LÊ THÁNH TÔNG
Lục Đức Thuận
DẪN NHẬP.
Bài này được viết trong những ngày ngồi buồn ẩn náu dịch covid-19,
không việc gì làm và bâng khuâng nghĩ đến những ngày đầu của ba, bốn mươi
năm về trước, bước những bước đầu tập tễnh sưu tập những đồng tiền cổ của
Việt Nam. Ngày đó đôi lúc nhìn những đồng tiền Quang Thuận, Hồng Đức của
vua Lê Thánh Tông, tôi thắc mắc không hiểu vì sao có những chữ Hồng, chữ
Bảo, chữ Thuận mà nét đá cuối bên phải lại bẻ móc quẹo về phía trái. Tôi “bị”
học chữ Hán bốn năm Trung Học, nhưng có bao giờ viết như vậy đâu ? Ngạc
nhiên nhất vì cũng có những đồng tiền cùng niên hiệu nhưng không có hiện
tượng này !
Thời gian trôi đi, đành chấp nhận với kiến thức hạn hẹp của mình. Cho
đến năm 2017, tình cờ đọc được bài viết của anh bạn Phi Long trong Câu Lạc
Bộ Sưu Tập Tiền Cổ ở Hà Nội báo tin về quyển sách Lịch Sử Thư Pháp Việt
Nam của tác giả Nguyễn Sử, một người trẻ tuổi “vạch rêu xanh tìm lại dấu cũ
của tiền triều”... mà tôi sửng sốt khâm phục vì anh đã giải mã những khúc mắc
trên cho tôi vơi nhẹ nỗi lòng. Bài viết này tôi đã xin anh Nguyễn Sử cho tôi vinh
danh anh và đề cao vai trò của thư pháp trong mối liên hệ đến những vấn đề lịch
sử.

THƯ PHÁP ĐỜI LÊ.
Đúng là có thư pháp khác biệt trong thời vua Lê Thánh Tôn, nhưng sao
lại lạ vậy ? Mấy mươi năm về trước, tôi truy lục sử cũ nhưng không tài liệu nào
nói đến chuyện thư pháp này. Vâng ! thuở đó, chưa có một nhà khảo cổ, hoặc
chuyên gia tiền cổ, sử gia, ngay cả thư pháp gia nhắc chuyện thư pháp thay đổi
trong đời Hậu Lê. Sự thay đổi này rõ là từ đời Quang Thuận, rộ lên vào thời
Hồng Đức và ảnh hưởng đến các đời con cháu vua Lê Thánh Tông như Cảnh
Thống (Lê Hiến Tông), Đoan Khánh (Lê Uy Mục), Hồng Thuận (Lê Tương
Dực) và Quang Thiệu (Lê Chiêu Tông).

Ngay cả khi nhà Mạc tiếm đoạt ngôi vua Lê, kiểu móc ngược này vẫn
xuất hiện trong các tiền Minh Đức thông bảo của Mạc Đăng Dung, tiền Đại
Chính thông bảo của Mạc Đăng Doanh... rồi sau đó không thấy nữa trong các
tiền sau đời con cháu của Mạc Đăng Doanh qua đến tiền của nhà Lê Trung
Hưng, ngoại trừ vài đồng Cảnh Hưng thông bảo của vua Lê Hiển Tông [17401786]. Cảnh Hưng, một ông vua, vào thời Lê mạt, đúc đủ loại tiền trong lịch sử
tiền tệ thời phong kiến của Việt Nam, có một đồng tiền Cảnh Hưng mang dấu
tích thư pháp nói trên. Tiền Cảnh Hưng quá đa dạng, vừa do triều đình đúc ở
nhiều sở đúc khác nhau, vừa do dân đúc lén lậu... tuy nhiên đồng tiền này dày
dặn, kiểu của đồng tiền chính thống do triều đình đúc, có thể nó ra đời dựa vào
lòng hoài cổ của một vị quan viết mẫu tiền ở sở đúc nào.

HOA ÁP TỰ.

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói đến thư pháp Hoa Áp vào đời Hồng Đức
năm thứ tám [1477 ] của vua Lê Thánh Tông. Sử chép “ Nhuận nhị nguyệt sắc
chỉ các vệ nha môn quan dụng hoa áp tự khâm tuân phụng hành [ 閏 二 月 勑 旨
各 衛 衙 門 官 用 花 押 字 欽 遵 奉 行 ]. Tuy nhiên có lẻ vì các dịch giả thời trước
không thông hiểu thư pháp nên không biết “hoa áp tự” là tên gọi thư pháp của
vua Thánh Tông, và họ đều dịch là “ Tháng hai nhuận, ra sắc chỉ cho các quan
nha môn các vệ phải ký tên vào giấy tờ theo đó mà thi hành”.Có lẻ vì chữ “áp”
có nghĩa là đè, cầm, hoặc “hoa áp” theo Thiều Chửu có nghĩa là “ký chữ để làm
ghi” mà dịch giả dịch theo ý trên ? Do đó mà người đọc không biết gì về thứ
chữ hoa áp, ma phải chờ đến tác giả Nguyễn Sử dịch “ Sắc chỉ các vệ nha môn,
dùng lối chữ hoa áp, phải kính cẩn tuân phụng thi hành”.[Lịch sử thư pháp Việt
Nam, Nguyễn Sử, trang 138], mới biết đó là tên của loại thư pháp đời Lê.
Tuy nhiên thư pháp này đã có trên đồng tiền Quang Thuận, niên hiệu
trước Hồng Đức của vua Thánh Tông. Truy lục chính sử chúng ta có thể thấy
chính sách bảo mật của nhà vua và suy đoán được lý do vì sao thứ chữ hoa áp ra
đời. Mới lên ngôi, ngay năm thứ nhất Quang Thuận, vua đã có sắc chỉ cho các
quan nội thất, nội nhân, cung tỳ không được tiết lộ chiếu chỉ, việc trong cung
cho người ngoài, ngay cả vợ con. Năm thứ hai, triều đình lại cấm thuộc lại ở các
châu huyện không được bóc trộm hay mang về nhà những sớ điệp dán kín. Năm
kế đó, nhà vua lệnh không cho nô tỳ người Hoa ra ngoài nhân dịp sứ Trung
Quốc sang, đề phòng thông đồng tin tức. Năm thứ tư, vua cấm nội quan và tì nữ
kết bạn với người ngoài, nhất là người bói toán, đạo thích. Nói chung vua Thánh
Tông đặt nặng việc giữ kín tin tức của triều đình, trong cung với người ngoài, đề
phòng người Minh, kẻ gian dọ thám tin tức của triều đình. Có lẻ vì thế mà năm
Mậu Tý, Quang Thuận thứ chín [1468], bộ Lễ có quy tắc về giấy tờ, văn tự khi
ban hành trong dân gian. Toàn Thư chép “ Lục nguyệt, sắc chỉ Lễ bộ nghị định
dân gian chư văn tự cách thức ban hành thiên hạ. 六 月 色 旨 禮 部 議 定 民 間 諸
文 字 格 式 頒 行 天 下. Dịch “Tháng sáu, ra sắc chỉ cho Lễ bộ bàn định quy cách
giấy tờ trong dân gian để ban hành trong cả nước “.
Và thi sĩ Phạm đình Hổ (1768-1839) đời nhà Nguyễn, anh bạn của nữ sĩ
Hồ Xuân Hương, cũng chép về lối chữ mới trong thời Thánh Tông như sau “
Còn những giấy tờ ở chốn cửa công thì dùng riêng một lối chữ “Nam”, lúc đầu
là phòng dân gian làm giả mạo, mới theo hoa văn mà đặt ra một lối chữ cho
việc quan. Ai học theo lối chữ ấy, thì sáu năm một lần, thi trúng tuyển được
sung vào làm chân thư tả trong các nha môn “, trích Vũ trung tùy bút. Phạm
đình Hổ mô tả ba chữ Đại Hưng Môn ở cửa Nam thành Thăng Long “ Còn ba
chữ Đại Hưng Môn thì là chữ Hoành Biển, chế ra từ đời Lê Hồng Đức, nét bút
lẫn cả lối chân, lối khải; chữ cổ đến đời ấy đã có một bức biến cải “. [Vũ trung
tùy bút, Phạm Đình Hổ, trang 29].

Qua tư liệu xưa và sử cũ, người đọc sử thấy rõ do chính sách bảo mật của
vua Lê Thánh Tông đề phòng những tiết lộ về tin tức, văn thư của triều đình với
kẻ gian và ngay cả với người Minh phương Bắc mà nhà vua đặt ra những sắc
lệnh nghiêm cấm; hơn thế nữa, còn đặt ra một lối chữ viết mới theo việc quan
để áp dụng trong những sắc lệnh, chỉ dụ phòng trường hợp giả mạo. Ngay cả
triều đình còn đặt ra tầng lớp thư lại để tập và tuyển người chuyên viết những
giấy tờ cho triều đình. Thứ thư pháp mới này gọi là hoa áp tự, còn được Phạm
Đình Hổ gọi là chữ Hoành Biển.
THƯ PHÁP CỦA HOA ÁP TỰ.
Bàn về thư pháp cổ của Việt Nam, ngày nay chắc không còn nhiều người
có thực học để đưa ra nhận xét chuẩn đích. Có thể hãy nghe tác giả Nguyễn Sử
nói về hoa áp tự để thấy cái tinh hoa của chữ viết bằng bút lông của thời cổ, mà
tôi rất thích với lời khen ngợi về anh của những thân hữu rằng “ngàn năm còn
có một người, ngồi trên chiếu rách viết lời vàng son”.
Nguyễn Sử viết “ Đặc điểm chính của lối chữ này là nét ngang bằng,
thẳng, giấu đầu che đuôi 1 , các nét cuối thường có xu hướng hất lên trên (càng
về giai đoạn sau, xu hướng này càng khoa trương). Nét chấm đều có hiện tượng lộ
phong xuất bút, hoặc liên ti 2 với một nét khác còn lại nếu có sự kết hợp, hoặc
trong trường hợp ba chấm thủy thì các nét đều được liên kết với nhau. Lộ phong
được dùng chủ yếu trong các nét móc câu, hoặc cuối các nét. Về kết cấu, đại đa
số trên chặt, dưới thưa 3 , thế hướng về bốn góc của chữ. Tính cân xứng cao, ít
tạo sự biến hoá, lấy trung cung làm nền tảng 4 ”. [Lịch sử thư pháp Việt Nam,
Nguyễn Sử, trang 138].

Giấu đầu (tàng thủ) : đơn giản là khi đặt đầu bút xuống mặt giấy để viết thì ngay sau đó nét bút được giấu
luôn bằng dùng một nét khác để che nét đó đi, chứ không để lộ ra ngoài.
Che đuôi (hộ vĩ) : là nét đuôi không hắt ra bên ngoài mà ẩn vào bên trong. Nét bút để muốn có độ hàm xúc
thì hay được che chắn lại để nó chắc chắn.
2
Liên ti : nét nhỏ như sợi tơ.
3
Trên chặt dưới thưa : các nét có xu hướng tập trung ở bên trên, rồi triển khai ra về bốn hướng. Tùy theo
kết cấu khác nhau, trên chặt dưới thưa hoặc dưới chặt trên thưa, trái chặt phải thưa hay trái thưa phải chặt
mà thư pháp tạo dáng thẩm mỹ khác nhau
4
Hoa áp tạo chặt ở trên, giữ chắc tâm điểm của chữ tạo độ vững chắc để các nét thưa buông lỏng ở dưới như
nét móc, nét vẩy, nét hất vẫn tạo thế cân bằng cho chữ.
1

Sắc phong đời Hồng Đức (Lịch sử thư pháp Việt Nam, Nguyễn Sử, trang 139)

Theo tác giả Nguyễn Sử, thư pháp Hoa Áp lần có tính cách khoa trương
nhiều hơn khi sang đến đời Mạc, từ nét bút tới kết cấu, mà tác giả kết luận về
thứ khải thư của người Nam này rằng “Hoa áp tham khảo đặc trưng hình thể
của triện thư, có ý hướng của lệ thư, sự biến chuyển của hành thư và cũng bao
gồm cả sự quy chuẩn của khải thư. Đây là một cuộc cách mạng lớn trong việc
hình thành hình thể, kết cấu, đường nét và cách dùng bút của thư pháp Việt
Nam “. (trích Thư pháp Việt Nam, Nguyễn Sử, trang 151). Thứ chữ của người
Nam này dần thay đổi từ nhà Mạc qua nhà Lê Trung Hưng.

CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ?
Có phải chăng việc bảo mật những sắc lệnh, chỉ dụ của vua Lê Thánh
Tông nằm trong chính sách thuộc chủ nghĩa dân tộc mà nhà vua đã có ý nghĩ từ
khi lên làm vua ? Hay Ngài với vai trò là một con dân của Đại Việt mà “một
thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được ...” ? Dù bất cứ
phê phán gì, Lê Thánh Tông, với lịch sử Đại Việt, vẫn là một vì vua được gắn
chặt với một giai đoạn phát triển cường thịnh nhất của đất nước. Ngài luôn quan
tâm đến việc mở mang đất nước, bảo vệ giang sơn và giữ gìn chủ quyền của
quốc gia. Về đối ngoại, Ngài đã dẹp tan Chiêm Thành, trấn áp Bồn Man, Lão
Qua, chủ động với nhà Minh để ngăn ngừa những manh nha xâm lược của kẻ
thù ở phương Bắc. Và ngay cả về kinh tế, dù có nhiều chỉ trích về chính sách
chèn ép ngoại thương của triều đình Thánh Tông, nhưng ngày nay đã có nhiều
suy tư rộng thoáng và chính xác hơn, những chứng cớ về cổ vật từ các tàu đắm
cho thấy vua Lê Thánh Tông thật sự đã tạo nhiều thuận lợi cho ngoại thương
của Đại Việt.
TRỌNG NÔNG ỨC THƯƠNG ?
Đa số những chỉ trích về ngoại thương trong thời Thánh Tông đều cho
rằng nhà vua trọng nông ức thương, nhưng chỉ là suy nghĩ một chiều mà không
chú ý đến những khiá cạnh khác. Có ý kiến cho rằng nhà vua bắt các quan đi sứ
Trung Quốc phơi bày hàng hoá khi đi sứ về để làm nhục mà ngăn cấm ngoại
thương. Đó có phải là ngăn cấm mua bán với nước ngoài ? hay chỉ để nhắc nhở
vai trò của sứ thần không phải là nhà buôn cơ hội, sỉ nhục danh dự của Đại Việt
? Ngay như triều đình nhà Minh cũng không thích việc mua bán này, mà bộ Lễ
phải tâu lên vua Minh Hiến Tông 5 “An Nam đưa nhiều sứ thần triều cống,
mang hàng hoá riêng để kiếm lợi, làm khổ dân biên cảnh, xin nghiêm cấm bớt”,
cho thấy đây là tệ nạn về ngoại giao, chứ không phải ngăn cấm giao thương.
Vua Lê trọng nông ? Nhà vua ý thức được sức mạnh của quân đội và từng
ban sắc dụ trước khi đánh Chiêm Thành “dẹp loạn thì trước hết phải dùng võ,
quân mạnh vốn là ở đủ lương ăn”. Nhìn lại những thành quả dưới triều Quang
Thuận - Hồng Đức, một người mở mang đất nước to rộng, bình Chiêm, chống
Minh, dẹp Tây há chẳng chăm lo cái ăn của quân sĩ vì dùng binh nhiều, hơn là
đi mua bán ? Không bỏ gốc, theo ngọn là cái ý nghĩa đó. Toàn Thư cho thấy
trước khi ban lệnh đánh Chiêm, vua ra sắc lệnh trưng thu gạo từ dân đóng góp,
đồ chín làm lương khô, đóng kho chuẩn bị. Việc đầu tiên của một ông vua nghĩ
đến người lính, người dân là như vậy.
Còn những hạn chế về địa điểm trao đổi, những kiểm soát chặt chẽ các
tàu bè qua lại ở các cảng, mua bán phải có tờ trình là để tránh gián điệp nhà
5

Minh Thực Lục, volume 46, trang 3173-3174.

Minh dòm ngó. Minh thực lục công nhận những việc do thám này như 6 “ lúc
bấy giờ quan Tổng binh Vân Nam Mộc Tông sai người dọ thám sự tình An nam
từ Xa Lý trở về, báo rằng người Giao lấy cớ bắt bọn làm phản đánh chiếm 20
trại của Lão Qua ...”. Thực sự quốc gia nào lúc đó đều thúc đẩy chiến tranh
gián điệp khi tình trạng biên giới giữa các nước có nhiều rối loạn. Lão Qua,
Chiêm Thành, Quảng Đông, Vân Nam, gián điệp thâm nhập để tìm hiểu tình
hình là chuyện không tránh được.
GỐM MEN LAM THỜI HỒNG ĐỨC.
Cuối đời Trần, gốm men lam dần xuất hiện chen chân với gốm hoa nâu
đặc trưng của thời Trần. Gốm men lam là thứ gốm có màu xanh lam của oxýt
cobalt mà nhà Nguyên đã sản xuất và bán ra xứ ngoài. Ở Đại Việt, gốm men
lam phát triển trong thời Lê sơ từ hạ lưu sông Hồng với các địa danh Chu Đậu,
Bát Tràng, Phù Lãng, Thổ Hà... Khuynh hướng chỉ trích về ngoại thương thời
Lê sơ cho rằng vua Thánh Tông ngăn trở việc mua bán với các nước ngoài, mà
không thấy rằng đồ gốm đã phát triển quan trọng và được xuất cảng thành một
sản phẩm cao cấp chính yếu trong ngoại thương và nghi lễ ngoại giao với các
nước ngoài. Những khảo cứu về hiện vật gốm trên các tàu đắm trong vùng
Đông Nam Á cho thấy gốm Chu Đậu, Bát Tràng đã cạnh tranh mạnh với gốm
nhà Minh, gốm Chàm, gốm Phi, Xiêm La, Lưu Cầu...
Không phải vô tình mà tiến sỉ Roxanna Brown đã phân chia nhóm tàu bị
đắm thuộc thế kỷ 15 ra hai nhóm : 1) nhóm tiếp cận với thế kỷ 14, tức vào thời
Trần, Hồ và các vua Lê trước Thánh Tông như Thái Tổ, Thái Tông và Nhân
Tông; và 2) nhóm từ giữa thế kỷ 15 tức thời vua Lê Thánh Tông về sau. Thật
vậy, nhóm tàu đắm thuộc nhóm một ở vùng biển Mã Lai như tàu Nanyang,
Longquan không thấy đố gốm Đại Việt, mà đa số là gốm Xiêm La, Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong nhóm tàu thuộc nhóm hai như Ko Kram ở vịnh Thái Lan,
Royal Nanhai ở biển Mã Lai, Prasae Rayong ở Thái Lan, Pandanan ở vùng biển
Phi Luật Tân, Balanakan ở Nam Dương, Ko Si Chang III ở Thái Lan, và cuối
cùng Hội An ở Cù Lao Chàm, các nhà khảo cổ đều thấy gốm Đại Việt không ít
thì nhiều, nhất là hai tàu Pandanan và Hội An. Người ta tìm thấy trong tàu
Pandanan có 7 4722 hiện vật gốm cổ, được phân chia ra 72.4 % là gốm Đại
Việt, 3.7% gốm nhà Minh và phần còn lại là gốm Sukhothai và Sawankhalok.
Và gốm hoa lam của Đại Việt chiếm đa số trong hơn 240000 cổ vật gốm thu
được trong chiếc tàu Thái bị đắm ở cù lao Chàm, Hội An. Như thế sao có thể
kết luận rằng vua Thánh Tông không chăm lo việc ngoại thương ?

Minh Thực Lục volume 47, trang 3592-3593.
Jun G. Cayron, Stringing the past, an archaeological understanding of early Southeast Asian glass beat trade,
trang 29
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Gần đây giới khảo cổ đạt được những khám phá về thành phần của lớp
men hoa lam trên gốm Trung Quốc. Các nhà khảo cứu nhận thấy ít nhất lớp
men hoa lam có hai loại khác nhau : men hoa lam cobalt dùng từ nhà Nguyên
đến đời Vĩnh Lạc nhà Minh và men hoa lam sau đời Vĩnh Lạc. Vĩnh Lạc, tức
Minh Thành Tổ, ông vua đã xâm chiếm Đại Việt và bị nhà Hậu Lê đánh đuổi.
Lớp men cobalt trước, từ đời Nguyên, chứa Oxýt Sắt Fe2O3 8 khá cao từ 1.73
đến 4.26, trong khi Oxýt Mangan MnO khá thấp từ 0.09 đến 0.13 trên lượng
Oxýt Cobalt từ 0.13 đến 0.47. Còn lớp men cobalt sau, từ đời Cảnh Đức nhà
Minh trở đi, chứa Oxýt Sắt Fe2O3 khá thấp từ 1.09 đến 1.83, trong khi Oxýt
Mangan MnO khá cao từ 2.66 đến 3.40 trên lượng Oxýt Cobalt từ 0.47 đến
0.59. Như thế, tỷ lệ của Mangan / Sắt trong men cobalt trước đời Cảnh Đức nhà
Minh là < 0.10 và sau đời Cảnh Đức là > 0.3. Kết luận trên cho thấy men cobalt
sử dụng từ thời Cảnh Đức nhà Minh về sau là men cobalt nội hóa lấy từ các mỏ
ở Vân Nam, còn loại men cobalt xử dụng từ đời nhà Nguyên là men nhập cảng
từ các thương thuyền Persia, còn gọi là men Hồi. Phân tích men cobalt trên các
gốm xanh trắng của Trung Đông, người ta thấy có cùng kết quả với loại men
cobalt sớm được dùng từ đời nhà Nguyên để chứng nhận điều nói trên. Người
Minh khám phá về men lam cobalt ở Vân Nam vào đầu thế kỷ 15 9 , và Cảnh
Đức Trấn bắt đầu sử dụng men lam Vân Nam, thay vì men Hồi nhập cảng trong
việc chế tạo gốm sứ. Có thể những dòm ngó vào Vân Nam của Đại Việt dưới
thời vua Lê Thánh Tông như thay đổi đường đi sứ qua ngỏ Vân Nam thay vì
ngõ Quảng Tây, việc Tuần phủ Vân Nam là Vương Thứ báo cáo An Nam cho
người đến thác Liên Hoa 10 mua đồng để đúc binh khí hay chuyện người Giang
Tây họ Vương sang An Nam nhận chức Ngự sử 11 để hoạch định tiến chiếm
Vân Nam... là bởi Thánh Tông nhận thức nguồn men lam ở Vân Nam giúp cho
việc sản xuất gốm men lam phát triển mạnh và Vân Nam là tỉnh thứ nhì của
Trung Quốc có sản lượng về mỏ địa chất mầu mở mà chú trọng đến Vân Nam
hơn vùng Lưỡng Quảng ?

Du Feng & Su BaoRu - Further study of sources of the imported cobalt-blue pigment used on Jingdezhen
porcelain from late 13 to early 15 centuries trong tạp chí Science in China Series E : Technological Sciences số
Mar. 2008, vol. 51, no. 3, trang 249-259 (Table 1 và Table 2).
9
David G Marr - SouthEast Asia in the 9th to 14th centuries, trang 261
10
Minh Thực Lục,. Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII, tập 3, trang 99. Hồ Bạch Thảo dịch.
11
Minh Thực Lục,. Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII, tập 3, trang 99. Hồ Bạch Thảo dịch.
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Tóm lại, ngoại thương của triều Lê sơ có thể kết luận với nhận xét của tác
giả Nguyễn văn Kim trong 12 Biển Việt Nam và Các Mối Giao Thương Biển
rằng “ Người ta vẫn quan niệm, từ thời Lê sơ, các hoàng đế nhà Lê luôn đề cao
Nho giáo và theo đuổi chính sách trọng nông. Nhưng, việc phát hiện tàu đắm
Cù lao Chàm với 240,000 hiện vật gốm sứ cao cấp xuất khẩu cũng như quyết
định mở rộng ảnh hưởng về phía Nam của hoàng đế Lê Thánh Tông năm 1471
khiến chúng ta không thể không nghĩ suy về tầm nhìn của triều đại này đối với
các thương cảng miền Trung và vai trò của không gian lịch sử, kinh tế, chính trị
Đông Á”.
BÌNH CHIÊM THÀNH.
Chiêm Thành là một nước được chia ra những khu vực trong chuỗi Mạn
Đà La Chàm :
- khu vực Indrapura (Đông Dương, Quảng Nam) phía bắc sát cận với
Nghệ Tĩnh có những cảng biển như Amarendrapura (Lai Trung, vùng Huế),
Visnupura (Nhân Biểu, vùng Quảng Trị)
- Amaravati (Đà Nẵng) kết hợp thành khu vực kế cận hướng nam của khu
vực trên gọi là Indrapura, có cảng Hội An.
- Vijaya (Quy Nhơn), cảng biển này có đường bộ kết nối với Angkor như
một mạng giao thông quốc tế giúp Angkor thông thương ra biển Nam Hải. Vua
ở đây được xem như thay mặt cho vương quốc Chàm.
- khu vực Kauthara (Nha Trang), cũng có đường bộ nối kết với
Sambupura của Angkor trên sông Cửu Long
- khu vực Panduranga (Phan Rang), tự trị nhiều hơn các khu vực khác
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Nguyễn Văn Kim, Biển Việt Nam và các mối giao thương biển, trang 283.

Người Chiêm không chấp nhận sự cạnh tranh giữa các cảng đã từng nổi
tiếng của họ với những cảng mới của Đại Việt ở vùng Nghệ An, Hà Tỉnh từ thời
Lý Trần . Với sự phân bố quyền hành cai trị như một liên bang tự lập rời rã giữa
nhiều vùng khiến Chiêm Thành có một chính sách bất nhất với Đại Việt, hôm
nay xâm chiếm cướp phá, ngày mai hòa hoãn tiến cống. Chính sách này phù
hợp với sự giải thích của Po Dharma 13 khi ông cho rằng Chàm gồm những khu
vực tự trị và có chính sách khác nhau ở trên. Nhiều khu tự trị như Panduranga
còn đánh thuế các thương thuyền 20% trị giá hàng hoá để chi phí cho triều đình,
mà một phần lớn được bảo trợ cho những phiêu lưu quân sự chống lại Đại Việt.
Xung đột quyền lợi giữa Chiêm Thành với Đại Việt càng mạnh khi triều đình
Chiêm còn thuê mượn thương nhân người Hồi làm sứ thần thay mặt cho vua
Chiêm, hoặc làm cố vấn, quản trị trong ngành ngoại thương. Những người theo
đạo Hồi này từ vùng Ba Tư, Ả Rập sang Trung Quốc mua bán từ đời nhà
Đường, Tống, mang họ Bồ (Abu), Lý (Ali) ... rành việc thương mại, trãi qua
nhiều thế hệ ở Hải Nam, có nhiều quyền lợi từ sử dụng cảng biển Chiêm, làm
mại bản giữa Chiêm và Trung Quốc qua nhiều triều đại ; do đó họ không mấy
có thiện chí với một Đại Việt vươn lên sau này, cạnh tranh với những cảng nổi
tiếng của Chiêm như Panduranga, Vijaya khiến quyền lợi của họ suy giảm.
13

L. Finot, BEFEO 1903, Po Dharma 1987

Cạnh tranh quyền lợi về ngoại thương đào sâu sự thù hằn giữa hai nước
Chiêm - Việt và đưa đến chiến tranh, nhất là thế trên đe dưới búa mà Đại Việt ở
giữa Trung Quốc và Chiêm Thành, và Đại Việt chỉ còn giải pháp Nam Tiến.
Vua Lê Thánh Tông chắc hẳn đã nhìn thấy vấn đề Chiêm Thành từ các triều đại
trước và muốn giải quyết một lần cho xong, để tránh cho Đại Việt lâm vào tình
cảnh tới-lui, nay nhường mai phá giữa hai nước Chiêm-Việt. Năm Hồng Đức
thứ hai [1471], vua tiến đánh Chiêm Thành một cách có sách lược hơn, hạ kinh
đô Chà Bàn, bắt sống vua Chiêm Trà Toàn. Đất Chiêm được đặt làm thừa tuyên
Quảng Nam có quan cai trị. Phần đất còn lại, vua Lê chia làm ba nước : Phiên
Lung (nay thuộc Phan Rang), phong cho tướng Chiêm Bố Trì Tri coi giữ, và
Hoa Anh (nay thuộc Phú Yên, Khánh Hòa), Nam Bàn (nay thuộc Kontum, Gia
Lai, Đắc Lắc), vua đều đặt chức vương cho cai quản để dễ kiểm soát họ.
Chiêm Thành mạnh nhờ cảng biển, nhất là cảng Thị Nại ở Bình Định.
Sau khi thắng trận, vua Thánh Tông triệt phá cảng, ngăn cấm giao thương. Sứ
nhà Minh Trần Tuấn sang phong vương cho vua Chàm 14 bị quân phòng thủ
không cho vào cảng. Sau khi chiếm Thị Nại, vua đã dẹp bỏ hẳn cái bến cảng
mắc xích xung yếu đó mà chuyển những dịch vụ ngoại thương của Thị Nại về
Vân Đồn. Thật vậy, từ một cảng biển xung yếu đông đúc của xứ Chàm, Thị Nại
sau năm 1471 không còn được nhắc đến như một mắc xích của Giao Chỉ Dương
nửa. Trái hẵn với thời sinh hoạt nhộn nhịp của Chàm ngày trước, chỉ hơn chục
năm sau, Toàn Thư 15 chép việc xứ Quảng Nam vào năm 1485 gần đó không có
thuyền, quân dân trong xứ phải khiêng gánh thuế nạp về kinh mà thất thoát cho
thấy thương mại ở Thị Nại thật sự triệt tiêu, thuyền bè không còn nữa. Một bằng
chứng nửa, đầu thế kỷ 16 nhà hải hành Bồ Đào Nha Tomé Pires 16 mô tả sinh
hoạt các xứ mà ông đã đi qua, khi nói về nước Chàm, ông cho biết nước Chàm
“không có cảng biển lớn, dân Chàm rất yếu về việc đi biển”. Do vậy mà Tiến sĩ
Roxanna Brown 17 đề nghị rằng sau khi chiếm Thị Nại, vua Thánh Tông đã dời
dân Chàm sản xuất gốm tiền Chăm, thứ gốm cạnh tranh với gốm hoa lam Đại
Việt, về Chu Đậu để tăng cường sản xuất cạnh tranh với gốm Xiêm La và Miến
Điện bấy giờ. Các tàu đắm trước khi mất Thị Nại, như tàu Pandanan bị đắm ở
vùng biển phía nam của đảo Palawan thuộc Phi Luật Tân, mà 70% là gốm tiền
Chăm. Tàu KoKram bị đắm ở vịnh Thái Lan được tìm thấy với 998 di vật gốm
tiền Chăm, còn lại đa số là gốm Thái. Thế mà sau khi vua Lê Thánh Tông đánh
chiếm Thị Nại vào năm 1471, gốm tiền Chăm không còn thấy nhiều nữa, mà
thay vào thứ gốm Gò Sành, hoặc trễ hơn như gốm Bàu Trúc. Tiến sĩ Roxanna
Minh Thực Lục,. Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII, tập 3, trang 93. Hồ Bạch Thảo dịch.
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - trang 494, kỷ nhà Lê, quyển XIII.
16
Tomé Pires - The Suma Oriental - phần Cochinchina.
17
Kenneth Hall - Revisionist study of cross-cultural commercial competition on Vietnam coastline in the
fourteen and fifteenth centuries and its wider implications, trang 92 trong Journal of World History, volume 24,
số 1, 3/2013
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Brown thắc mắc có phải tù binh Chàm trở thành nghệ nhân làm gốm ở Chu Đậu
mà người ta tìm thấy trong chuyến tàu Hội An bị đắm ở Cù lao Chàm hay
không ? gốm cổ Tiền Chăm không còn thấy nữa nhưng sau này lại xuất hiện
loại gốm Gò Sành, loại gốm Chàm cải tiến ? Triệt cảng, triệt kinh tế, phân chia
đất đai để chia rẽ quyền lực, sách lược của vua Lê Thánh Tông khiến Chiêm
Thành thật sự không còn cơ hội thành lập quốc gia trở lại cho dù nhà Minh nỗ
lực cho Chiêm Thành có cơ hội.
CHỦ ĐỘNG VỚI NHÀ MINH.
Khuynh hướng chủ động với hầu hết mọi việc liên hệ giữa Minh-Việt của
vua Lê Thánh Tông đã khiến Minh triều bị đặt vào thế bị động, chùn bước lăm
le xâm chiếm Đại Việt ? Sử nhà Minh thường nêu vấn đề an ninh ở biên giới
với Đại Việt, khiến nhà Minh phải lo phòng thủ, nhất là trong giai đoạn Đại
Việt tiến đánh Vạn Tượng, lấn sát cho đến biên giới Vạn Tượng - Miến Điện.
- Đề đốc quân vụ Hàn Ung tâu trình “ 18 An Nam tập trung quân hơn 1000
tên lập đồn, đào hào; chiếm cứ đất đai thuộc huyện Bằng Tường, tỉnh
Quảng Tây”.
- Vệ châu Liêm, Quảng Đông tâu 19 “Người Giao Chỉ lái thuyền lớn hai
cột buồm vượt biển, đến mò lặn hồ ngọc trai, cùng cướp hàng hoá của
khách. Các phủ Quỳnh Lôi tại ven biển cũng tâu hải tặc thình lình cướp
giết người và súc vật”.
- Quan Trấn thủ tại Vân Nam tâu 20 “Lôi Châu thuộc Quảng Tây tiếp giáp
với xứ Tuyên Quang của An Nam. Nay xưng rằng một số quân dân tụ tập
cướp bóc, An Nam điều quân 10000 người vượt biên giới tấn công và
quấy nhiễu các trại biên giới làm nhân dân kinh sợ tán loạn”.
- Tuần phủ Vân Nam Ngự sử Vương Thứ tâu 21 “Gần đây nhận được tin
An Nam sai người bí mật đến các xứ như Lâm An trinh sát tình hình; lại
sai người đến thác Liên Hoa, huyện Mông Tự mua đồng để đúc binh khí,
tại nơi biên giới lập Tống binh ngụy đi lại tuần sát quan ải, hết sức
nghiêm nhặt”.
- Trấn thủ Vân Nam Thái giám Tiền Năng tâu vào tháng 10 nhuận năm
Thành Hoá 15, 22 “nước An Nam điều lính Di hơn 80 tên, vượt biên giới
tại huyện Mông Tự, Vân Nam, lập doanh trại, làm nhà, nói là muốn chặn
chỗ hiểm để bắt trộm cướp. Tuy đã ra lệnh triệt bỏ trở về, nhưng lo hành
động phản trắc chưa yên, cần gia tăng sự cấm đoán”
- 23 Thượng thư bộ Binh của nhà Minh, Trần Việt tâu “ Năm trước có
người tại biên giới từ An Nam trở về, nói Vương nước này muốn xâm
Minh Thực Lục,. Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII, tập 3, trang 80. Hồ Bạch Thảo dịch
Minh Thực Lục,. Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII, tập 3, trang 85. Hồ Bạch Thảo dịch
20
Minh Thực Lục,. Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII, tập 3, trang 91. Hồ Bạch Thảo dịch
21
Minh Thực Lục,. Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII, tập 3, trang 99. Hồ Bạch Thảo dịch
22
Minh Thực Lục,. Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII, tập 3, trang 109. Hồ Bạch Thảo dịch
23
Minh Thực Lục,. Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII, tập 3, trang 116. Hồ Bạch Thảo dịch
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phạm Vân Nam, nhưng mẹ Vương đã can gián nên dừng lại.”. Ngự sử
Vương Thứ tâu rằng “An Nam sai những tên ngụy, giả làm thương nhân
đến dò thám hư thực, lại nghe rằng có người Giang Tây họ Vương, theo
bọn vong mệnh làm Ngự sử ngụy, trù liệu sách lược, đôn đốc binh, mấy
lần xâm nhiễu, vị tất không do mưu của tên này ? Sứ thần Chiêm Thành
cũng nói rằng An Nam sửa soạn 3000 chiến thuyền, muốn tập kích Hải
Nam, không thể không phòng bị”.
Thái độ trên của vua Lê Thánh Tông có thể làm vua Minh Hiến Tông e
ngại và chùn bước, nhất là trong giai đoạn suy yếu của nhà Minh, sau khi vua
Minh Thành Tổ xa xỉ tiêu phí trong các cuộc phiêu lưu quân sự, cùng bảy
chuyến hải hành phô trương thanh thế nhà Minh do Thái giám Trịnh Hòa lãnh
đạo ?
Dưới tình hình rối ren, quân thần nhà Minh xử trí ra sao ? Tổng quát
thường nhà Minh khuyên can các nước Đại Việt, Chiêm Thành, Lão Qua hãy
sống thuận hòa với nhau, trả lại đất đai nếu có xâm chiếm lẫn nhau. Ngay cả
chính sách “ Man Di thù giết nhau, bè đảng phá hoại là có lợi cho Trung Quốc”
cũng không được vua Minh tán thành như trước nữa. Minh Hiến Tông từng nói
“Hãy ra lệnh sai người đi phủ dụ họ, để các nước đều tự giữ biên giới, hoà mục
lân bang, bảo vệ dân chúng”. Khi việc can gián các nước không thành, Minh
triều thường viện cớ báo cáo khiếu nại về triều đình không đúng sự thực, do đó
không nên can thiệp mà chỉ nên lo giữ gìn biên giới cho an toàn thôi. Như việc
Khâm châu ở Quảng Đông báo cáo tình hình biên giới bình thường, nhưng các
huyện Bằng Tường, Long Châu, cũng ở Quảng Đông, lại tâu “người Giao châu
chỉnh đốn binh mã, sợ có âm mưu. Bọn vong mệnh người Giao vào biên cảnh
nói rằng Vương nước này thôn tính Lão Qua, việc trưng điều đòi hỏi rất gấp”.
Để rồi Tổng đốc Lưỡng Quảng là Chu Anh tâu vua “ 24 Các Thổ quan của ta
vốn sẵn có hiềm khích với ngoại Di, nay lời báo mâu thuẫn, thực tình hoặc man
trá chưa biết rõ, nên dùng sắc chỉ trách vấn, để Vương nước này trình bày giải
oan, cởi bỏ được hiềm nghi, bảo vệ biên cảnh, có ơn với dân”.
Ngay cả trong bộ Binh của nhà Minh cũng có ý kiến mang quân trừng
phạt Đại Việt như thời Vĩnh Lạc trước kia, nhưng các triều thần e ngại. Đại học
sĩ Từ Phổ 25 tâu lên vua “ Hãy nghiền ngẫm những lời giáo huấn của tổ tiên. Di
địch bốn phương, cách núi ngăn biển, riêng biệt một góc trời, có được đất đó
không đủ cung cấp cho nhu cầu, có được dân đó không đủ để sai khiến. Nếu
chúng đến quấy phá biên giới của ta, tự nó sẽ gặp điều không lành; nếu nó
không làm hại đến Trung Quốc, mà ta khinh suất mang quân đi chinh phạt cũng
là làm điều không lành vậy. Ta sợ con cháu sau này, ỷ thế Trung Quốc cường
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thịnh, tham chiến công nhất thời, mang quân đi đánh gây thương tổn thất chết
chóc; điều đó không được phép làm”.
Đã không chinh phạt Đại Việt thì thôi, có khi triều đình còn trừng phạt
ngay chính quan chức của mình khi viên này báo cáo khuyên đánh. Đó là
trường hợp của Hành nhân 26 Vương Miễn. Miễn nhận lệnh đến Quảng Tây,
khám xét sự tình tại An Nam. Lúc trở về dâng lời tâu Quốc vương An Nam tiếm
xưng niên hiệu, tự tiện đi chinh phạt, không chịu thần phục. Tuy nhiên bộ Binh
lại cho rằng Miễn muốn gây hấn tại biên thùy để được sử dụng, nên xin vua trị
tội Miễn, giam vào ngục Cấm Y. Hoàng Thượng lại chấp thuận. Thật trớ trêu !
Cuối cùng, quá mệt mỏi với những khiếu nại của Chiêm Thành, xin nhà
Minh mang binh che chở, trong khi khuyên can Đại Việt không được. Vua
Minh đành sắc dụ sứ thần Chiêm “ 27 Hãy về báo với Quốc Vương ngươi đừng
nói nhiều lời, mỗi bên lo giữ cương thổ để hưởng thái bình, nếu không vậy thì
một ngày nào đó triều đình nổi giận, quân Thiên tử đến biên cảnh như dưới thời
Vĩnh Lạc thì không còn hối hận được nữa. Sứ giả sợ hãi rút lui”.
Vua Lê Thánh Tông có thực sự âm mưu đánh nhà Minh như Lý Thường
Kiệt ngày trước, hoặc Nguyễn Huệ sau này ? Sử Việt không nói đến việc này,
dù rằng Vua thật có thay đổi đường đi sứ, không dùng đường hướng Đông qua
Quảng Tây, mà dùng đường Vân Nam về hướng Tây, cũng như việc dùng người
Minh làm quan để bày phương lược dòm ngó đất Vân Nam như sử Minh tố cáo.
Có thể vua Lê Thánh Tông có tầm nhìn về đất Vân Nam màu mở, có lợi cho
Đại Việt mà có ý định mở mang thân thiện với Vân Nam ?
MỞ RỘNG HƯỚNG TÂY- .
Hướng Tây của Đại Việt gồm đất của Vạn Tượng, còn gọi Lang Xang
(Lão Qua, Ai Lao) rộng lớn, đó là vùng cao nguyên Khorat. Trước kia, vua
Chân Lạp sai tướng Phà Ngừm lên Khorat dẹp loạn. Dẹp xong loạn, Phà Ngừm
chiếm đóng luôn mà cát cứ thành lập nước Vạn Tượng, kéo từ Vân Nam thuộc
Trung Quốc xuống về Nam, tiếp giáp Chân Lạp. Đời nhà Trần, biên giới Chân
Lạp vươn lên đến Nghệ Tĩnh, nên Chân Lạp thường tiến cống Đại Việt để mượn
đường thông thương ở Nghệ Tĩnh ra Giao Chỉ Dương mua bán. Đến thế kỷ 15,
khi Angkor bị vây hãm, vương quốc Chân Lạp co cụm, dời đô về Phnom Penh,
phần đất phía Bắc mất hẳn về tay Vạn Tượng, lùi ngang đến Quảng Ngãi (vùng
Kontum ngày nay), từ đó Chân Lạp không còn triều cống Đại Việt để thông
thương ra biển nữa. Ngã tư biên giới chụm nhau giữa Vạn Tượng, Chân Lạp,
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Chiêm Thành và Đại Việt dần dần thành vùng tam biên khi Đại Việt tiến về
hướng Nam, chiếm đất của Chiêm Thành.
Giữa Vạn Tượng và Đại Việt ở vùng Nghệ Tĩnh có một vương quốc nhỏ
gọi là Bồn Man, là một nhóm dân cư thuộc Vân Nam sống độc lập từ khi nhà
Nguyên mất quyền lực. Xứ Bồn Man thuộc tộc họ Cầm cai trị, khi thì phục tùng
Đại Việt, khi theo Vạn Tượng phản lại. Thời Lê, họ Cầm trước theo nhà Lê, sau
theo Vạn Tượng quấy rối vùng Nghệ Tĩnh. Năm Hồng Đức thứ 11, vua Thánh
Tông thân chinh đánh và sáp nhập Bồn Man vào Đại Việt, gọi là phủ Trấn Ninh,
cùng đánh thẳng vào Vạn Tượng , vây kinh đô Luang Prabang , đuổi đến biên
giới Miến Điện rồi rút quân về.

Có thể trong vùng đất của Vạn Tượng còn có những xứ hay vùng nhỏ tự
lập mà họ vẫn triều cống nhà Minh mà sử gọi là các xứ Bát Bách, Mạnh Bạn ?
Trong cuộc tiến quân sang Vạn Tượng, những xứ này khiếu nại với vua Minh
rằng đã bị An Nam thôn tính. Nhưng vua Lê Thánh Tông trả lời với nhà Minh
rằng không hề nghe biết xứ Bát Bách ở đâu mà sao bảo rằng đánh chiếm xứ đó
?
Lại còn việc xứ Mãn Lạt Gia, tức vùng Malacca gần Singapore ngày nay.
Không biết chuyện hư thực ra sao mà sứ thần Mãn Lạt Gia năm 1481 lại tố cáo
chuyện từ năm 1469 (12 năm về trước) với nhà Minh rằng sứ thần xứ này đi
triều cống, lúc trở về bị bão phiêu dạt vào Đại Việt bị giết sạch, nay sau khi
chiếm xong đất Chiêm, Đại Việt lại lăm le thôn tính Mãn Lạt Gia mà báo động
cho nhà Minh biết. Chuyện cũng khá vô lý vì Mãn Lạt Gia và Đại Việt cách
nhau rất xa, Đại Việt xâm chiếm Mã Lạt Gia để làm gì ? Rồi ba năm sau, 1484,
Tuần án Quảng Đông Từ Mạo lại tâu rằng sứ nhà Minh đi Mãn Lạt Gia gặp gió
bão hư thuyền, Đại Việt tiếp cứu, cấp thuyền và lương thực khiến triều đình nhà
Minh khen ngợi. Thật không hiểu hư thực ra sao ? Sử Việt không hề nói đến
Mãn Lạt Gia, vì đó là một nước xa xôi, không có mối liên lạc ngoại giao thường
xuyên.
KẾT LUẬN.

Chủ nghĩa quân chủ phong kiến phát triển cực thịnh nhất vào đời Quang
Thuận, Hồng Đức trong lịch sử Đại Việt. Vua Lê Thánh Tông có tinh thần cải
cách táo bạo, Ngài có ý chí dân tộc tự cường rất mạnh mẽ, chủ trương bảo vệ
từng tấc đất của tổ quốc do ông cha để lại.
Trong nước, nhà vua ban hành luật Hồng Đức để chỉnh sửa pháp luật cho
nghiêm minh, cho tận dụng đất đai, điền thổ để sản xuất qua các chế độ đồn
điền, quân điền để toàn dân khẩn hoang lập quốc, phát triển các ngành nghề
nhất là nghề gốm sứ, quy định luật lệ thiết lập chợ búa, đặt chữ viết riêng cho
việc công, chuẩn định lại dụng cụ và hệ thống đo lường, thao dược huấn luyện
binh sĩ thuần thục trận pháp để sẵn sàng bảo vệ đất nước.
Ngoài nước, vua Thánh Tông có những kế sách để bảo toàn an ninh cho
lãnh thổ Đại Việt. Ngài đã giải quyết vấn đề Chiêm Thành trọn vẹn, một lần cho
xong, trừ hẳn những hậu hoạ chứ không như các triều trước, cũng như đưa quân
đến tận biên giới Lão Qua - Miến Điện để tỏ quyết tâm tiêu diệt những đe dọa
cho Đại Việt và luôn chứng tỏ việc kiên trì bảo vệ từng tấc đất của người Việt
trước một nhà Minh đã từng xâm lược đất nước. Nhiều nguồn sử liệu cho rằng
việc bảo vệ an ninh thái quá của Ngài đã đưa đất nước đến sự trì trệ trong việc
ngoại thương với xứ ngoài. Trên thực tế, qua những khám phá ngày nay cho
thấy một phát triển đáng kể về sản vật xuất khẩu về gốm sứ, những kế sách chú
trọng đến nguyên liệu dành xuất khẩu cũng như sự mở mang các lò gốm sứ Chu
Đậu, Bát Tràng khiến các nhà khảo cứu phải nghĩ lại khi gán ghép chính sách
trọng nông ức thương trong đời Quang Thuận, Hồng Đức.

