần: phần lễ và 

phần hội, gắn liền với chu kỳ nông nghiệp và được tổ chức theo mùa: như lễ hội mùa xuân, lễ hội 

mùa thu…Đối tượng cầu cúng chính là các vị thần nông nghiệp: thần Đất, thần Nước, thần Lửa… 

Bắt nguồn từ cuộc sống lao động hằng ngày, dòng chảy văn học dân gian của các dân tộc 

Đông Nam Á cũng rất mạnh mẽ với phong phú thể loại: thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ 

ngôn, ca dao, tục ngữ…Văn học dân gian gắn liền với phong tục tập quán, phản ánh tình cảm của 

con người đối với thiên nhiên, đất nước, ca ngợi người lao động… Đó chính là cơ sở quan trọng 

để văn học viết ra đời sau này. Cư dân Đông Nam Á còn rất thích ca nhạc và múa tập thể… 
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2.1.4. Trước khi tiếp nhận ảnh hưởng của Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á có phong 

cách nghệ thuật riêng, độc đáo 

Nghệ thuật Đông Nam Á được quy định bởi những yếu tố bên trong như điều kiện tự 

nhiên, lịch sử, văn hoá tộc người…Ngay từ thời đại kim khí, Đông Nam Á đã có một phong 

cách nghệ thuật riêng mà các nhà nghiên cứu thường gọi là phong cách Đông Sơn. Phong cách 

này đã phát triển ổn định trong nhiều thế kỷ và để lại dấu ấn sâu sắc trong nghệ thuật của nhiều 

dân tộc Đông Nam Á. 

Trên đây là một số đặc điểm của văn hoá bản địa Đông Nam Á trước khi tiếp nhận ảnh 

hưởng của văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc nói chung. Chính yếu tố nội sinh này đã quyết định tính 

chất tiếp biến văn hoá của văn minh khu vực. 

2.2. Khái lược về sự hình thành, phát triển, đặc điểm của Hinđu giáo 

Người Ấn Độ còn được gọi là người Hinđu, đất nước Ấn Độ gọi là Hinđustan, tôn giáo 

của người Ấn Độ gọi là Hinđu giáo hay Ấn Độ giáo. Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đến khu 

vực Đông Nam Á, đại diện là hai tôn giáo lớn Ấn Độ giáo và Phật giáo mạnh mẽ hơn cả. Hinđu 

giáo đã trải qua ba giai đoạn phát triển cơ bản:  

- Thời kỳ người Aryan mới xâm nhập vào đất nước Ấn Độ họ đã lập ra đạo Vêđa. Giai 

đoạn Vêđa với những bộ kinh Vêđa là thời kỳ đặt nền móng về thần phả, giáo lý cũng như nghi 

thức cho đạo Hinđu. 
- Khi xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời, để phù hợp với xã hội mới, đạo Vêđa đã 

chuyển hoá thành đạo Balamôn. Giai đoạn Balamôn được đánh dấu bằng vai trò ngày càng cao 

của đẳng cấp tăng lữ với các lễ hiến tế, cùng với đó là uy thế và đặc quyền của đẳng cấp này đối 

với các đẳng cấp khác trong xã hội. 

- Từ thế kỷ VI- TCN, cùng với sự ra đời của đạo Phật, đạo Giaina và các tư tưởng duy vật 

khác, đạo Balamôn đã bị suy yếu, nhường chỗ cho Phật giáo với một thời kỳ phục hưng xã hội 

tinh thần, thực hiện cải cách ở Ấn Độ. Đặc biệt, dưới thời vua Asôka, vua Kanixca đạo Phật được 

tôn làm quốc giáo, đạo Balamôn càng suy yếu hơn nữa. Đến thời kỳ Gupta, nhân lúc đạo Phật suy 

yếu, đạo Balamôn đã tìm cách phục hưng trở lại. Giai đoạn Hinđu chính là giai đoạn chủ yếu, là 

hình thức phát triển cao của đạo Balamôn. 

Đạo Hinđu là hạt nhân của văn hoá Ấn Độ, phản ánh thực tế xã hội và thể hiện rõ bản sắc 

Ấn. Đây là tôn giáo thờ đa thần, trong đó đối tượng sùng bái chủ yếu là ba vị thần: Brama, 

Visnu, Siva. Không giống các tôn giáo khác, giáo lý chỉ dựa vào một bộ kinh thánh duy nhất, 

giáo lý của đạo Hinđu là sự tổng hợp của nhiều kinh truyện khác nhau, chủ yếu xoay quanh ba 

khái niệm liên hoàn: Atman- Braman, Karma- Samsara và Dacma- Moksa. Trong đó, cặp phạm 

trù Karma- Samsara (Nghiệp báo- Luân hồi)  rất quan trọng, có nguồn gốc từ thời Vêđa cổ xưa 

và đã trở thành những lý thuyết căn bản của nền luân lý phương Đông. 

Hinđu giáo là tôn giáo của xã hội đẳng cấp. Chế độ đẳng cấp khắc nghiệt Ấn Độ đã bị 

“cốt hoá”, tư tưởng Hinđu giáo phù hợp, thích ứng và là công cụ tinh thần “bảo trợ” cho chế độ 

này. Đây cũng là một trong những lý do cơ bản lý giải sự “chiến thắng” của đạo Hinđu trong 
cuộc đấu tranh với đạo Phật dành vị trí tôn giáo chủ đạo ở Ấn Độ trong khoảng 10 thế kỷ. 

Hinđu giáo không chỉ là tôn giáo có tính kế thừa, phát triển mà còn có tính tiếp thu, cởi mở, 

mềm dẻo, linh hoạt. Bởi vậy, chúng ta không chỉ nhìn thấy ở Hinđu giáo nét truyền thống hàng 

nghìn năm từ thời Vêđa mà còn thấy khả năng thích ứng của tôn giáo này trong các bối cảnh lịch 
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sử. Khi truyền bá sang khu vực Đông Nam Á, cơ cấu xã hội Đông Nam Á hoàn toàn khác với cơ 

cấu xã hội đẳng cấp Ấn Độ, nhưng Hinđu giáo vẫn ăn sâu, bén rễ nhanh chóng và góp phần tạo nên 

sự phong phú của văn hoá khu vực- đó là bằng chứng cho khả năng thích ứng của tôn giáo này. 

Không giống một số tôn giáo khác xem khổ hạnh, ép xác là một hành vi tôn giáo thanh 

cao, Hinđu giáo rất đời thường, thậm chí đề cao “chủ nghĩa túng dục”. Tôn giáo này lấy sinh 

thực khí nam giới là một trong những biểu tượng thờ cúng quan trọng, thực chất đó là một trong 

những biểu hiện của thần Siva… Đông Nam Á tiếp nhận tôn giáo này trên cơ sở tín ngưỡng 

phồn thực bản địa, bởi vậy đã nở rộ phong phú một nền văn hoá độc đáo, hiếm có trong nền văn 

minh nhân loại. 

2.3. Ảnh hưởng của Hinđu giáo đối với văn hoá một số vương quốc cổ Đông Nam Á 

2.3.1. Điều kiện, phương thức truyền bá của Hinđu giáo đến khu vực Đông Nam Á 

 Theo kết quả của các nhà nghiên cứu, Ấn Độ giáo đến Đông Nam Á vào khoảng những 

năm đầu công nguyên. Người mang tôn giáo này đến đây trước hết là các thày tu Balamôn (hoặc 

những nhà sư) đã được mời đi theo các đoàn thuyền buôn làm lễ cúng tế…Họ cũng là các thày 

thuốc chữa bệnh cho các thuỷ thủ đoàn (1)…Như vậy, con đường truyền bá của Ấn Độ giáo nói 

riêng, tôn giáo Ấn Độ nói chung đến khu vực Đông nam Á là con đường hoà bình. Con đường 

này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tính cách các dân tộc Đông Nam Á (ôn hoà, gần gũi, cởi mở, 

yêu chuộng hoà bình…), vì vậy, quá trình tiếp nhận tôn giáo diễn ra tự nhiên. Cùng với sự có mặt 
của Hinđu giáo, văn hoá Đông Nam Á đã tiếp nhận những ảnh hưởng mạnh mẽ, toàn diện. Tuy 

nhiên, do những điều kiện cụ thể khác nhau, các vương quốc cổ đại trong khu vực đã tiếp nhận 

ảnh hưởng của Hinđu giáo ở những mức độ khác nhau. Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ trình 

bày ảnh hưởng của tôn giáo này đến văn hoá một số vương quốc tiêu biểu. 

2.3.2. Ảnh hưởng của Hinđu giáo đối với văn hoá một số vương quốc tiêu biểu 

Vương quốc Chămpa hình thành và phát triển trên dải ven biển miền Trung Việt Nam và 

một phần cao nguyên Trường Sơn. Lúc lớn mạnh nhất trải dài từ Hoàng Sơn, sông Gianh ở phía 

Bắc đến sông Dinh- Hàm Tân ở phía Nam, đến lưu vực sông Đà Rằng trên Tây Nguyên. Vương 

quốc Chăm pa là nơi tiếp nhận ảnh hưởng của Hinđu giáo một cách toàn diện, sâu sắc. 

Hinđu giáo, đặc biệt là Siva giáo, từ rất sớm đã trở thành quốc giáo và là tôn giáo chính của 

vương quốc Chămpa trong suốt quá trình phát triển. Người Chăm thờ các vị thần của Hinđu giáo: 

Brama, Visnu, Siva, Inđrra…Mặc dù, giai đoạn TKIX- X triều đại Inđrapura (Đồng Dương) theo 

Phật giáo Đại Thừa nhưng sự sùng tín các vị thần Hinđu giáo vẫn rất đậm đà. Thời kỳ này, người 

ta vẫn cho rằng đức vua là con của thần Inđra, thần Brama và Visnu; hoàng hậu luôn sẵn sàng 

kính lạy dưới chân Siva và nhất là kinh đô được mang tên thần đứng đầu các thần là Inđra… 

Thậm chí về sau, Hồi giáo đến với xã hội Chăm, khi vùng đất này được sáp nhập vào Việt Nam, 

phần lớn người Chăm ở đây đã theo đạo Hồi thì họ vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của Ấn độ giáo. 

Tôn giáo là một tác nhân quan trọng chi phối mạnh mẽ hầu hết các lĩnh vực từ văn 

hoá, kinh tế- xã hội đến phong tục, tập quán… Sự có mặt của Hinđu giáo trong xã hội 

Chămpa đã làm văn hoá Chăm thêm đa dạng. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vấn đề, cần thấy 

rõ một điều - chính tín ngưỡng dân gian Chăm là nhân tố nội sinh dẫn đến sự biến đổi về 

chất của Balamôn giáo để trở thành đạo Balamôn “Chăm hoá”. Dưới tác động của tín 

ngưỡng dân gian Chăm, Hinđu giáo không còn giữ được bản chất nguyên gốc mà mang đậm 
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sắc thái tín ngưỡng dân gian. Từ chỗ ba vị thần chính của đạo chỉ có Siva được đề cao bởi 

Siva phù hợp hơn cả với tính chất bản địa của người Chăm; trong Siva muôn mặt, trăm tên 

chỉ có Siva Linga được phổ biến bởi tục thờ cột đá như một dạng của tín ngưỡng phồn thực 

vốn là truyền thống của cư dân nông nghiệp Đông Nam Á. 

Ảnh hưởng của Hinđu giáo đến văn hoá Chăm được thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt. 

Kiến trúc, điêu khắc là lĩnh vực thể hiện rõ nét. Các công trình kiến trúc nghệ thuật đồng thời 

chính là những công trình tôn giáo, tiêu biểu là tháp Chăm. Dọc dải đất miền Trung, những khu 

đền tháp nổi tiếng như Mỹ Sơn, khu đền tháp ở Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Ninh Thuận, 

Bình Thuận… là những bằng chứng cho nghệ thuật Hinđu giáo ở Đông Nam Á. Đối tượng thờ 

trong tháp Chăm là các vị thần Hinđu giáo và các vị vua Chăm đuợc hoá thần, tiêu biểu nhất là 

thần Siva, Visnu, bộ ngẫu tượng Linga- Yoni, thần Ganesha- con trai thần Siva… 

Tuy nhiên, không hoàn toàn giống với tháp Hinđu giáo trên đất Ấn Độ, dấu ấn riêng biệt 

của người Chăm là tháp được xây bằng gạch với kỹ thuật kết dính đặc biệt. Mặt khác, hình dáng 

tháp do ảnh hưởng từ kiểu kiến trúc Hinđu giáo - tháp nhọn nhiều tầng tượng trưng cho đỉnh núi 
thiêng, vì vậy, tháp Chăm đều có dạng hình ngọn núi, nhưng lại là biểu tượng cho thiên nhiên 

miền Trung. Những tháp mô phỏng hình sinh thực khí nam giới (biến thể của tháp hình núi) là 

một sáng tạo đặc biệt. Bên cạnh tháp chính hình ngọn núi có thể gặp những kiến trúc phụ có mái 

cong hình thuyền - đây là dấu hiệu đặc thù trong kiến trúc nhà cửa của cư dân Đông Nam Á. 

Như vậy, kiến trúc tháp Chăm thể hiện rõ sự tiếp biến văn hoá, trên cơ sở văn hoá bản địa, dân 

tộc Chăm không chỉ tiếp nhận ảnh hưởng kiến trúc Hinđu mà còn mang đậm màu sắc văn hoá 

khu vực. Quả thật,  “các đền tháp Chămpa đã phản ánh đầy đủ và chân thực hoàn cảnh văn hoá 

Chăm từ những giai đoạn đầu tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đến giai đoạn thích nghi, 

tiếp biến và trỗi dậy mạnh mẽ tính bản địa và sự giao lưu thường xuyên về mặt văn hoá… với 

các dân tộc liền kề”[2]. 

  Điêu khắc Chămpa được đánh giá là một trong ba nền điêu khắc chịu ảnh hưởng của Ấn 

Độ đạt tầm cỡ thế giới (cùng với điêu khắc của người Khơme và Giava). Điêu khắc Chăm pa là 

một mặt không tách rời với các công trình kiến trúc cổ, có hai loại chính là phù điêu và tượng. 

Chủ đề điêu khắc Chăm là các thần Hinđu giáo: thần Siva, Visnu, Brama, Linga và Yoni…, đặc 

sắc hơn cả là tượng và phù điêu các vũ nữ. Điêu khắc Chămpa trên cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của 

Ấn Độ, chi phối bởi Hinđu giáo, có nét riêng đặc biệt, mang tính ấn tượng hơn là tả thực. Bức tiên 

nữ Apsara đang múa tìm thấy ở Trà Kiệu thể hiện bàn tay to, cánh tay cong… Có thể nói, tính ấn 

tượng là đặc điểm quan trọng tạo nên vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật điêu khắc Chămpa. 

Về mặt văn tự, chữ Phạn (vốn là ngôn ngữ độc quyền chép kinh Balamôn giáo), đã được 
Chămpa tiếp thu từ những thế kỷ đầu công nguyên và nhanh chóng trở thành ngôn ngữ học 

thuật. Trên cơ sở đó, người Chăm đã bổ sung một số ký hiệu mới, sáng tạo một dạng chữ Phạn- 

Chăm độc đáo. Bia ký Chăm còn lại đến ngày nay không chỉ là minh chứng cho sự tiếp thu ảnh 

hưởng của văn hoá Ấn Độ mà đó là những văn bản gần như duy nhất thể hiện ý tưởng của vua, 

triều đình, có giá trị lịch sử vô giá. 

Văn học Chămpa cũng chịu ảnh hưởng rõ nét của Hinđu giáo. Ví dụ: bộ phận văn học 

quan trọng của Chămpa là sử thi có quan hệ mật thiết với hai bộ sử thi Ấn Độ Mahabharata và  

Ramayana. Tuy nhiên, các nhà thơ Chăm đã biết sáng tạo cho phù hợp với thực tế lịch sử của 

mình và được văn bản hoá. Valmiki - người được xem là tác giả của sử thi Ramayana - được 

người dân Chăm dựng đền thờ, các nhân vật trong sử thi như hoàng tử Rama, Sita… cũng được 

thể hiện trên các phù điêu. 
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Tóm lại, đạo Hinđu đã ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện đến văn hoá Chămpa trong suốt 

chiều dài lịch sử. Trong quá trình tiếp nhận ảnh hưởng, với sức mạnh nội sinh, Chămpa đã biến 

Hinđu giáo từ một tôn giáo của xã hội đẳng cấp xa lạ thành một tôn giáo gần gũi, góp phần sâu 

sắc tạo nên một nền văn hoá Chămpa phong phú, rực rỡ, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á. 

Vương quốc được đánh giá là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của Hinđu giáo trong khu 

vực chính là Phù Nam. Vương quốc Phù Nam (TK.II- VII) nằm ở vùng đồng bằng sông Cửu 

Long - chủ yếu là miền Tây sông Hậu. Theo Lương thư và được xác nhận trong bia Mỹ Sơn thì 

một cư sĩ Ấn độ là Hỗn Điền (Kaundinya) đi thuyền đến bờ biển Phù Nam gặp nữ hoàng bản 

địa kết hôn với nhau, nước Phù Nam hình thành từ đó (từ khoảng TK.I) (3). Sự kiện này thừa 

nhận nhân tố Hinđu được tôn vinh trong vương quốc Phù Nam, đồng thời khởi đầu chính thức 

cho việc truyền bá văn hoá Ấn Độ ở đây … 

Theo nhiều nguồn tài liệu, tôn giáo Phù Nam thịnh hành là đạo Balamôn. Có những câu 

chuyện kể về vị vua của Phù Nam là Jayavarman, gửi thư cho hoàng đế Trung Quốc, qua bức thư 

người ta thấy rằng tôn giáo chính thức của Phù Nam là Hinđu giáo, phái Siva. Cuốn Lương thư 

cũng nói thêm rằng, ở Phù Nam, người ta thờ cúng các vị thần trên trời, các vị thần này thể hiện 

qua thánh tượng bằng đồng, một số có hai mặt, bốn tay, còn một số khác có bốn mặt và tám tay, rõ 

ràng thể hiện việc thờ cúng Harihara. Hoàng hậu vua Jayavarman và hoàng tử để lại những bản 

khắc bằng chữ Phạn thể hiện rõ cảm hứng thờ thần Visnu…(4). Như vậy, qua sự mô tả của các sử 

gia Trung Quốc thì người Phù Nam chủ yếu thờ 3 vị thần Ấn giáo theo tam vị nhất thể. 

Ấn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hoá của vương quốc Phù Nam. Chữ Phạn được 

người Phù Nam dùng để khắc các lời chú trên đồ trang sức như nhẫn, mặt dây truyền và để khắc 

bia. Phù Nam để lại 4 tấm bia chữ Phạn dạng cổ thuộc TK. V có giá trị lớn về mặt lịch sử, văn 

hoá. Điêu khắc Hinđu giáo cũng phát triển mạnh mẽ với hình tượng thần Visnu, hình tượng thần 

Siva hình thức nhân dạng, biểu tượng Linga, Linga -Yoni, hình tượng thần Brama,…Hình tượng kết 

hợp giữa hai vị thần Siva và Visnu - Harihara cùng với các thần Visnu đội mũ tế là dấu ấn sáng tạo 

đặc biệt của điêu khắc Phù Nam. Mặc dù kiến trúc Phù Nam chỉ còn lại dấu vết nhưng cũng đủ để 

chúng ta cảm nhận những ảnh hưởng toàn diện của Hinđu giáo đến văn hoá vương quốc cổ này. 

Sau khi vương quốc Phù Nam sụp đổ, Chân Lạp là vương quốc mà Hinđu giáo thịnh hành 

đặc biệt và ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội. Theo truyền thuyết được lưu giữ 

trong một bi ký ở TK.X thì người mở đầu triều đại Chân Lạp cũng là một giáo sỹ Balamôn tên 

là Kambu kết hôn với nữ thần Mêra do Siva ban tặng (5). Điều đó chứng tỏ vai trò của đạo 

Hinđu đối với sự ra đời của vương quốc cổ này. Đến TK.VII, Hinđu giáo phát triển rất mạnh mẽ 

và chiếm ưu thế trong vương triều của người Khơmer. Bi ký thời kỳ này kể lại việc xây dựng 

các đền thờ Linga dọc sông Mêkông, điều đó chứng tỏ việc thờ Linga và thần Siva đã trở nên 

phổ biến tại đây, thậm chí trở thành quốc giáo. Điều đặc biệt là hình tượng thần Harihara (Visnu 

và Siva kết hợp trong một cơ thể duy nhất) đã xuất hiện ở Chân Lạp…. Đến thời Jayavacman II- 

người có công giành lại độc lập cho vương quốc từ tay Java, cũng là người mở đầu cho thời kỳ 

Ăng - co huy hoàng trong lịch sử Cămpuchia - đã sử dụng một vị giáo sĩ Balamôn làm tu sĩ đầu 

tiên của triều đình. Ông cũng dùng tôn giáo Vua - Thần làm quốc giáo. Ở đây, sự sùng bái thần 

Siva đã được đồng nhất với sùng bái vương quyền. Quyền lực của vương quyền coi như ngự trị 

trong một Linga thần kỳ mà tự tay ông đặt lên đỉnh núi thiêng….Có thể nói, tôn giáo Vua - Thần 
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là một sáng tạo độc đáo của người Khơmer trên cơ sở tiếp thu ảnh hưởng của Hinđu giáo. Ở đây 

thần Siva đã được nhân cách hoá thành vua còn nhà vua được thần hoá dưới dạng Linga của Siva. 

Trên cơ sở Hinđu giáo phát triển mạnh mẽ, văn hoá Chân Lạp chịu ảnh hưởng sâu sắc của 

tôn giáo này.  

Về mặt chữ viết, qua bia ký chúng ta thấy rõ thời kỳ đầu chữ Phạn là văn tự chính thức 

của triều đình. Về sau, trên cơ sở chữ Phạn, người Khơmer đã sáng tạo ra chữ viết riêng của dân 

tộc … Về văn học cũng vậy, ban đầu văn học viết chủ yếu dựa vào các tác phẩm kinh điển bằng 

tiếng Phạn, sử dụng nhiều câu chuyện trong hai bộ sử thi Mahabharata, Ramayana và Purana… 

Nội dung văn học mang nặng tư tưởng Hinđu giáo, các vị thần của tôn giáo này được xem là 

khuôn mẫu, chuẩn mực của cuộc sống. Trong quá trình phát triển, trên cơ sở dòng chảy văn hóa 

dân gian phát triển mạnh, xu hướng bản địa hoá đã diễn ra mạnh mẽ trong văn học Khơmer. Các 

tác phẩm văn học Ấn Độ vào đây đã được Khơmer hoá, được tái sinh trở lại trong dân gian. 

Những hình tượng, nhân vật, môtuyp… trong các bộ kinh Hinđu giáo đã được sáng tạo lại phù 

hợp với truyền thống văn hoá bản địa. Trong hai bộ sử thi thì Ramayana có sức lan toả mạnh 

hơn, hoàng từ Rama được Khơmer hoá trở thành nhân vật Riêmkê gần gũi, Sita trong chế độ 

mẫu hệ Khơmer cũng được đề cao hơn Rama rất nhiều… 

 Kiến trúc Khơmer thời kỳ Chân Lạp mang đậm dấu ấn và phong cách Hinđu giáo. Nổi 

bật là những đền thờ nhiều tầng có bình đồ vuông được xây bằng gạch, đó chính là nơi thờ 

phụng các vị thần Hinđu giáo. Về sau, với việcJayavacman II tôn sùng tôn giáo Vua- Thần, kiến 

trúc Ăngco bắt đầu với những sáng tạo độc đáo- kiến trúc đền núi. Đó thực sự là những kỳ quan 

của nhân loại, thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời của văn hoá Cămpuchia trên cơ sở tiếp nhận ảnh 

hưởng từ Hinđu giáo nói riêng và văn hoá Ấn Độ nói chung. Hinđu giáo còn ảnh hưởng mạnh 

mẽ đến vương quốc Java, các vương quốc cổ của người Môn… 

3. KẾT LUẬN 

Như vậy, Hinđu giáo- tôn giáo trục của văn hoá Ấn Độ - đã truyền bá và có ảnh hưởng 

sâu sắc đến văn hoá nhiều vương quốc cổ đại Đông Nam Á. Với phạm vi bài viết, tác giả tập 

trung làm rõ ảnh hưởng của Hinđu giáo đối với các vương quốc Chămpa, Phù Nam, Chân Lạp. 

Trong quá trình thâm nhập vào Đông Nam Á, Hinđu giáo đã thể hiện rõ vai trò đối với sự ra 

đời, phát triển của các vương quốc trên. Cụ thể: Hinđu giáo không chỉ góp phần thúc đẩy quá 

trình ra đời của nhà nước mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến hầu hết các lĩnh vực văn hoá… Điều 

đặc biệt là, với sức sống mạnh mẽ của yếu tố nội sinh, Hinđu giáo đã được bản địa hoá, góp 

phần quan trọng tạo nên những thành tựu văn hoá rực rỡ, độc đáo của văn minh khu vực. 
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Hindu s impact on culture of the ancient 

countries in SouthEast Asia 

 
Nguyen Thi Van 

ABSTRACT 

The paper focusses on impacts of Hinduism on culture for an ancient countries in 

Southeast Asia aiming at clarifying the role of Hinduism in the process of formation and 

development of these countries, and confirming the identity Southeast Asia in the process of 

acculturation and cultural. 
To clarify matter, the paper first presents the characteristics of Southeast Asian culture 

before receiving the influence of Hinduism, presentation outlines the formation, development, 

basic characteristics of Hinduism. Based on that analysis in depth the influence of this religion 

to a typical ancient countries in Southeast Asia as Champa, Phunam,Chanlap… 

Key words: Hindu, Southeast Asia. 
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BIẾN ĐỔI CỦA MÔṬ SỐ CHỈ SỐ DÂN CƯ VIÊṬ NAM QUA CÁC 

CUÔC̣ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ 1979 - 1989 -1999 VÀ 2009 

Trần Quốc Huy1 

TÓM TẮT 

 Dân số là môṭ trong những vấn đề quan trọng được các nhà nghiên cứu, kinh tế và quản lý 

hết sức quan tâm. Trong 40 năm qua dân cư Việt Nam tăng về số dân, có sư ̣thay đổi về kết cấu: 

theo nhóm tuổi, lao động, giới tı́nh, tỷ lê ̣dân cư đô thi,̣ cơ cấu dân tôc̣. Sư ̣biến đổi cơ cấu dân số 

Việt Nam đang theo hướng tı́ch cưc̣, taọ điều kiện thuận lợi cho sư ̣phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước. Bên cạnh đó, sự biến đổi cơ cấu dân số Việt Nam cũng bôc̣ lô ̣những haṇ chế như  tỷ lê ̣

lao động được đào taọ và tỷ lê ̣dân cư đô thi ̣còn thấp đồng thời xuất hiện sư ̣mất cân bằng giới 

tı́nh ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. 

Từ khóa: Dân số Việt Nam, tổng điều tra dân số. 

1. MỞ ĐẦU 

Dân số và sư ̣biến đổi của nó đã thu hút sư ̣quan tâm của các nhà khoa học thuôc̣ nhiều lıñh 

vưc̣ khác nhau: địa lý hoc̣, dân số hoc̣, thống kê, xã hội hoc̣, kinh tế - tài chı́nh – ngân hàng, 

thương maị,…Đây cũng là vấn đề đươc̣ quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đaọ, các nhà hoac̣h 

điṇh chính sách ở các cấp.  

Để có cơ sở xây dựng kế hoac̣h phát triển kinh tế - xã hội, từ khi thống nhất đất nước đến nay 

Nhà nước đã tiến hành bốn cuôc̣ Tổng điều tra dân số: lần thứ nhất đươc̣ tiến hành vào 00 giờ 00 

phút ngày 1 tháng 10 năm 1979; lần thứ hai đươc̣ tiến hành vào 00 giờ 00 phút ngày 1 tháng 4 năm 

1989; lần thứ ba đươc̣ tiến hành vào 00 giờ 00 phút ngày 1 tháng 4 năm 1999 và lần thứ tư đươc̣ tiến 

hành vào 00 giờ 00 phút ngày 1 tháng 4 năm 2009.  

Theo Hoàng Đức Nhuâṇ [1], Lê Thông [2] và những người khác, dân số là môṭ khái niệm 

rất rôṇg không chı̉ hàm chứa số dân mà còn hàm chứa về măṭ chất lượng của dân số như kết 

cấu, sư ̣phân bố, trı̀nh đô ̣văn hóa,… Do đó, có nhiều chı̉ số khác nhau về dân số. Viêc̣ thống kê 

và xử lý các số liêụ của các chı̉ số này là môṭ công viêc̣ phức tap̣. Trong nghiên cứu này chúng 

tôi tập trung phân tích sư ̣biến đổi của môṭ số chı̉ số chủ yếu trên cơ sở tâp̣ hơp̣, so sánh số liêụ 

của các cuôc̣ Tổng điều tra dân số 1979, 1989, 1999 đươc̣ Tổng cuc̣ thống kê xuất bản và Báo 

cáo kết quả Tổng điều tra dân số 1/4/2009. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp nghiên cứu  

2.1.1.Đối tượng nghiên cứu 

Dân cư và sự biến đổi của một số chỉ số dân cư qua 4 lần Tổng điều tra dân số 1979, 
1989, 1999 và 2009. 

2.1.2.Phương pháp nghiên cứu  

                                           
1ThS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau: 
-  Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp. 
-  Phương pháp xử lý số liệu thống kê, thành lập biểu bảng kết quả xử lý. 
-  Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia. 

2.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

2.2.1. Biến đổi về số lượng dân cư và tỷ lê ̣gia tăng tự nhiên  

Dân số nước ta tiếp tuc̣ tăng về số lượng nhưng với nhip̣ đô ̣giảm dần. Có thể thấy điều 
này qua các số liệu thống kê của các cuộc Tổng điều tra dân số từ 1979 đến 2009. 

- Từ 1979 đến 1989 tăng 11.633.962 người (52.741.800 người lên 64.375.762 người), 
trung bình mỗi năm tăng 1.163.396 người.  

- Trong thời gian từ 1989 đến 1999 tăng thêm 11.947.411người (64.375.762 người lên 
76.323.173 người), trung bình mỗi năm tăng 1.194.741 người. Với số dân 76,3 triêụ người, Việt 
Nam là nước đông dân thứ hai ở khu vực Đông Nam Á (sau Inđônêxia) và thứ 13 trên thế giới.  

- Và từ 1999 đến 2009 dân số tiếp tuc̣ tăng với tốc đô ̣châṃ hơn so với trước 9.466 400 
người (từ 76.323.173 người lên 85.789.573 người), trung bình mỗi năm tăng 946.640 người. 
Với số dân gần 85,8 triêụ người, Việt Nam đứng hàng thứ 3 về dân số ở Đông Nam Á (sau 
Inđônêxia và Philippin),  nhưng vẫn giữ vi ̣ trı ́là quốc gia có dân số đông thứ 13 trong tổng số 
hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. 

Nguyên nhân của vấn đề trên là tỷ lê ̣gia tăng dân số trung bình năm có nhip̣ đô ̣giảm dần 
từ 2,1% trong thời kỳ 1979–1989 xuống 1,7% trong thời kỳ 1989-1999 và tiếp tuc̣ giảm xuống 
còn 1,2% trong giai đoạn 1999-2009. Đây chính là kết quả của việc thưc̣ hiêṇ cuôc̣ vâṇ đôṇg 
Dân số kế hoac̣h hóa gia đı̀nh, đươc̣ Nhà nước phát đôṇg từ những năm 60 của thế kỷ trước. 
Măc̣ dù tỷ lê ̣tăng dân số đa ̃giảm xuống 1,2% nhưng dân số nước ta vâñ còn tiếp tuc̣ tăng thêm 
môṭ thời gian nữa trước khi ổn điṇh (dân số không tăng). 

Tuy nhiên, tỷ lê ̣gia tăng dân số trung bình năm không đồng đều giữa các vùng (bảng 1) 
và giữa các dân tôc̣: dân tôc̣ Kinh có tỷ lê ̣gia tăng thấp nhất với 1,1%; các dân tôc̣ ı́t người còn 
laị có mức tăng 1,6%. 

Bảng 1. Tỷ lê ̣gia tăng dân số trung bình năm của các vùng trong giai đoạn 1989 – 1999 
và 1999 – 2009 (đơn vị tính: %) 

Giai 
đoạn 

Cả 
nước 

Trung du 
và miền 
núi phı́a 

Bắc 

Đồng 
bằng 
sông 
Hồng 

Bắc 
Trung 
Bộ và 
duyên 

hải miền 
Trung 

Tây 
Nguyên 

Đông 
Nam Bộ 

Đồng 
bằng 
sông 
Cửu 
Long 

1989-
1999 

1,7 
1,51 và 
2,09* 

1,36 
1,38 và 
1,57* 

4,87 2,64 1,13 

1999-
2009 

1,2 1,0 0,9 0,4 2,3 3,2 0,6 

   Nguồn:[4, trang 9] và [6]. 

Ghi chú: * Giai đoạn 1989 – 1999 Trung du và miền núi phı́a Bắc đươc̣ chia thành Đông 
Bắc và Tây Bắc; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đươc̣ chia thành Bắc Trung Bộ và 
duyên hải Nam Trung Bô.̣ 
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Tổng tỷ suất sinh từ 4,85 con/1 phụ nữ năm 1979, giảm xuống 3,8 con/1 phụ nữ năm 
1989 và lần đầu tiên đaṭ mức sinh thay thế vào năm 2005. Từ đó đến nay, tổng tỷ suất sinh ở 
nước ta đươc̣ duy trı̀ dưới mức sinh thay thế: 2,03 con/1 phu ̣nữ. Đây là thành công trong việc 
kiểm soát tỷ suất sinh ở nước ta. Song, vẫn có sự khác biệt về mức sinh giữa các vùng, miền: 
khu vực thành thị là 1,80 con/1 phụ nữ, khu vực nông thôn là 2,15 con/1 phu ̣nữ. Nơi có tổng tỷ 
suất sinh thấp nhất là khu vực Đông Nam Bộ 1,69 con/1 phu ̣nữ và nơi cao nhất là khu vực Tây 
Nguyên 2,65 con/1 phu ̣nữ. Các số liệu này cho thấy một thực tế: những khu vực dân cư có trình 
độ văn hóa, dân trí cao hơn có tổng tỷ suất sinh thấp hơn so với dân cư của các khu vực có trình 
độ văn hóa và dân trí thấp. 

2.2.2. Biến đổi về cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi, tỷ lê ̣phụ thuộc và tuổi tho ̣

Cùng với sư ̣biến đổi về số dân là sư ̣biến đổi về cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi.  

- Số người trong đô ̣tuổi từ 0 đến 14 tuổi có xu hướng giảm dần và tốc đô ̣giảm ngày càng 

tăng: giảm 3,37% trong giai đoạn 1979-1989; 6,07% trong giai đoạn 1989-1999 và 8,61% trong 

giai đoạn 1999-2009. Chênh lêc̣h tỷ trọng của nhóm tuổi này giữa Tổng điều tra dân số lần thứ 

nhất (1979) và Tổng điều tra dân số lần thứ tư (2009) lên tới 18,05%. 

Năm 2009, số người trong đô ̣tuổi 0-14 chı̉ còn chiếm gần 1/4 dân số của cả nước (24,5%). 

Nói cách khác, trong 4 người dân thı̀ có 1 người thuôc̣ đô ̣tuổi thiếu niên, nhi đồng. Số người trong 

đô ̣tuổi này giảm đi, làm cho tháp dân số thu hep̣ laị ở chân đế (năm 1999 và 2009) khác hẳn với 

hı̀nh daṇg của tháp dân số trong các năm 1979 và 1989. 

Hệ quả là số người đi 

hoc̣ ở các bâc̣ tiểu hoc̣, trung 
hoc̣ se ̃ giảm dần cho đến khi 

dân số ổn điṇh. Vı̀ vâỵ, đây là 

điều kiện thuận lợi để nền giáo 

duc̣ nước nhà kết thúc giai 

đoạn phát triển theo chiều rôṇg 

chuyển sang phát triển theo 

chiều sâu nhằm nâng cao chất 

lượng giáo duc̣ phổ thông. 

- Số người trong đô ̣ tuổi 

từ 15 đến 64 (nhóm người trong 

đô ̣tuổi lao động) đã tăng khá nhanh qua các cuôc̣ Tổng điều tra dân số: từ 3,44% (1979-1989), lên 

5,0% (1989-1999) và tới 8,0% trong giai đoạn 1999-2009. Điều đó làm cho số lao động ở nước ta 

ngày càng tăng. Môṭ măṭ, số lao động tăng là điều kiện thuận lợi cho viêc̣ phát triển các ngành sản 

xuất sử dụng nhiều lao động. Măṭ khác, nó gây sức ép đối với vấn đề taọ viêc̣ làm, giải quyết viêc̣ 

làm cho người lao động, đặc biệt là số lao động trẻ. Trong điều kiện đẩy maṇh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và mở cửa hôị nhâp̣ vào nền kinh tế của khu vực, thế giới đòi hỏi người lao động phải 

đươc̣ đào taọ nghề, chuyên môn kỹ thuâṭ. Trước thưc̣ tế này, Nhà nước và Bô ̣Giáo duc̣ & Đào taọ 

đã có kế hoac̣h phát triển maṇh hệ thống các trường; daỵ nghề, công nhân kỹ thuâṭ, Trung hoc̣ 

chuyên nghiêp̣, Cao đẳng và Đaị hoc̣ nhằm tăng nhanh số lao động có kỹ thuâṭ. Theo Báo cáo 
Tổng điều tra dân số năm 2009 đến 1/4/2009 có 43,8 triệu người trong độ tuổi lao động đang làm 

việc, chiếm 51,1% dân số cả nước; nếu so với con số 23,05 triêụ lao động đang làm viêc̣ trong các 

ngành kinh tế của năm 1979 thı̀ con số này đã tăng 20,75 triêụ tương ứng với số viêc̣ làm đã đươc̣ 

taọ ra trong 40 năm (ứng với 4 lần Tổng điều tra dân số). 

Bảng 2. Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi qua các kỳ 
Tổng điều tra dân số (đơn vị tính: %) 

Nhóm 
tuổi 

1979 1989 1999 2009 

0 - 14 42,55 39,18 33,11 24,5 

15 - 64 52,66 56,10 61,10 69,1 

≥65 4,79 4,72 5,79 6,4 

                                                 Nguồn: [3] và [8] 
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Về chất lượng của nguồn lao động có biến chuyển nhưng châṃ. Nhờ sư ̣phát triển maṇh 

của hệ thống giáo duc̣ phổ thông mà tỷ lê ̣biết đoc̣ biết viết trong đô ̣tuổi từ 15 tuổi trở lên ở 

nước ta luôn cao: 90,3% (1999) và 94% (2009). Cùng với sư ̣phát triển maṇh của hệ thống giáo 

duc̣ chuyên nghiêp̣, cao đẳng và đại học số lao động đã qua đào taọ đa ̃tăng từ gần 5 triêụ (1999) 

[4] lên 8,6 triêụ người (2009) [7]. Tuy nhiên, tỷ lê ̣lao động có chuyên môn ky ̃thuâṭ so với tổng 

số lao động thı̀ laị tăng không đáng kể: từ hơn 13% (1999) lên 13,3% (2009). 

Số lươṇg cũng như tỷ lê ̣của nhóm người từ 15 đến 64 tuổi tăng lên nhanh, đặc biệt là 

lao động trẻ. Nhóm người này vừa là người sản xuất vừa là người tiêu thụ.  Vı̀ thế, trong 

giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay Nhà nước cần phải tính đến việc lựa chọn cơ cấu kinh 

tế và phát triển các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động; mặt khác cũng phải phát triển 

maṇh các ngành kinh tế thuộc khu vực dic̣h vu ̣- thương maị để đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao và đa dạng của nhóm tuổi này. 

- Nhóm người trong đô ̣tuổi từ 65 tuổi trở lên của năm 1989 (4,72%) giảm môṭ chút so với 

1979 (4,79%) và tăng dần cho tới 2009 với 6,4%. Tı́nh chung từ 1979 đến 2009 nhóm người 

trong đô ̣tuổi này tăng 1,61%. Trong tương lai, nhóm người trong đô ̣tuổi từ 65 trở lên se ̃tăng 

nhanh do đời sống người dân ngày càng được đảm bảo, trình độ dân trí ngày càng cao, mạng 

lưới y tế ngày càng phát triển, các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng nên tuổi thọ sẽ được nâng lên. 

Do vâỵ, Nhà nước cần phải có sư ̣chuẩn bi ̣cho sư ̣già hóa dân số trong những thâp̣ niên tới, có 
chính sách ưu đãi phù hơp̣ với nhóm người này, bởi nhóm người này có nhiều đóng góp đối với 

xã hội, chiụ nhiều tổn thương, mất mát trong chiến tranh cũng như trong giai đoạn khủng hoảng 

kinh tế sau chiến tranh. 

Sư ̣thay đổi cơ cấu dân số nói trên đa ̃làm tỷ lê ̣người phụ thuộc ở nước ta giảm khá nhanh 

– từ khoảng 1 người trong nhóm tuổi lao động làm nuôi 1 người trong các năm 1979, 1989; 

xuống 2 người trong nhóm tuổi lao động làm nuôi 1 người trong năm 2009. Đây là điều kiện 

thuận lợi cho viêc̣ tăng nhanh tı́ch lũy của nền kinh tế quốc dân, nâng cao và cải thiêṇ chất 

lượng cuôc̣ sống của nhân dân. 

Sư ̣chuyển biến cơ cấu dân số qua các năm 1979, 1989,1999 và 2009 cho thấy kết cấu dân 

số Việt Nam đa ̃vươṭ qua giai đoạn dân số trẻ để chuyển sang giai đoạn có kết cấu dân số ổn 

điṇh mà các nhà dân số hoc̣ và kinh tế hoc̣ goị là “cơ cấu dân số vàng” là tiền đề cho viêc̣ đẩy 

nhanh tốc đô ̣phát triển kinh tế. 

Đồng thời với sư ̣chuyển dic̣h cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi theo hướng: giảm tỷ lệ 

của nhóm thiếu niên, nhi đồng, tăng tỷ lệ của nhóm thanh niên, trung niên và người già là sư ̣gia 

tăng về tuổi tho ̣ trung bình của dân cư. Nếu như năm 1989 tuổi thọ trung bình của dân cư ở 

nước ta là 63 tuổi đối với nam và 67,5 tuổi với nữ [3][4]; thì với các năm 1999 và 2009 tuổi thọ 

tiếp tục tăng; chı̉ từ 1999 đến 2009, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đa ̃tăng 3,7 tuổi từ 

69,1 tuổi lên 72,8 tuổi (trong đó tuổi tho ̣trung bình của nam đạt 70,2 tuổi; còn tuổi tho ̣trung 

bình của nữ đạt 75,6 tuổi) [7]. 

2.3. Biến đổi về tỷ lê ̣giới tı́nh chung tiến tới sư ̣cân bằng, nhưng nảy sinh sư ̣mất cân 
bằng giới tı́nh ở lứa tuổi thiếu niên và thanh niên 

Nhı̀n chung, tỷ lê ̣giới tı́nh của dân cư nước ta đang dần tiến tới sư ̣cân bằng: chênh lêc̣h 

giữa hai giới nam và nữ từ 3% (1979) giảm xuống 2,96% (1989) và 2,82% (1999); đến năm 

2009 thu hep̣ chı̉ còn 0,9% (bảng 3).  
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Bảng 3. Kết cấu giới tı́nh qua các kỳ Tổng điều tra dân số (đơn vị tính:%) 

Sư ̣chênh lêc̣h giới tı́nh cao trong các cuôc̣ Tổng điều tra dân số 1979, 1989, 1999 (đặc biệt 
là trong nhóm tuổi trung niên) là hê ̣quả tất yếu của các cuôc̣ chiến tranh khốc liêṭ kéo dài hàng 
chuc̣ năm trước đó. Tới năm 2009 sư ̣chênh lêc̣h giới tính này đươc̣ rút xuống nhanh. Tuy nhiên, 
khi sự chênh lệch giới tính chung của dân cư giảm mạnh gần đạt tới mức cân bằng vào năm 2009, 
theo chúng tôi đó cũng chính là dấu hiệu và biểu hiện rõ rệt của tı̀nh traṇg mất cân bằng giới tı́nh ở 
nhóm tuổi trẻ trong giai đoạn hiêṇ nay và cả trong những thâp̣ niên tới của thế kỷ XXI.  

Qua bảng 4, dê ̃dàng rút ra nhận xét: trong các năm 1979, 1989 nhóm tuổi từ 0 đến 14 
nam luôn có tỷ lê ̣cao hơn nữ; nhưng đến 1999 tı̀nh traṇg này không còn dừng ở nhóm 0-14 mà 
đã vươn lên tới nhóm tuổi 15-19. Đến 2009 mặc dù chưa có số liêụ để xử lý nhưng chúng tôi 
suy đoán rằng tỷ lê ̣nam cao hơn nữ se ̃tiếp tuc̣ vươn lên nhóm tuổi cao hơn (20-24), do sự tịnh 
tiến của nhóm tuổi 15-19 lên nhóm 20-24; tương tự như sự tịnh tiến của nhóm 10-14 tịnh tiến 
lên nhóm 15-19 của năm 1999.  

Khi nói đến sư ̣
cân bằng giới tı́nh, trong 
dân số học người ta còn 
dùng môṭ đơn vi ̣ đo 
khác thông dụng hơn: số 
nam trên 100 nữ [1, tr. 
240][2 tr. 60]. Từ đó, rút 
ra: nhóm từ 20 tuổi trở 
xuống ở nước ta có hơn 
100 nam/100 nữ.   

Nếu so với chỉ số 
thông thường của thế giới: 102 bé trai/100 bé gái và các con số 104,7 bé trai/100 bé gái năm 1979 
[3 tr. 123]; 105,6 bé trai/100 bé gái năm 1989 [3 trang 142] và 105,2 bé trai/100 bé gái năm 1999 
[3 tr. 238] thì thấy rằng chỉ số cân bằng giới tính của trẻ khi sinh ở nước ta cao hơn hẳn. 

Những thống kê gần đây cho thấy chênh lêc̣h giới tính khi sinh của Việt Nam tương đối 
cao: 111 bé trai/100 bé gái, ở đồng bằng sông Hồng đaṭ tới 115 bé trai/100 bé gái, đặc biệt tỉnh 
Hưng Yên đaṭ tới con số 131 bé trai/100 bé gái thì có thể khẳng định con số chênh lệch giới tính 
khi sinh ở Việt Nam có sự bất bình thường vào những năm đầu của thế kỷ XXI. Đây cũng chính 
là hệ quả của việc giới hạn mỗi gia đình chỉ có 1-2 con và đặc biệt là của các tư tưởng lạc hậu 
vẫn còn lưu giữ trong nhân dân (coi con trai hơn con gái, có người nối dõi), hoặc do nhu cầu cần 
có con trai để đi biển (với các vùng dân cư ven biển). Và gần đây, khi kinh tế phát triển, một số 
gia đình giàu có ở đô thị và nông thôn cũng muốn đẻ thêm con trai (với sự can thiệp của siêu 
âm) với quan niệm “đông con hơn đông của”. 

Theo tı́nh toán của chúng tôi, chênh lêc̣h nam/nữ ở lứa tuổi từ 0 đến 17 của năm 1999 đã là 
gần 0,76 triêụ [3 trang 242] và ước tı́nh hiêṇ nay khoảng 1 triêụ (tı́nh từ 27 tuổi trở xuống). Môṭ 
vài người khác đưa ra con số dự báo lớn hơn. Điều đó có nghıã là trong những thâp̣ niên tới Việt 
Nam phải nhâp̣ khẩu cô dâu như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Đài Loan hiện nay. Vı̀ vâỵ, ngay từ 

Năm 1979 Năm 1989 Năm 1999 Năm 2009 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

48,50 51,50 48,52 51,48 49,09 50,91 49,55 50,45 

                                                                                                   Nguồn: [3] và [6] 

Bảng 4. Kết cấu giới tı́nh phân theo nhóm tuổi qua  
các kỳ Tổng điều tra dân số (đơn vị tính: %) 

Nhóm 
Năm 1979 Năm 1989 Năm 1999 Năm 2009 

Nam  Nữ  Nam  Nữ  Nam  Nữ  Nam  Nữ  
0- 4 51,16 48,84 51,35 48,65 51,35 48,65 * * 
5 - 9 51,09 48,91 51,04 48,96 51,30 48,70 * * 

10 - 14 51,60 48,40 51,21 48,79 51,33 4867 * * 
15 - 19 49,12 50,88 49,34 51,66 50,36 49,64 * * 
Nguồn: [3][4]  Ghi chú:*Chưa có số liêụ để xử lý 
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bây giờ Nhà nước và các cơ quan truyền thông cần phải đưa ra các cảnh báo có  tính chất hướng 
dẫn; mặt khác cũng phải có các chế tài, các biêṇ pháp quyết liêṭ trong viêc̣ ngăn chăṇ tı̀nh traṇg sử 
dụng siêu âm để lưạ choṇ giới tı́nh dẫn tới mất cân bằng giới tı́nh. Nếu làm được tốt vấn đề này thì 
đến năm 2040  tỉ lệ giới tính có thể sẽ cân bằng. 

Năm 2009 có tới 21 tı̉nh có tỷ số giới tı́nh vươṭ 100 nam/100 nữ  [7]. Các tỉnh có tỷ số 
giới tính cao thường là những nơi có các luồng nhập cư; tiêu biểu là Quảng Ninh lên tới 104,2; 
Tây Nguyên 102,5; Bình Phước 103,9 và một số tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên của Tây Bắc. 
Các tỉnh có chỉ số giới tính thấp có liên quan tới luồng chuyển cư, tiêu biểu là đồng bằng sông 
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thuộc duyên hải miền Trung.  

2.4. Sư ̣biến đổi về tỷ lê ̣dân cư thành thi ̣ và nông thôn diêñ ra châṃ chap̣ và không 
đều giữa các vùng, các địa phương  

Bảng 5. Số dân và tỷ lê ̣dân cư đô thi ̣ qua các kỳ Tổng điều tra dân số  

Năm 1979 Năm 1989 Năm 1999 Năm 2009 

Số dân 
(người) 

Tỷ 
troṇg 
(%) 

Số dân 
(người) 

Tỷ 
troṇg 
(%) 

Số dân 
(người) 

Tỷ 
troṇg 
(%) 

Số dân 
(người) 

Tỷ 
troṇg 
(%) 

10.115.500 19,2 12.260.960 19,0 18.076.823 23,68 25.374.262 29,58 

        Nguồn: [3] [4] và [7]  
Số lượng dân cư đô thi ̣ ở Việt Nam liên tuc̣ tăng với nhip̣ điêụ số lượng của kỳ sau tăng 

nhanh hơn so với kỳ trước, đặc biệt nhanh là kỳ 1999 (hơn 5,8 triêụ người) và 2009 (gần 7,3 
triêụ người). 

Tuy nhiên, tỷ lê ̣dân cư đô thi ̣ ở nước ta vẫn thấp và tăng châṃ, thâṃ chı́, tỷ lê ̣dân cư đô thi ̣
năm 1989 còn thấp hơn cả năm 1979. Tỷ lê ̣dân cư đô thi ̣ ở nước ta thấp so với nhiều nước thuôc̣ 
khu vực Đông Nam Á, chı̉ cao hơn 3 nước: Lào, Campuchia và Đông Timo. 

Năm 2009 vùng có tỷ lê ̣dân cư đô thi ̣ cao nhất là Đông Nam Bộ (57,1%); sau đó là vùng 
đồng bằng sông Hồng (29,2%) và Tây Nguyên (27,8%). Thành phố Đà Nẵng có sư ̣ gia tăng 
nhanh về tỷ lê ̣dân cư đô thi ̣từ 78,6% (năm 1999) lên 86,9% và trở thành địa phương có tỷ lê ̣
dân cư đô thi ̣đứng đầu cả nước; Thành phố Hồ Chí Minh, măc̣ dù tỷ lê ̣dân cư đô thi ̣giảm đi 
0,3% so với năm 1999 nhưng vâñ đứng ở mức cao (83,2%), tiếp theo là Cần Thơ (65,8%). Bắc 
Giang là tı̉nh có tỷ lê ̣dân cư đô thi ̣thấp nhất (9,6% măc̣ dù đa ̃tăng 2,4% so với năm 1999) kế 
câṇ là Thái Bı̀nh (9,9%) và Hà Nam (9,8%)[7]. 

2.5. Biến đổi về phân bố dân cư giữa các vùng và giữa các địa phương  

Về số lượng dân cư, nếu theo số liệu thống kê thì năm 2009 có 3 tỉnh, thành phố có dân số 
đông nhất cả nước: Thành phố Hồ Chí Minh (7.123.340 người); thủ đô Hà Nội (6.448.837 
người) và Thanh Hóa (3.400.239 người); Bắc Cạn là địa phương có dân số thấp nhất cả nước 
với 294.660 người. Tương tự trong các lần Tổng điều tra dân số trước, đây cũng là các địa 
phương có số dân đông nhất hoặc thấp nhất. Tuy nhiên số lượng dân cư chưa cho biết thật tốt sự 
biến đổi về phân bố dân cư nên trong dân số và thống kê dân số người ta còn sử dụng một đơn 
vị đo khác là mật độ dân số. Mật độ dân số trung bình của nước ta tăng khá nhanh: từ 160 
người/km2 (1979) lên 190 người/km2 (1989), 231 người/km2 (1999) và 259 người/km2 (2009). 
Trong vòng 40 năm mật độ dân số đã tăng lên 99 người/km2; năm 2009 gấp 1,6 lần năm 1979.  
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Các cuôc̣ Tổng điều tra dân số đều cho thấy mật độ dân số rất không đều giữa các vùng. 
Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long luôn là hai vùng có dân cư tâp̣ trung đông 
nhất cả nước; các năm 1999, 2009 đều chiếm tỷ lê ̣hơn 43% dân số của cả nước. Đồng bằng 
sông Hồng luôn là nơi có mật độ dân số cao nhất cả nước với 930 người/km2 (năm 1999 là 830 
người/km2), đồng bằng sông Cửu long có mật độ dân số 423 người/km2, đứng hàng thứ ba, sau 
Đông Nam Bộ 594 người/km2. Đây là các vùng không chỉ có số dân đông mà còn có mật độ dân 
số cao do có những điều kiện tự nhiên thuận lợi, lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, đặc biệt còn 
là nơi có trình độ phát triển kinh tế-xã hội cao, hệ thống đô thị dày, trong đó có các đô thị lớn, 
đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tây Nguyên và Trung du miền núi phı́a Bắc là hai vùng luôn có  số dân và mật độ dân số 
thấp nhất cả nước (chı̉ chiếm 18,85% số dân của cả nước năm 2009) do có những khó khăn về 
điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế-xã hội. Song nhìn chung đều có sự cải thiện về 
số dân và mật độ dân số. Mật độ dân số của Trung du và miền núi phı́a Bắc tăng từ 105 
người/km2 (1999) lên 116 người/km2 (2009). Tây Nguyên có sư ̣cải thiêṇ khá nhanh về mật độ 
dân số: từ 73 người/km2 (1999) lên 93 người/km2 (2009); chủ yếu là do các luồng nhập cư từ 
phía Bắc và duyên hải miền Trung. 

Thành phố Hồ Chí Minh có sư ̣tăng nhanh về mật độ dân số và là địa phương có mật độ dân 
số cao nhất cả nước: 2.410 người/km2 (1999) và 3.399 người/km2 (2009). Hà Nội cũng là nơi có 
sư ̣gia tăng mật độ dân số cao và có 
mật độ dân số đứng thứ hai: 1.296 
người/km2 (1999) và 1.926 
người/km2 (2009). Các tı̉nh có mật 
độ dân số từ 1.000 đến hơn 1.200 
người/km2 gồm: Bắc Ninh, Hải 
Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, 
Thái Bı̀nh, Nam Điṇh. Đối lập với 
tình trạng trên, vẫn có những địa 
phương có mật độ dân số thấp và 
chậm được cải thiện. Tiêu biểu là 3 
tı̉nh Điêṇ Biên 51 người/km2, Kon 
Tum 44 người/km2, và Lai Châu 
chỉ có 41 người/km2. 

2.6. Biến đổi về thành 
phần dân tôc̣ và phân bố 

Trên lãnh thổ Việt Nam có 54 dân tôc̣ anh em cùng chung sống. Địa bàn phân bố của các 
dân tộc cơ bản vẫn giữ nguyên như trước đây, hầu như không thay đổi. Trên thực tế, có một số 
dân tộc đã mở rộng vùng phân bố. Ví dụ các dân tộc Tày, Thái, Mường, Mông trước đây chỉ 
sống ở vùng núi phía Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nhưng nay đã chuyển cư vào Tây Nguyên, 
mặc dù vậy số lượng không nhiều. Số lượng dân cư của các dân tôc̣ đều tăng qua tất cả các cuôc̣ 
Tổng điều tra [3][4] và [10], nhưng mức tăng này không đều nhau. Ở bảng 6 chúng tôi chı̉ đưa 
ra môṭ số dân tôc̣ chủ yếu (có số dân từ gần 1 triêụ trở lên). Qua bảng này có thể thấy: tỷ lê ̣của 
các dân tôc̣ Tày, Thái, Nùng, Mường, Khơ me, Mông tăng đều đăṇ; trong đó dân tôc̣ Nùng có 
tốc đô ̣tăng châṃ nhất; hai dân tôc̣ Kinh và Hoa măc̣ dù có tăng về số lượng nhưng tốc đô ̣tăng 
châṃ nên tỷ lê ̣dân số so với cả nước có xu hướng giảm dần theo thời gian (dân tộc Hoa giảm từ 
1,77% năm 1979 xuống chỉ còn 0,96% vào năm 2009).  

Bảng 6: Tỷ lê ̣của môṭ số dân tôc̣ chủ yếu 
 (đơn vị tính (%)) 

TT Dân tôc̣ 
Tỷ lê ̣

1979 1989 1999 2009 
1 Kinh 87,34 86,83 86,21 85,70 

2 Tày 1,71 1,85 1,94 1,90 

3 Thái 1,45 1,62 1,74 1,90 

4 Nùng 1,06 1,10 1,12 1,12 

5 Hoa 1,77 1,40 1,13 0,96 

6 Mường 1,30 1,42 1,49 1,50 

7 Khơ me 1,36 1,39 1,38 1,50 

8 Mông 0,78 0,87 1,03 1,20 

Nguồn: [3] [4] và [10] 
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3. KẾT LUẬN 

Trong vòng 40 năm từ 1979 đến 2009 dân cư Việt Nam và các chỉ số dân cư ở nước ta có 
nhiều biến đổi mạnh mẽ cả về số lượng, cơ cấu phân theo nhóm tuổi, cơ cấu lao động, giới tính, 
tuổi thọ… theo hướng chuyển sang giai đoạn ổn định với cơ cấu “dân số vàng”. Tuy nhiên, sự 
chuyển dịch cơ cấu giới tính lại xuất hiện sự mất cân bằng ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Sự 
chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng nguồn lao động và sự chuyển dịch cơ cấu dân cư 
thành thị - nông thôn, cơ cấu dân tộc có biến chuyển nhưng còn chậm và bất hợp lý. 
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DU LỊCH THANH HÓA, HIỆN TRẠNG, LỢI THẾ 

VÀ NHỮNG THÁCH THỨC 

Mai Duy Lục1 

TÓM TẮT 

Thanh Hóa là địa phương có vị trí quan trọng trong không gian phát triển du lịch cả nước và 

tài nguyên du lịch phong phú đa dạng. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2000 – 2008 mức tăng về số 

lượng khách còn thấp, kinh doanh lữ hành còn non yếu, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 

còn nhiều rất nhiều hạn chế. Để đạt được mục tiêu như trong Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch tới năm 2020 và đưa tỉnh Thanh Hóa vào quy hoạch trọng điểm du lịch quốc gia cần 

thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch và đầu tư du lịch 

là những giải pháp có vai trò trọng yếu. 

Từ khóa: Du lịch Thanh Hóa, hiện trạng, lợi thế, thách thức. 

1. MỞ ĐẦU 

Trong không gian quy hoạch phát triển du lịch cả nước, Thanh Hóa nằm ở phía nam của 

Tiểu vùng du lịch Trung tâm, thuộc Vùng du lịch (VDL) Bắc Bộ. Với vị trí địa lý quan trọng, tài 

nguyên du lịch đa dạng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “đưa tỉnh Thanh Hoá vào quy hoạch 

trọng điểm phát triển du lịch quốc gia”.[4].  Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ngày 28/9/2009 đã xác định:”du lịch là 

ngành kinh tế trọng điểm của địa phương...” [1].  

Năm 2010 là kết thúc thực hiện Quy hoạch Tổng thể  phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 

1995 – 2010 và Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch Thanh Hóa  (1997- 2010) và điều chỉnh 

tới năm 2020 [4]. Trong xu thế hội nhập, vấn đề cốt lõi là xác định du lịch Thanh Hóa đang ở 

đâu trong Vùng du lịch Bắc Bộ cũng như du lịch cả nước, từ có vạch ra những giải pháp phát 

triển du lịch tại địa phương trong thời gian 5 - 10 năm tới. 

Do đó, nghiên cứu vấn đề: “Du lịch Thanh Hóa: Hiện trạng, lợi thế và những thách thức”  

mang tính cấp bách cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu này tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây: 

- Phân tích khái quát thực trạng phát triển du lịch trong thời gian từ năm 2000 tới 2008  

trên địa bàn thông qua các chí tiêu cơ bản như: số lượng khách, số ngày lưu trú trung bình, 

doanh thu, hiệu quả kinh doanh du lịch; 

- Đánh giá những lợi thế, những thách thức của du lịch Thanh Hóa; 

- Những giải pháp phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2020. 

                                           
1ThS. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp nên trong bài viết này tác giả đã sử dụng phối hợp 

nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Cụ thể: 

- Phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp thống kê, phương pháp dự báo...được sử 

dụng phối hợp để phân tích các chỉ tiêu kinh tế du lịch và đối tượng du lịch tại địa phương.   

- Phương pháp SWOT (strengths/điểm mạnh, weaknesses/điểm yếu, opportunities/cơ hội, 

and threats/thách thức) được áp dụng để phân tích những điểm mạnh, những lợi thế cũng như  

những hạn chế, thách thức đối với sự phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn từ 2010 - 2020.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng phát triển du lịch Thanh Hóa 

Từ năm 2000 đến 2008 số lượng khách du lịch tăng nhanh và  cơ cấu nguồn khách  ngày 

càng đa dạng.  Tổng số khách du lịch năm 2008 đạt 2.155,0 nghìn lượt khách, chiếm 9,20% so 

với cả nước. Số lượng khách quốc tế  giai đoạn 2000-2008  tăng 29,4%/năm, cao hơn mức 

chung cả nước tới 1,5 lần. Nguồn gốc khách đa dạng, chủ yếu là từ các nước và vùng lãnh thổ 

thuộc khu vực ASEAN, Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc...), đã có một số 

khách từ châu Âu, châu Mỹ. Khách nội địa trên địa bàn tăng bình quân 24,3%/năm so với cả 

nước là 15,5%/năm. Ngoài lượng khách từ các tỉnh phía Bắc mà trọng tâm là Hà Nội, khách ở 

các tỉnh miền Trung và phía Nam cũng đã tăng lên đáng kể. Số lượng khách đến nghỉ mát tắm 

biển chiếm 63,31% tổng lượng khách (năm 2008), các loại hình khác 36,69%. [4, tr.7] 

Trong thời gian từ từ 2000 tới nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện loại hình và 

tuyến du lịch nhân văn, du lịch sinh thái như là sự kéo dài của các tuyến du lịch từ Hòa Bình, 

Ninh Bình tới Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương, các Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù 

Luông, Pù Hu,  Xuân Liên. Doanh thu du lịch tăng mạnh, tới năm 2008 đạt 755,0 tỉ đồng chiếm 

1,35% so với cả nước. [4, tr.7]. (Xem Bảng 1). 

Bảng 1. Số lượng khách du lịch đến Thanh Hoá (2000 - 2008) 

 

Năm 

Số khách (Nghìn người) Chỉ số tăng trưởng (Năm trước = 100%) 

Tỉnh Thanh Hóa** Cả nước*** Tỉnh Thanh Hóa Cả nước 

Quốc tế Nội địa Quốc tế Nội địa Quốc tế Nội địa Quốc tế Nội địa 

2000 3,1 431,8 2140,1 8613,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 3,2 479,2 2330,8 11559,3 3,2 11,0 8,9 34,2 

2002 3,8 557,4 2628,0 12300,9 22,6 29,1 22,8 42,8 

2003 3,1 628,4 2429,8 13897,5 -18,4 12,7 -7,5 13,0 

2004 4,1 696,0 2927,9 14340,7 32,3 10,8 20,5 3,2 

2005 6,7 1027,5 3470,0 15865,5 63,4 47,6 18,5 10,6 

2006 10,0 1270,1 3583,5 17854,9 49,3 23,6 3,3 12,5 
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2007 14,0 1736,0 4229,3 18582,9 40,0 36,7 18,0 4,1 

2008 20,0 2135,0 4235,8 19200,0 42,9 23,0 0,2 3,3 

SS 

(lần) 

6,45 4,94 1,98 2,23 29,4* 24,3* 10,6* 15,5* 

Chú thích: * Tăng trưởng bình quân (%/năm), SS =  so sánh 2008 so với 2000. Tính toán 

từ nguồn: ** Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Thanh Hóa  [4,7], *** Tổng cục Thống kê[5,6]. 

Hoạt động kinh doanh lữ hành và đại lý du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có những 

bước phát triển mang tính bước ngoặt. Thống kê cho thấy, từ năm 2000 trở lại đây, kinhd oanh lữ 

hành du lịch Thanh Hóa tăng nhanh về số lượng cũng như  từng bước nâng cao chất lượng. Tới 

năm 2008 đã có tới 22 doanh nghiệp lữ hành, trong đó có 4 công ty cổ phần, 12 công ty trách 

nhiệm hữu hạn (TNHH). Trong số đó, có 3 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế tới các thị 

trường Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, Vương quốc 

Thái Lan. Một số thị trường du lịch khác như Liên bang Nga, Malaysia, Sinhgapor đang được 

nghiên cứu và triển khai. [7] 

Năm 2008 các công ty lữ hành  trên địa bàn đã  phục vụ khoảng gần 8,0 nghìn lượt khách 

và doanh thu ước đạt  khoảng 10 tỷ đồng; bước đầu, đã hình thành các tour du lịch trọn gói. [7]  

Bảng 2: So sánh  một số chỉ tiêu phát triển du lịch của Thanh Hoá với cả nước và 

Vùng du lịch Bắc Bộ năm 2008 

TT Chỉ tiêu Thanh Hoá VDL Bắc Bộ Cả nước 

1 Khách du lịch (nghìn lượt) 2.155,0 15643,0 23400,0 

1.1 Khách quốc tế (nghìn lượt) 20,00 3642,0 4.200,0 

Lưu trú binh quân (ngày) 2,1 - 5,4 

1.2 Nội địa (nghìn lượt) 2135,0 12001,0 19200,0 

Lưu trú bình quân (ngày) 1,9 - 2,1 

1.3 Tỉ trọng khách so với cả nước (%)    9,2 66,8 100,0 

2 Thu nhập từ du lịch (tỷ đồng) 755,0  16457,0  56000,0  

Tỉ trọng so với cả nước (%) 1,4 29,4 100,0 

3 Lao động du lịch (lao động) 7300 79530 482000 

Tỷ trọng so với cả nước  (%)  1,5 16,5 100,0 

VDL = Vùng Du lịch. Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá [4,7] 

Cơ sở vật chất và kỹ thuật du lịch ngày càng được tăng cường và rộng khắp. Năm 2008, 

Thanh Hóa có 451 doanh nghiệp kinh doanh  dịch vụ lưu trú (33,9% so với Vùng kinh tế Bắc 

Trung Bộ), với 9558 phòng (chiếm 32,4%). Với tỉ lệ này Thanh Hóa đã vượt xa Nghệ An về 

420 cơ sở (31,5%) nhưng lại ít hơn về số phòng (9250 với 31,3% so với tổng số).  Tới nay, có 

tới 95 – 97% số lượng cơ sở lưu trú du lịch tập trung tại địa bàn trọng điểm du lịch địa phương 

như Sầm Sơn, TP Thanh Hóa, Bỉm Sơn,  Tĩnh Gia. Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch tại Thọ 

Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Ngọc Lặc, Nga Sơn... đã bắt đầu thu hút khách.[3,4,7]. 
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Bảng 3. Số lượng cơ sở lưu trú và phòng lưu trú khách du lịch  năm 1999 - 2009 

Địa phương TTH QT  QB HT* NA*  TH* BTB **TH(%) 
Năm 
1999 

Cơ sở 178 70 16 20 18 200 482 41,5 
Phòng 3469 2100 268 391 287 2040 8555 23,8 

Năm 
2008 

Cơ sở 151 76 158 76 420 451 1332 33,9 
Phòng 1460 2401 4761 2100 9250 9558 29530 32,4 

Phòng/cơ sở 008 9,7 31,6 30,1 27,6 22,0 21,2 22,2  

Chú ý: TH = Thanh Hóa, NA = Nghệ An, HT = Hà Tĩnh, QB = Quảng Bình, QT = Quảng 

Trị, TTH = Thừa Thiên Huế, BTB = Bắc Trung Bộ. Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch [4]. 

3.2. Đánh giá những lợi thế, cơ hội và thách thức, hạn chế phát triển du lịch Thanh Hóa 

3.2.1. Những lợi thế, cơ hội 

So với các địa phương khác trong VDL Bắc Bộ, Thanh Hóa có những Thanh Hóa có vị trí 

địa lý khá đặc biệt: nằm ở vị trí trung chuyển của tuyến du lịch Bắc Nam (qua đường biển, 

đường sắt, đường bộ) và tuyến đường Hồ Chí Minh được thông tuyến từ năm 2009. Thanh Hóa 

là cửa ngõ ra biển thuận lợi cho các tuyến du lịch quốc tế nối Trung Lào, Thượng Lào và Nam 

Trung Quốc, hoặc tới đông bắc Thái Lan. Thanh Hóa cũng  là nơi xuất phát các tuyến du lịch 

theo hướng đông tây nối Thanh Hóa với các địa phương Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) và  phần 

phía tây tỉnh Ninh Bình. [1, 2, 3] 

Tài nguyên du lịch đa dạng:  Theo số liệu thống kê, tính tới tháng 9 năm 2008 toàn tỉnh có 

1535 di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng. Trong đó có 135 di tích – danh thắng đã được xếp 

hạng cấp quốc gia (chiếm 5,25% tổng số di tích xếp hạng quốc gia của cả nước), 412 di tích xếp 

hạng cấp tỉnh và có mật độ di tích thuộc loại cao nhất nước. Có nhiều danh lam thắng cảnh, tài 

nguyên du lịch độc đáo như hòn Trống Mái, suối cá Cẩm Lương, hang Con Moong, thác 

Mahau, Khu di tích Hàm Rồng...Đặc biệt, Thanh Hóa là địa phương duy nhất trên cả nước có 

mặt 2 VQG là Bến En và Cúc Phương,  3 Khu BTTN là Pù Hu, Pù Luông, và Xuân Liên; tài 

nguyên du lịch biển đa dạng với nhiều bãi biển có chất lượng tốt, nguồn lợi thủy hải sản phong 

phú, văn hóa cộng đồng dân cư vùng biển rất đặc sắc...[1, 2,3] 

Thanh Hóa có thị trường du lịch rộng lớn với số dân lớn thứ 3 trong nước, mức sống của 

người dân đang được nâng cao. Trong thời kỳ 2010 – 2020 Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn 

phát triển bước ngoặt với sự phát triển nhanh quy mô kinh tế cũng như thay đổi cơ cấu nền kinh 

tế. Khu kinh tế Nghi Sơn, 6 khu công nghiệp, các đô thị mới Ngọc Lặc và Nghi Sơn đang phát 

triển nhanh tạo ra nhu cầu du lịch lớn. Chính sách ưu tiên phát triển du lịch của địa phương đang 

tạo ra môi trường phát triển du lịch thuận lợi... [1, 2,3]. 

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã hình thành các cơ sở đào lạo nhân lực du lịch khá hoàn 

chỉnh từ trung cấp tới đại học hệ chính quy: Trung cấp nghiệp vụ du lịch tại Trường Trung cấp 

Thương mại Thanh Hóa, Cao đẳng (CĐ) nghiệp vụ du lịch tại Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật 

Thanh Hóa; Đại học (ĐH) kinh doanh du lịch và ĐH Việt Nam học chuyên ngành hướng dẫn du 
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lịch tại Trường ĐH Hồng Đức. Đào tạo lại lao động du lịch dưới hình thức vừa học vừa làm 

được chú ý từ những năm 2005 tới nay. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại chỗ và 

tiếp nhận lao động du lịch từ những trung tâm đào tạo khác trong nước, đội ngũ lao động trên 

địa bàn đang được cải thiện cả về số lượng và chất lượng.  

3.2.2. Những thách thức, hạn chế. 

Trong giai đoạn 2010 – 2020, phát triển du lịch Thanh Hóa đứng trước nhiều khó khăn, 

thách thức. Cụ thể: 

- Sự cạnh tranh của các địa phương lân cận, trước hết là các địa phương Ninh Bình, Nghệ 

An với những lợi thế không kém so với Thanh Hóa. Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình với cự ly gần so 

với trung tâm phân phối khách Hà Nội và có kết cấu hạ tầng tốt hơn. 

- Hiệu qủa kinh doanh thấp: thập kỷ 1990, số ngày lưu trú trung bình khách du lịch nội địa 

đạt 2,5 ngày, nay chỉ còn 1,9 ngày; doanh thu bình quân/ 1 khách thấp hơn 6,8 lần cả nước. 

Năm 2008, số khách chiếm 9,20% cả nước nhưng doanh thu chỉ có 1,4%. 

- Chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa có sản phẩm và tuyến du lịch chuyên đề: Tỉ trọng 

khách chủ yếu vẫn thuộc về loại hình du lịch tắm biển gắn với nghỉ ngơi tắm biển vào mùa hè 

vào thứ Bảy và Chủ nhật trong tuần. 

- Yếu kém trong khâu quy hoạch dẫn tới đầu tư dàn trải, nhiều dự án chưa hoàn thành, hiệu 

quả đầu tư chưa cao như Dự án Nam Sầm Sơn, Dự án khu du lịch Hàm Rồng... 

- Cơ sở  vật chất kỹ thuật du lịch chưa đồng bộ, manh  mún: bình quân mỗi cơ sở lưu trú 

khoảng 20 phòng nên ít có sự lựa chọn cho khách; hạ tầng kỹ thuật tại các điểm du lịch quan 

trọng như Sầm Sơn,  Tĩnh Gia, TP Thanh Hóa, Bỉm Sơn còn thiếu và yếu. 

- Hoạt động kinh doanh lữ hành còn non yếu, quy mô nhỏ, thiếu kinh nghiệm;  thiếu hệ 

thống đại lý cung cấp khách, trình độ  quản lý  thấp kém. 

- Văn hóa kinh doanh du lịch vẫn là thách thức to lớn nhất: tình trạng chặt, chém khách; ăn 

xin, chèo kéo khách....vẫn xảy ra ở mức nghiêm trọng vào mùa du lịch. 

- Đào tạo nhân lực mới chú trọng về số lượng mà chưa có chiều sâu: mặc dù số lượng lao 

động du lịch được đào tạo hàng năm khoảng 150 – 200 người, nhưng chất lượng chưa cao, kỹ 

năng thực hành và ngoại ngữ yếu.   

3.2.3. Một số giải pháp phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2020 

Để phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa tương xứng với tiềm năng, thực hiện những mục tiêu 

phát triển tới năm 2020 cần thực hiện một số giải pháp đồng bộ dưới đây: 

- Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch nhất là tại các khu vực 

du lịch trọng điểm như TP Thanh Hóa, TX Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn theo hướng mở rộng 

các loại hình du lịch mạo hiểm, du lịch nhân văn, du lịch  sinh thái. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và kỹ thuật du lịch đồng bộ với kết cấu hạ tầng tại các 

địa bàn trọng điểm du lịch như TP Thanh Hóa, TX Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Thọ Xuân.  Thực hiện 
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chủ trương xã hội hóa đầu tư du lịch, kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế  đầu tư vào 

phát triển du lịch tại địa phương.  

- Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động du lịch; nâng cao kỹ năng thực hành; phối hợp 

giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp; đào tạo hợp lý giữa các loại hình lao động du lịch; 

có chiến lược xây dựng Thanh Hóa thành một trung tâm đào tạo  lao động du lịch quan trọng 

của vùng Bắc Trung Bộ. 

- Tăng cường công tác tiếp thị, xây dựng thương hiệu các địa bàn du lịch trọng điểm như 

Bãi biển Sầm Sơn, các khu BTTN Pù Luông,  Pù Hu và Xuân Liên, các VQG Bến En và Cúc 

Phương, suối cá Cẩm Lương, Khu du lịch Hàm Rồng...; 

- Tiến hành quy hoạch phát triển du lịch tại Tĩnh Gia, Như Thanh, Ngọc Lặc, Thọ  Xuân, 

Nga Sơn. Đặc biệt chú ý tới các tuyến du lịch đông tây nhằm kết nối thế mạnh của 3 vùng: 

duyên hải, đồng bằng và miền núi. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thiết kế các tuyến du lịch nội 

tỉnh, kết nối với các tour du lịch của tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và CHDCND Lào;  có chính sách 

ưu tiên phát triển các công ty lữ hành. 

 4. KẾT LUẬN 

Thanh Hóa là tỉnh có những lợi thế nổi bật về vị trí địa lý du lịch, sự đa dạng tài nguyên 

du lịch với thế mạnh kết hợp ở 3 vùng  miền núi, đồng bằng và ven biển. Tuy nhiên, do  hệ 

thống cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch yếu và phân bố chưa  hợp lý, đội ngũ lao động có số 

lượng mỏng và chất lượng thấp, trình độ quản lý còn non yếu nên hiệu quả kinh doanh du lịch 

thấp. Để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong nước cũng như quốc tế trong thời gian từ 

2010 tới 2020, du lịch Thanh Hóa cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kinh tế - kỹ thuật, 

trong đó những giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng,  

cơ sở vật chất và kỹ thuật du lịch giữ vai trò trọng yếu. 
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Thanh Hoa Tourism, Current status, advantages 

 and challenges 

 
Mai Duy Luc 

 

ABSTRACT 

 

Thanh Hoa is province that has a special position in tourism development of the country 

and diversified tourism resources. Analysing criteria of tourism business in the period of 2000 – 

2008 indicates the low number of tourists, of travel business and the limitation of 

infarastructure system in the both their depth and width. To achieve the goal stated in the 

adjustment of master plan for Thanh Hoa tourism development to 2020 and to place Thanh Hoa 

in to national focus planing, it needs carrying out harmonious solution in which human 

resource training, planning designing and investing in tourism are key factors. 

Key words: Thanh Hoa Tourism, Current status, advantages and challenges 
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NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH 
CỦA HÀNG HÓA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG 

Nguyễn Thị Chinh1 

TÓM TẮT 

Tìm giải pháp nâng sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường là vấn đề quan tâm 
hàng đầu của các nhà sản xuất kinh doanh, bởi vì hàng hóa của Việt Nam khi đưa ra thị trường 

còn bộc lộ nhiều hạn chế so với hàng hóa của nhiều nước khác trên thế giới. Đặc biệt trong xu thế 

hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, để hàng hóa của Việt Nam có thể đứng vững trong môi trường 

cạnh tranh khốc liệt cần có những giải pháp tích cực nhằm tạo ra lợi thế cho sự phát triển lâu dài.  

Từ khóa: Sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam 

1.MỞ ĐẦU 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI - Đại hội đổi mới toàn diện đất nước, chuyển đổi mô hình 

phát triển kinh tế từ: “kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu, bao cấp” sang “kinh tế hàng hóa 

nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng 

XHCN” [3, tr.60] và phát triển thành “...kinh tế thị trường định hướng XHCN” [4, tr.77]. Khi Việt 

Nam là thành viên của ASEAN ,WTO, có quan hệ hợp tác kinh tế với nhiều nước trên thế giới 

đã tạo ra thời cơ và thách thức mới. Hàng hóa Việt Nam có điều kiện để mở rộng thị trường tiêu 

thụ, có thể đi xa hơn, đến tay người tiêu dùng nhiều nước... nhưng lại đối mặt với sự cạnh tranh gay 

gắt hơn. Thực tế, sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường còn yếu so với hàng hóa của 

nhiều nước trong khu vực và thế giới. Vì vậy, vấn đề cấp thiết là phải có chiến lược và giải pháp 

đồng bộ để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường cả trong và 

ngoài nước phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.  

2. NỘI DUNG 

2.1  Cạnh tranh và các yếu tố của sức cạnh tranh 

Cạnh tranh và sức cạnh tranh là những khái niệm được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh 

vực: kinh tế, chính trị, quân sự... Bài viết này tiếp cận cạnh tranh và sức cạnh tranh trong lĩnh 

vực kinh tế. 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác: “cạnh tranh là sự ganh đua về kinh tế giữa những 

chủ thể trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, 

tiêu thụ và tiêu dùng hàng hóa để  thu được nhiều lợi ích nhất cho mình” [ 2, tr.75]. 

Theo quan điểm của nhà kinh tế học Michael Porter: cạnh tranh là giành lấy thị phần. 

Cạnh tranh là sự ganh đua của các doanh nghiệp để chiếm lĩnh ưu thế có lợi trong việc sản 

xuất, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ nhằm thu được lợi nhuận cao. 

Mục đích cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận 

trung bình mà các doanh nghiệp khác đang có. Để đạt được mục đích, các doanh nghiệp phải 

                                           
1ThS. Khoa Lý luận - Chính trị, trường Đại học Hồng Đức.  
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tìm mọi cách hạ thấp giá trị, giá cả của hàng hóa, nâng cao chất lượng, điều kiện dịch vụ… hay 

nói cách khác là nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. 

 Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về sức cạnh tranh trên các cấp độ quốc gia, 

doanh nghiệp, sản phẩm nhưng chưa có một lý thuyết “chuẩn” về sức cạnh tranh. Tuy nhiên, có 

hai hệ thống lý thuyết với hai phương pháp đánh giá được các quốc gia sử dụng nhiều nhất đó 

là: diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) thiết lập trong báo cáo cạnh tranh toàn cầu và Viện Quốc tế 

về quản lý kinh tế và phát triển (IMD) đề xuất trong niên giám cạnh tranh thế giới. 

 Sức cạnh tranh của hàng hóa có thể hiểu là tất cả các đặc điểm, yếu tố, tiềm năng mà sản 

phẩm đó có thể duy trì và phát triển vị trí của mình trên thương trường cạnh tranh một cách lâu 

dài và có ý nghĩa. 

Sức cạnh tranh là một khái niệm chỉ năng lực hoạt động của một doanh nghiệp, một 

khu vực sản xuất hoặc một quốc gia trong việc chiếm lĩnh thị phần hàng hóa hoặc dịch vụ 

trên thị trường. 

Theo nghĩa hẹp, sức cạnh tranh là tổng hòa các đặc tính về tiêu dùng và giá trị vượt trội 

của sản phẩm trên thị trường, có nghĩa là sự vượt trội của sản phẩm so với các sản phẩm cạnh 

tranh cùng loại trên thị trường. 

Như vậy, sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường phản ánh thực lực (năng lực) của 

doanh nghiệp về mọi mặt trong sản xuất kinh doanh và lợi thế so với đối thủ cạnh trạnh trong việc 
thỏa mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng, khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. 

 Các yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. 

Theo Michael Porter - Giáo sư đại học Harvard, thành viên của WEF có 4 yếu tố: 

 - Các yếu tố của bản thân doanh nghiệp bao gồm: các yếu tố về con người (chất lượng, kỹ 

năng); các yếu tố về trình độ (khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm thị trường); các yếu tố về vốn... 

 - Nhu cầu của khác hàng, Thông thường, không một doanh nghiệp nào có khả năng thỏa 

mãn đầy đủ tất cả những yêu cầu của khách hàng mà doanh nghiệp có lợi thế về mặt này thì có 

hạn chế về mặt khác. Vấn đề là doanh nghiệp phải nhận biết được điều đó và cố gắng phát huy 

cao nhất những điểm mạnh mà mình đang có thể đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của khách 

hàng. Thông qua nhu cầu của khách hàng có thể gợi mở cho doanh nghiệp để phát triển các loại 

hình sản phẩm, dịch vụ mới. Các loại hình này có thể được phát triển rộng rãi ra thị trường bên 

ngoài và khi đó hàng hóa của họ có được lợi thế trong cạnh tranh. 

 - Các lĩnh vực có liên quan và phụ trợ như: thị trường tài chính; sự phát triển của công 

nghệ thông tin... 

- Chiến lược của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh. Phải xây dựng chiến lược cho sản 

phẩm của doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển bền vững vị trí của hàng hóa trên thị trường. 

Thực chất là sự phát triển của hoạt động doanh nghiệp sẽ thành công nếu được quản lý và tổ chức 

phù hợp và kính thích được các lợi thế cạnh tranh của nó. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ 

là yếu tố thúc đẩy cải tiến và thay đổi kỹ thuật nhằm hạ thấp chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Trong 4 yếu tố trên, yếu tố 1 và 4 được coi là yếu tố nội tại của doanh nghiệp, còn yếu tố 
2 và 3 được coi là những yếu tố có tính chất tác động và thúc đẩy sức cạnh tranh. Ngoài ra còn 

hai yếu tố cần tính đến đó là những cơ hội và vai trò của Chính phủ. 

 2.2 Một số hạn chế của hàng hóa Việt Nam trên thị trường 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, hàng hóa của Việt Nam có nhiều đối thủ cạnh 

tranh mạnh hơn, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập.    
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Một là, nhìn chung chất lượng hàng hóa của Việt Nam về chất liệu và tính kỹ thuật trong 
sản phẩm chưa tốt khiến cho sức bền của sản phẩm bị hạn chế dẫn đến sức cạnh tranh kém. Tuy 
nhiên, có những hàng hóa chất lượng tốt, nhưng khả năng quảng cáo, tiếp thị… còn hạn chếnên 
vẫn yếu thế trong cạnh tranh. 

Hai là, mẫu mã, kiểu dáng hàng hóa của Việt Nam chưa phong phú, ít hấp dẫn chưa kích 
thích được người tiêu dùng, thậm chí còn có nguy cơ tụt hậu so với hàng hóa của một số nước 
trong khu vực. Hơn nữa, chủng loại hàng hóa còn đơn điệu... dẫn đến việc cạnh tranh của hàng 
Việt Nam trên thị trường gặp nhiều khó khăn. 

Ba là, sự gia tăng về tính năng, tiện dụng của hàng Việt Nam còn hữu hạn nên lợi thế 
cạnh tranh kém. Bởi lẽ, xã hội càng phát triển thì nhu cầu tiêu dùng của con người càng cao cả 
về số lượng và chất lượng sử dụng. Sản phẩm nào có nhiều tính năng hơn, có nhiều giá trị sử 
dụng hơn và tiện dụng hơn sẽ chinh phục được khách hàng, sản phẩm sẽ bán được nhiều hơn – 
 sức cạnh tranh mạnh hơn. 

Bốn là, chi phí lao động để sản xuất ra hàng hóa còn cao, nên hiệu quả kinh tế còn thấp – 
hiệu quả cạnh tranh thấp. Hàng hóa của Việt Nam hiện nay hàm lượng yếu tố vật chất và sức lao 
động còn cao so với hàm lượng tri thức nên sản xuất nhiều nhưng hiệu quả kinh tế lại không tương 
ứng. Thực tế cho thấy những hàng hóa đang có lợi thế trên thị trường nhưng vẫn là những hàng hóa 
sử dụng nhiều lao động như: may mặc, giầy da... hoặc có những hàng hóa xuất khẩu được với khối 
lượng lớn nhưng chủ yếu là hàng thô - hàng nguyên liệu như: mủ cao su, hạt cà phê, dầu khí... 

Năm là, khả năng phân loại khách hàng (người có thu nhập cao, người có thu nhập 

thấp...), phân loại hàng hóa (hàng chất lượng cao, hàng giá rẻ...) còn hạn chế. Nếu doanh nghiệp 

chỉ sản xuất một loại hàng mà không tính đến sự phù hợp về giá cả với nhiều mức thu nhập của 

người tiêu dùng  thì chắc chắn thị trường tiêu thụ sẽ hẹp - hạn chế quy mô cạnh tranh. 

Sáu là, việc xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu, bảo vệ thương hiệu của hàng 
Việt Nam còn xem nhẹ và chưa kịp thời, dẫn đến bị đánh cắp thương hiệu, làm hàng giả... làm 

giảm sức cạnh tranh của những hàng hóa đã có uy tín trên thị trường trong nước và thế giới như: 

cà phê Trung Nguyên, võng Duy Lợi... Nhận thức rõ điều này, tại hội thảo Thương hiệu Việt 

tháng 1 năm 2010, GS.TS Trần Ngọc Hiên, Phó chủ tịch liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 

Việt Nam cho rằng: “ Sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng trở thành vấn đề 

sống còn của doanh nghiệp, trước hết là của những người quản lý doanh nghiệp. Sức cạnh tranh 

ấy tập trung ở giá trị thương hiệu Việt...” 

2.3 Nguyên nhân hạn chế sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường 

+ Do trình độ kỹ thuật, công nghệ trong các cơ sở sản xuất của nước ta còn lạc hậu. 

“Theo UNDP Việt Nam đang ở trình độ công nghệ lạc hậu 2/7 của thế giới, thiết bị máy móc 

lạc hậu 2-3 thế hệ, thậm chí có lĩnh vực 4-5 thế hệ”. [ 2, tr.341 ] Việc ứng dụng công nghệ mới 

còn chậm, trên thế giới cứ 3 đến 5 năm một thế hệ máy mới ra đời, nhưng ở Viêt Nam trong 

quãng thời gian đó nhiều doanh nghiệp còn chưa thu hồi hết giá trị của công nghệ đang sử dụng, 

làm ảnh hưởng đến việc thay đổi công nghệ mới. Vì vậy, “ năng suất lao động của nước ta chỉ 

bằng 30% mức trung bình của thế giới” [2, tr.341], dẫn đến chi phí lao động vào hàng hóa cao 

hơn, giá cả cao hơn, trong khi chất lượng nhiều hàng hóa chưa đạt chuẩn quốc tế. 

+  Nguồn lực lao động chất lượng cao ở nước ta hiện nay còn khan hiếm. Chúng ta có 

nguồn lực lao động dồi dào, trẻ, ham học hỏi, khéo tay... nhưng chủ yếu là lao động thủ công, 

 chưa quen tác phong lao động công nghiệp. Nếu xét về lao động có trình độ kỹ thuật và năng suất 
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lao động cao thì lao động Việt Nam còn nhiều hạn chế so với Thái Lan, Malaixia, Singapo. Thêm 

nữa, không ít doanh nghiệp ở nước ta phải làm cả việc dạy nghề cho công nhân (chiếm khoảng 

80% ) dẫn đến chi phí đào tạo lao động cao, sức cạnh tranh thấp. Theo Bộ Lao động thương binh 

và Xã hội công bố năm 2010, nước ta mới có 1.200 trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề, trong 

đó có 22 trường đạt chất lượng. Điều này nói lên phần nào chất lượng lao động của Việt Nam.  

+ Trình độ người quản lý doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa kịp thời tiếp cận với những 

kiến thức, phong cách quản lý hiện đại, đặc biệt là kinh nghiệm giao dịch xuất nhập khẩu. Việc 

xây dựng chiến lược kinh doanh ở không ít doanh nghiệp còn lúng túng, chưa có sắc thái riêng, 

chưa tính được hiệu quả lâu dài cho doanh nghiệp. Việc nắm bắt xu hướng thay đổi nhu cầu, thị 

hiếu người tiêu dùng... ớ một số doanh nghiệp chưa thật nhạy bén cũng là yếu tố làm hạn chế thị 

phần của hàng Việt Nam trên thị trường.  

+ Hiệu lực quản lý của Nhà nước ở một số lĩnh vực còn bất cập, chưa đẩy lùi được một 

số hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh như lách luật, làm hàng giả, buôn lậu, bán phá giá, 

lũng đoạn thị trường…  

2.4 Một số giải pháp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên 

thị trường 

Một là, cần cải tiến kỹ thuật, công nghệ trong các cơ sở sản xuất. Hơn nữa, phải chủ động 

trong việc ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh. 
Đây là giải pháp quan trọng để khắc phục nhiều hạn chế của hàng Việt Nam hiện nay. Khi có trình 

độ kỹ thuật, công nghệ cao sẽ làm cho năng suất lao động tăng lên, giá trị hàng hóa giảm xuống 

thì sức cạnh tranh của hàng hóa càng mạnh, hiệu quả cạnh tranh càng cao. Hơn nữa, nếu chúng ta 

làm chủ được việc ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất sẽ có 

điều kiện để sản xuất ra những hàng hóa có tính năng, tiện dụng cao hơn... hàng hóa của chúng ta 

sẽ có lợi thế hơn trên thị trường. 

Hai là, vận dụng sáng tạo lý thuyết kinh tế về quan hệ cung cầu hàng hóa trên thị trường, 
các nhà sản xuất kinh doanh cần phải giải quyết tốt các vấn đề: Sản xuất cái gì? Sản xuất như 
thế nào?  Sản xuất cho ai? Sản xuất bao nhiêu? Muốn giải được những bài toán này doanh 
nghiệp phải nắm được tình hình thị trường tốt hay xấu, nhu cầu tiêu dùng cao hay thấp, số lượng 
hàng hóa có thể cung cấp cho thị trường tại những thời điểm nhất định… mới có thể chủ động 
xác định được chỗ đứng cho hàng hóa của mình trên thị trường. Như vậy, để nâng sức cạnh 
tranh của hàng hóa trên thị trường, các nhà sản xuất kinh doanh của Việt Nam phải tạo ra đươc 
lợi thế so sánh trên thị trường hội nhập. 

Ba là, các nhà sản xuất kinh doanh Việt Nam phải dẫn được người tiêu dùng đi theo mình – 
“cung phải kích thích cầu”. Đây là giải pháp đem lại nhiều lợi thế cạnh tranh khi đưa sản phẩm ra 
thị trường. Muốn làm được điều này, các nhà sản xuất Việt Nam phải nắm được sở thích, xu 
hướng thay đổi thị hiếu của người tiêu nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm có mẫu mã, hình 
thức, kiểu dáng  phù hợp... giành lấy lợi thế trong cạnh tranh.  

Bốn là, các nhà sản xuất Việt Nam phải mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa theo hướng đa 
dạng hóa thị trường. Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay cần tích cực phất 

triển thị trường hướng nội phù hợp về giá thành, chất lượng hàng hóa  để tiếp sức cho cuộc vận 

động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng 

hàng Việt Nam đang nhường sân nhà cho hàng nước ngoài. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt 

Nam cần phải đẩy mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu, 
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bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm của mình để hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng nhiều hơn, 

rộng hơn trên thị trường thế giới.  

Năm là, đồng thời với các giải pháp trên, cần phải nâng cao hơn nữa vai trò quản lý kinh 
tế của Nhà nước. Thông qua các chính sách và công cụ quản lý kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô 
Nhà nước cần đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, 
làm ăn phi pháp hàng lậu, hàng giả, trốn thuế... Hơn nữa, Nhà nước cần tạo điều kiện, giúp đỡ 
các doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, vốn, kỹ thuật công nghệ... để các nhà sản xuất Việt 
Nam có thể đứng vững và vươn lên trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. 

3. KẾT LUẬN 

Trong quá trình phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị truờng định hướng XHCN, 
hàng hóa của Việt Nam đã từng bước tìm được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. 
Tuy nhiên trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, hàng hóa của Việt Nam đang phải 
cạnh tranh khốc liệt với hàng hóa của nhiều nước phát triển, nhiều tập đoàn kinh tế lớn mạnh 
thế giới. Vì vậy, tìm giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam là vấn đề cấp 
thiết cả về chiến lược và sách lược. Bài viết này  gợi mở một số giải pháp cơ bản cho các doanh 
nghiệp hi vọng góp phần khắc phục, đẩy lùi những hạn chế còn tồn tại trong hàng hóa của Việt 
Nam. Từ đó, nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường, góp phần tăng trưởng, 
phát triển kinh tế, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc vận động người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam do Đảng và Nhà nước phát động. 
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ABSTRACT 

Finding solutions to increase competitiveness of VietNam goods on the market  is the top 
concern of manufacturers business, because, Vietnam's goods market still reveasl many 
limitations compared with the other in the world. Especially in the trend of international 
economic integration make, to Vietnam's goods stand in the fierce competitive environment it 
requires positive solutions in order to create advantages give  for long-term development. 
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