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Lời giới thiệu

Sau chiến thắng giặc Nguyên Mông lần thứ ba, nhà Trần 
bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước. Dầu bị tàn phá nặng 
nề trong ba cuộc kháng chiến nhưng do thừa kế được thành 
tựu của những thế kỷ trước, lại cùng với hào khí của quân và 
dân sau chiến thắng, nhà Trần đã để lại những dấu ấn đặc biệt 
trong lịch sử dân tộc. 

Dưới đời các vua Trần Anh Tông, Trần Minh Tông với lòng 
nhân đức do sùng đạo Phật cùng với tài năng, đức độ của hai 
vua, với sự giúp sức của các quý tộc như: Trần Quang Khải, 
Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, … lại thêm những võ tướng 
và văn thần lỗi lạc như: Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Mạc 
Đĩnh Chi, Đoàn Nhữ Hài, … nhà Trần nhanh chóng phục hồi 
mọi mặt của đất nước và tiếp tục thịnh trị trong mấy chục năm. 

Vua Trần Minh Tông băng hà, từ đây, nhà Trần cũng bước 
vào giai đoạn suy vong.

Những nội dung trên được truyền tải trong tập 26 của bộ 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh “Nhà Trần xây dựng đất nước” 
phần lời do Lê Văn Năm biên soạn, phần hình ảnh do Nguyễn 
Quang Vinh thể hiện.

Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu tập 26 của bộ 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh.

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
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Vua Trần Anh Tông tên thật là Trần Thuyên, là vị vua 
thứ tư của nhà Trần. Vua ở ngôi từ năm 1293 đến năm 
1314 và làm Thượng hoàng trong 6 năm. 

Vua Trần Minh Tông tên thật là Trần Mạnh, là vị 
vua thứ năm của nhà Trần, ở ngôi từ năm 1314 và  làm 
Thượng hoàng trong 28 năm.

Hai vua đều nổi tiếng là bậc minh quân, nhân đức, 
biết trọng đãi nhân tài, sùng đạo Phật, nên trong nước 
yên bình, ngoài thì lân bang nể phục.
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Vua Trần Nhân Tông ở ngôi 14 năm đã góp sức cùng Thượng 
hoàng Thánh Tông lèo lái đất nước, hai lần đánh thắng quân 
Nguyên (lần hai và lần ba). Tháng 3 năm Quý Tỵ (1293), ngài 
nhường ngôi cho con trưởng là Thái tử Trần Thuyên, lên làm 
Thượng hoàng. Trần Thuyên lên nối ngôi tức vua Trần Anh Tông.
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Sau ba lần chống quân Nguyên 
Mông, nước Đại Việt bị tàn phá 
ghê gớm. Kinh thành Thăng Long 
ba lần bị quân giặc chiếm đóng, 
vơ vét đến cùng kiệt; nhiều cung 
điện, đền chùa, phố xá bị thiêu 
hủy. Chỗ nào quân giặc tràn qua 
thì làng mạc, nhà cửa, ruộng vườn 
đều xơ xác. Vì thế, nạn đói hoành 
hành khắp nơi. Sau khi đánh đuổi 
quân giặc, triều đình nhà Trần và 
nhân dân đã ra sức chăm lo đẩy 
mạnh sản xuất nông nghiệp.
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Do đó, năm 1293, khi sứ nhà Nguyên là 
Trần Phu đến Đại Việt đã ghi chép: 

“Lúa ở đây chín bốn lần, tuy vào 
giữa mùa đông nhưng mạ vẫn 
xanh mườn mượt”. Ngoài ra, 

Trần Phu còn mô tả vài hình ảnh 
trù phú của làng quê nước ta thời ấy: “Những 
ngôi nhà nông thôn với năm, ba mẫu vườn dâu 
có rào tre bao quanh”, “Những buồng chuối lớn 
cong xuống như lưỡi gươm”... Điều đó chứng 
tỏ lúc này kinh tế cũng đã được phục hồi khá 
nhanh chóng. 



8

Những cung điện, đền chùa, nhà cửa bị giặc phá hoại trước đây 
đều được xây dựng lại. Các hoạt động thủ công nghiệp, thương nghiệp 
cũng được phục hồi và phát triển. Thăng Long lại trở thành trung tâm 
buôn bán tấp nập cả ngày lẫn đêm. Bến Vị Hoàng (Nam Định) cũng 
là nơi buôn bán thịnh vượng.
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Trong hoạt động buôn bán với 
nước ngoài, đảo Vân Đồn vẫn 
là nơi thương gia các nước đến 
rất đông. Nhiều nhà buôn ở đây 
trở nên giàu có. Ngoài Vân Đồn, 
Thanh Hoa (Thanh Hóa) cũng là 
nơi thuyền buôn các nước vào ra, 
tụ họp đông đúc, người ta họp chợ 
buôn bán ngay tại trên thuyền.
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Ngoài ra còn nhiều khu chợ búa ở các địa phương. Sứ nhà 
Nguyên Trần Phu nhận thấy là trên đường đi, cứ khoảng năm dặm 
thì có một khu chợ. Ở đấy người ta dựng một ngôi nhà, bốn mặt 
đều đặt chõng làm nơi tụ họp buôn bán. Trong các thôn xóm, hai 
tháng có một phiên chợ với hàng trăm thứ hàng hóa được bày bán.



12

Thế nhưng lúc này, họa ngoại xâm 
vẫn còn đe dọa. Mặc dù ba lần liên 
tiếp đánh bại quân giặc xâm lược, nhà 
Trần vẫn luôn áp dụng đường lối mềm 
dẻo với nhà Nguyên nhằm tránh chiến 
tranh hầu xây dựng lại đất nước. Cho 
nên, ngay sau khi đại thắng, đuổi Thoát 
Hoan chạy về Trung Quốc, vua Trần lại 
sai sứ sang triều đình nhà Nguyên giao 
hảo, xin theo lệ triều cống như xưa.
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Nhưng sau ba lần đại bại, Hốt Tất liệt vẫn mưu tính đem quân 
báo thù. Y bảo với bọn quan lại nhà Nguyên: “Việc rửa hận như 
ngứa trong tim ta, không thể gãi được. Nhất định ta phải đạp bằng 
thành lũy nước Nam, bắt chúng quỳ phục dưới chân ta, ta mới hả 
tức”. Vì thế, nhà Nguyên gấp rút chuẩn bị quân lính, lương thảo 
để sang đánh Đại Việt lần thứ tư.
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Để bắt đầu việc gây hấn, Hốt Tất Liệt mấy lần sai sứ đến Đại 
Việt đòi vua Trần phải sang Nguyên chầu. Sứ bộ do Đào Tử Kỳ 
cầm đầu được nhà vua phái sang giao hảo bị chúng bắt giam. 
Cuối năm 1293, nhà Nguyên tập trung trên 1000 thuyền, nhiều khí 
giới cùng năm, sáu vạn quân giao cho Lưu Quốc Kiệt chỉ huy và 
cho tích lũy nhiều lương thảo. May thay vào đầu năm 1294, Hốt 
Tất Liệt chết mang theo cả những mưu tính phục thù.
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Biên giới phía Tây lúc này 
cũng không được yên ổn. Từ sau 
chiến thắng quân Nguyên, nước 
Đại Việt và Ai Lao thường xảy ra 
chiến tranh. Trần Nhân Tông mấy 
lần thân chinh đem quân đánh 
(1290, 1294). Sau đó quân Ai Lao 
lại nhiều lần kéo sang đánh phá 
vùng biên giới Đại Việt.
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Vì thế, vua Trần Anh Tông vẫn luôn có ý đề phòng. Vào năm 
1300, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn lâm bệnh nặng. Vua 
Anh Tông thân hành đến Vạn Kiếp thăm viếng. Trên giường bệnh, 
nhà vua hỏi Trần Hưng Đạo về kế sách giữ nước và được ông nói 
những lời tâm huyết cuối cùng:

- Khoan thứ sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc, đó là thượng 
sách giữ nước.
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Dưới thời Anh Tông, một số tục lệ được thay đổi. 
Chẳng hạn trước đây, vua nước ta vẫn có tục lấy chàm 
xăm hình rồng vào đùi. Anh Tông không muốn theo tục 
ấy. Thượng hoàng phải nhắc nhở: - “Dòng dõi nhà ta vẫn 
vẽ mình để nhớ gốc ngày xưa, nay nhà vua cũng phải 
theo tục ấy mới được”. Khi ấy thợ xăm đã đợi sẵn ở cửa 
cung nhưng thừa lúc Thượng hoàng không để ý, Anh 
Tông lánh đi nơi khác. Từ đó các vua sau cũng không 
xăm hình rồng nữa.
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Đời Trần, các quy định của điển chế khá tỉ mỉ, nhất là về cách 
phục sức cùng các phương tiện phục vụ cho quý tộc và quan lại 
như áo, mũ, xe, kiệu, thuyền... Có phân biệt trên dưới chặt chẽ. 
Dưới thời Anh Tông cũng định lại triều phục cho các quan văn 
võ: các quan đều đội mũ chữ đinh thêm miếng lụa bọc tóc màu 
tía xen màu biếc, áo có tay rộng... Vương hầu đội mũ triều thiên 
hoặc mũ bao.
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Vua Anh Tông thực hiện các quy định này khá nghiêm ngặt. 
Có lần Thái hậu Bảo Từ vì thương yêu Hoàng phi Huy Tư nên 
cho Huy Tư mượn kiệu của mình để đi. Anh Tông biết được đã 
quở trách: - “Có thương yêu Huy Tư thì cho thứ khác, chứ cái kiệu 
ngồi thì còn điển chế cũ, không thể cho được”.
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Lâu nay, nhà Trần vẫn áp dụng chế độ hôn nhân đặc biệt là 
chỉ cưới nhau trong họ để tránh việc người họ khác có thể cướp 
ngôi như người họ Trần đã thi hành với nhà Lý. Chế độ này tuy 
giúp củng cố cơ đồ của nhà Trần nhưng đi ngược với phong tục 
của dân tộc. Từ đời Anh Tông, chế độ này cũng dần dần bị bỏ đi.
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Vua Anh Tông còn bỏ dần lệ chỉ giao các chức vụ quan trọng 
cho những người trong hoàng tộc. Nhà vua dùng người không kể 
thân sơ mà căn cứ trên tài năng. Chẳng hạn, Bảo Hưng (không rõ 
tên) là người trong tôn thất và Chu Bộ là cận thần thân tín nhưng 
không được giao chức quan gì trong khi một số người xuất thân 
bình thường lại được phó thác việc lớn. Đó là trường hợp của 
Đoàn Nhữ Hài.
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Đoàn Nhữ Hài được trọng dụng cũng hết sức tình cờ. Số là 
vua Anh Tông có tính hay uống rượu. Một lần nhà vua uống đến 
say khướt, nằm ngủ không biết trời đất gì. Không may hôm ấy 
Thượng hoàng hồi kinh. Cũng như các vị vua trước, Nhân Tông 
tuy đã nhường ngôi cho con về sống ở Thiên Trường nhưng vẫn 
luôn để ý đến công việc ở triều đình để giúp đỡ cho vị vua trẻ trị 
nước. Vì thế ngài thường về kinh để xem xét chuyện triều chính.
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Thượng hoàng thong thả vào cung thăm các cung điện. Đến 
trưa, cung nhân dâng cơm, Thượng hoàng vẫn không thấy nhà vua 
đâu nên hỏi. Khi biết Anh Tông vì quá say rượu nên còn nằm ngủ, 
đánh thức mãi không được, Thượng hoàng giận lắm muốn truất 
ngôi Anh Tông. Ngài lập tức trở về Thiên Trường và hạ chiếu 
cho các quan sáng sớm hôm sau phải có mặt đấy để điểm danh, 
ai trái lệnh sẽ bị xử tội.
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Mãi trưa hôm sau Anh Tông mới tỉnh rượu. Khi biết Thượng 
hoàng đã bỏ về Thiên Trường và các quan cũng đã về đấy theo 
lệnh ngài, không còn ai trong cung điện cả, vua vô cùng lo sợ. 
Anh Tông đi vội ra khỏi cửa cung tìm khắp vẫn không thấy ai. 
Khi qua chùa Tư Phúc, nhà vua chợt gặp một người học trò tên 
Đoàn Nhữ Hài liền gọi lại bảo: 

- Vừa rồi trẫm vì say rượu, có tội với Thượng hoàng. Giờ trẫm 
định đến trước mặt ngài tạ tội. Ngươi hãy thảo cho trẫm một bài biểu.



26

Đoàn Nhữ Hài soạn biểu ngay và sau đó cùng vua xuống thuyền 
nhỏ lập tức đi đến phủ Thiên Trường. Nhữ Hài quỳ ở cửa cung 
dâng biểu. Thượng hoàng thấy vậy liền hỏi người hầu cận xem là 
ai. Khi biết đó là người do Anh Tông sai đến, ngài chẳng thèm nói 
gì. Buổi chiều, trời mưa to gió lớn nhưng Nhữ Hài vẫn quỳ không 
nhúc nhích. Thượng hoàng động lòng sai người lấy biểu vào xem.
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Thấy lời lẽ trong biểu thiết tha thành khẩn, Thượng hoàng 
nguôi giận bảo: “Bài biểu rất hợp ý trẫm”. Rồi ngài nói với vua 
Anh Tông: 

- Trẫm còn có con khác có thể nối ngôi được. Trẫm đang sống 
mà ngươi còn như thế, huống chi sau này?

Anh Tông rập đầu tạ tội và từ đó bỏ hẳn rượu.
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Trở về kinh đô, Anh Tông phong cho Đoàn Nhữ Hài chức Ngự 
sử Trung tán(*). Lúc bấy giờ ông mới 20 tuổi lại chưa đỗ đạt nên 
có nhiều người ganh ghét. Tuy nhiên, ông thực sự là người có tài. 
Có lần Thượng hoàng Nhân Tông đã trò chuyện rất lâu với Đoàn 
Nhữ Hài tại chùa Sùng Nghiêm ở núi Chí Linh. Sau đó, ngài bảo 
với kẻ tả hữu: 

- Nhữ Hài đúng là người giỏi, hắn được Quan gia(**) dùng là 
phải.

(*) Chức quan thứ 3 trong số 6 vị quan ở Ngự sử đài.

(**) Thời Trần gọi vua là Quan gia. 
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Năm 1303, Đoàn Nhữ Hài vâng lệnh vua Anh Tông đi sứ sang 
Chiêm Thành. Khi về ông được bổ làm Tham tri chính sự, một 
chức quan trong triều đình, rồi lại được cử trông coi Viện khu mật. 
Sau đó ông được thăng dần lên đến chức Hành khiển, chức quan 
trước đây chỉ dành cho quý tộc. Việc làm đó của nhà vua cho phép 
tầng lớp nho sĩ bước vào hàng ngũ quan liêu ngày càng nhiều.
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Ngoài Đoàn Nhữ Hài, vua Anh Tông còn trọng dụng Trương 
Hán Siêu. Ông người làng Phúc Thành, huyện Yên Ninh, lộ Trường 
Yên (thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay). Khi còn trẻ, Trương Hán 
Siêu đã nổi tiếng học giỏi nên được Trần Hưng Đạo biết tiếng và 
mời về làm môn khách trong nhà.
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Ông phụ trách việc văn thư trong vương phủ của Trần Hưng Đạo 
và có công lao trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 
lần thứ hai và thứ ba. Đặc biệt ông rất có tài về thơ phú. Bài phú 
Bạch Đằng giang của ông là một áng văn bất hủ:

Lớp lớp sóng kình muôn dặm
Xanh xanh đuôi trĩ một màu
Nước trời một sắc: phong cảnh ba thu
Bờ lau xào xạc: bến lách đìu hiu.
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Mặc dù Trương Hán Siêu không phải là người đỗ đạt trong 
các kì thi do triều đình mở ra để tuyển chọn nhân tài, nhưng thấy 
ông cương trực và có tài văn chương cũng như chính trị, vua Anh 
Tông vẫn trọng dụng. Năm 1308, nhà vua bổ ông vào chức học 
sĩ ở viện Hàn lâm, sau đó cũng thăng dần đến chức Hành khiển. 
Do cách dùng người như thế nên thời này có nhiều người tài giỏi 
hết lòng giúp nước.
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Sau lần uống rượu bị Thượng hoàng quở trách, vua Anh Tông 
bỏ hẳn rượu. Không những không uống rượu, nhà vua còn không 
ưa người rượu chè. Có lần trong triều khuyết một chức quan quan 
trọng, Thượng hoàng bảo cử Nguyễn Quốc Phụ giữ chức ấy. Anh 
Tông thưa:

- Nếu lấy ngôi thứ mà bàn thì được, chỉ hiềm là hắn nghiện rượu. 

Và nhà vua không dùng người này.
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Để có nhiều người tài ra giúp nước, vua Anh Tông cũng chú 
trọng việc học hành thi cử như các bậc tiên đế nhà Trần trước đây. 
Quốc học viện đã mở rộng cửa cho các Nho sĩ vào học. Năm 
1299, vua xuống chiếu cho học trò trong nước ôn luyện kinh sách 
chuẩn bị ra ứng thí. Năm 1304, khoa thi Thái học sinh mở, có 44 
người được chấm đỗ.
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Đứng đầu khoa này là Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi người 
làng Lan Khê, huyện Bàng Hà, lộ Lạng Giang (nay là tỉnh Bắc 
Giang và một số vùng lân cận), thuộc dòng dõi Mạc Hiển Tích, 
vị Trạng nguyên dưới triều Lý. Mạc Đĩnh Chi nổi tiếng học giỏi, 
thông minh, có tài ứng đối, ngay từ nhỏ đã nổi tiếng thần đồng. 
Tuy nhiên, tướng mạo ông lại thấp bé, xấu xí.
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Vì hình thức như vậy nên dù bài ông vượt trội so với những 
người khác, vua Trần Anh Tông vẫn không muốn cho ông đỗ 
đầu. Ông biết ý, làm bài Ngọc tỉnh liên phú, dùng hình tượng 
một đóa sen trong giếng ngọc để bày tỏ ý chí, nói lên khí tiết 
cương trực, thanh cao của mình. Vua xem xong, hiểu được tài 
văn chương và phẩm chất cao quý của ông nên quyết định cho 
ông đỗ Trạng nguyên.
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Mạc Đĩnh Chi đã hai lần đi sứ sang nhà Nguyên 
và nổi tiếng với tài ứng đối. Một lần vì mưa to gió 
lớn nên sứ bộ đến cửa ải trễ, viên quan giữ ải lấy cớ 
đó gây khó khăn, ra vế đối buộc ông phải đối được 
mới cho qua. Không ngờ khi ông đối xong, quan 
giữ ải phục tài xin ông viết cho một câu đối trên 
cửa. Mạc Đĩnh Chi liền cầm bút viết (tạm dịch):

Nam đến Bắc, Bắc về Nam, đường đi đường về.
Nhỏ đãi lớn, lớn đãi nhỏ, sợ trời vui trời.
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Khi Mạc Đĩnh Chi đến kinh đô, quan lại nhà Nguyên thấy ông 
thấp bé có ý coi thường. Một hôm Tể tướng nhà Nguyên mời ông 
đến phủ đàm đạo. Trong phủ có một bức trướng gấm thêu hình 
một con chim sẻ vàng đậu trên cành trúc. Hình thêu thật khéo 
trông giống y như thật. Mạc Đĩnh Chi đến toan bắt. Các quan 
nhà Nguyên cười ồ. Mạc Đĩnh Chi chẳng hề tỏ ra bối rối kéo tấm 
trướng xuống xé đi.
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Mọi người đều thấy làm lạ hỏi nguyên do, Mạc Đĩnh Chi đàng 
hoàng trả lời: “Tôi nghe nói người xưa vẽ cành mai và chim sẻ 
chứ chưa thấy vẽ chim sẻ đậu cành trúc bao giờ. Trúc tượng trưng 
cho bậc quân tử, chim sẻ chỉ kẻ tiểu nhân. Đặt kẻ tiểu nhân trên 
người quân tử thì e rằng rồi đây đạo của kẻ tiểu nhân sẽ mạnh,  
còn đạo của người quân tử sẽ suy. Tôi xé bức trướng 
là muốn giúp bậc thánh hiền trừ bọn tiểu nhân 
đi”. Mọi người đều phục tài biện thuyết 
của ông.
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Biết tiếng Mạc Đĩnh Chi, các quan nhà Nguyên thay phiên nhau 
tìm cách thử tài ông. Có lần một người ra câu đố: 

- Nhật hỏa vân yên, bạch trú thiêu tàn ngọc thố (Mặt trời là lửa, 
mây là khói, tỏa sáng đốt tan thỏ ngọc - tức mặt trăng).

Hiểu ý người ra câu đối muốn ví người Nguyên như mặt trời và 
coi thường nước Nam, Mạc Đĩnh Chi đối lại ngay:

- Nguyệt cung, tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô (Trăng là cung, 
sao là đạn, hoàng hôn bắn rơi quạ vàng - tức mặt trời).
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Trong buổi vào chầu vua Nguyên, gặp lúc sứ Triều Tiên dâng 
quạt quý, vua Nguyên muốn thử tài các sứ nên bảo làm bài minh 
(một thể văn ngày xưa) về cái quạt. Mạc Đĩnh Chi liền viết:

Lúc trời đất như lò than, sắt chảy đá tan thì mày như Y Doãn, 
Chu Công.

Lúc gió bấc lạnh buốt, mưa tuyết đầy đường thì mày như ông 
Di, ông Tề. 

Than ôi, dùng đến thì làm, bỏ đi thì ẩn, chỉ có mày với ta là 
được thế thôi!

Vua Nguyên khen ý tứ sâu sắc và cầm bút phê ngay: “Lưỡng 
quốc Trạng nguyên” (Trạng nguyên hai nước). 
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Thấy Mạc Đĩnh Chi có tài ứng đối như thế, các quan nhà Nguyên 
tuy nể nhưng cũng căm tức. Gặp lúc công chúa của vua Nguyên lâm 
bạo bệnh qua đời, các sứ thần phải vào viếng. Bấy giờ, họ mới đưa 
cho Mạc Đĩnh Chi bài văn tế, nhờ ông đọc. Ông quỳ trước linh vị và 
mở bản văn tế ra thì trên đó chỉ có bốn chữ Nhất (–). Hiểu họ định 
chơi khăm nhưng không chút chậm trễ, ông ứng khẩu đọc ngay:

Thanh thiên nhất đóa vân (Một cụm mây trên trời xanh)
Hồng lô nhất điểm tuyết (Một giọt tuyết trong lò hồng)
Thượng uyển nhất chi hoa (Một cành hoa trong vườn Thượng uyển)
Dao trì nhất phiến nguyệt (Một mảnh trăng trong cung Quảng Hàn)
Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!
(Than ôi! Mây tản, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết!)

Bài văn tế vừa rất súc tích, nói lên được vẻ cao quý, trinh bạch 
của người quá cố, cùng sự mất mát lớn lao khi bà qua đời, lại vừa 
dùng đúng bốn chữ “Nhất” ghi trong giấy khiến vua quan nhà 
Nguyên rất nể phục.
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Sau này, dưới đời vua Trần Hiến Tông, Mạc Đĩnh Chi được 
thăng đến chức Thượng thư tả bộc xạ kiêm Trung thư coi việc 
quân dân trong nước. Ông làm quan liêm khiết nên bổng lộc ít. 
Nhà vua biết vậy nên cho người để trước cửa nhà ông mười quan 
tiền. Hôm sau ông vào triều tâu vua rồi sung tiền vào công quỹ. 
Sau đó, ông từ quan; mở trường dạy học.
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Cũng trong khoa thi năm 1304, ngoài Tam khôi mà vua Thái 
Tông đã đặt ra từ năm 1247, vua Anh Tông đặt thêm danh hiệu 
Hoàng giáp cho người đỗ thứ tư (đứng đầu nhị giáp). Người đỗ 
Hoàng giáp đầu tiên là Nguyễn Trung Ngạn, chỉ mới 16 tuổi, con 
một người đào hát. Ông người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, 
lộ Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên sau này). Ngay từ khi còn nhỏ, 
Nguyễn Trung Ngạn đã tỏ ra có khiếu về văn học và nổi tiếng là 
thần đồng. Sau khi thi đỗ, dù xuất thân hèn kém(*) nhưng ông 
vẫn được trọng dụng.

(*) Thời xưa đào hát bị coi là một nghề hèn kém.



45

Trong thời gian làm quan ở lộ Khoái 
Châu (Hưng Yên), Nguyễn Trung Ngạn 
xin vua cho lập kho Tào thương. Lúc bình 
thường thì thu thóc chứa vào kho tích trữ, 
gặp năm mất mùa, dân bị đói kém thì lấy 
ra phát chẩn. Thấy cách làm đó đem lại 
kết quả tốt nên vua ra lệnh cho các địa 
phương khác bắt chước làm theo.
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Tuy lúc này Nho giáo đang ngày một phát triển, các nho sĩ 
trong tầng lớp quan lại ngày một đông nhưng Phật giáo vẫn đóng 
vai trò quan trọng. Trần Nhân Tông sau khi làm Thượng hoàng 
khoảng năm năm thì xuất gia tu hành và trở thành vị tổ thứ hai 
của dòng Trúc Lâm thuộc phái Thiền Tông. Ngài đã đi khắp nơi 
trong nước để truyền đạo và ngắm phong cảnh sau đó về tu ở chùa 
Hoa Yên trên núi Yên Tử(*).

(*) Xem phụ lục tập 23.
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Năm 1295, Trần Anh Tông sai sứ sang 
Trung Quốc, nhân đó đem bộ kinh Đại Tạng 
về. Vua cho in ra để lưu hành trong nước. 
Vua Trần và các quý tộc thường cúng nhiều 
ruộng đất cho các chùa làm ruộng tam bảo. 
Khoảng năm 1310 nhà vua còn cho xây thêm 
ngọn tháp 14 tầng ở chùa Phổ Minh. Công 
trình kiến trúc Phật giáo này vẫn còn đến ngày 
nay(*).

(*) Xem phần Phụ lục ở tập 24.
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Tuy cũng tin vào đạo Phật nhưng vua Anh 
Tông không tin vào những điều dị đoan. Có 
lần vua đau nặng, sư Phổ Huệ xin gặp để trình 
bày việc sống chết. Anh Tông sai người trả lời:

- Sư hãy đến đây, ta chết rồi Quan gia có sai 
bảo việc gì thì cứ việc mà làm. Còn như chuyện 
sau khi chết thế nào, sư cũng chưa chết biết đâu 
mà trình bày với ta.
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Về việc giao thiệp với Chiêm Thành, trong khoảng thời gian 
dài sau chiến thắng Nguyên Mông, các vua nhà Trần vẫn duy trì 
được quan hệ tốt giữa hai nước. Thượng hoàng Trần Nhân Tông 
sau khi xuất gia tu hành, thường đi khắp nơi ngắm cảnh. Năm 
1303, ngài sang Chiêm Thành và được vua Chiêm là Chế Mân tiếp 
đón nồng hậu. Để giúp cho mối giao hảo của hai nước thêm bền 
vững, Nhân Tông hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm. 
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Vua Chiêm Thành vui mừng trước lời nói 
đó liền sai chuẩn bị lễ vật. Ngoài các báu vật 
bằng vàng bạc, ngọc ngà cùng các loại trầm 
hương, kỳ nam vốn là sản phẩm quý của đất 
Chiêm Thành, Chế Mân còn cho tìm các loại 
hương quý, các vật lạ khắp nơi mang về kinh 
đô. Một thời gian sau, sứ Chiêm Thành cùng 
đoàn tùy tùng hơn trăm người mang lễ vật 
sang triều đình nhà Trần xin cầu hôn.
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Vua Trần Anh Tông còn trù trừ chưa quyết vì mặc dù có lời hứa 
của Thượng hoàng, nhưng trong triều có rất nhiều người phản đối. 
Vua Chăm lại xin dâng hai châu Ô, Lý nằm giáp ranh với nước 
Đại Việt để làm sính lễ. Lúc ấy, Trần Anh Tông mới chấp thuận. 
Tháng 6 năm Bính Ngọ (1306), công chúa Huyền Trân lên kiệu hoa 
và trở thành hoàng hậu Chiêm Thành với tên gọi là Paramecvari.
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Cuộc hôn nhân đó đã mang lại cho nước Đại Việt một vùng 
đất rộng lớn từ Quảng Bình đến tận đèo Hải Vân ngày nay. Vua 
Trần cho đổi tên lại là châu Thuận và châu Hóa và sai Đoàn Nhữ 
Hài đến tổ chức việc cai trị. Đoàn Nhữ Hài phải lo chiêu an, chọn 
người có khả năng để trao quan tước, cấp phát ruộng đất đồng thời 
miễn tô thuế ba năm cho dân chúng ở miền đất mới.
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Nhưng cuộc tình duyên của công 
chúa Huyền Trân và vua Chăm 
không được bền lâu vì chưa đầy 
một năm sau, Chế Mân đột ngột 
từ trần. Theo tục lệ Chiêm Thành, 
vua chết thì hoàng hậu phải lên giàn 
thiêu để chết theo. Trần Anh Tông 
lo sợ cho Huyền Trân nên sai Trần 
Khắc Chung cùng Đặng Văn mượn 
cớ sang viếng tang để tìm cách đưa 
công chúa về nước.
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Việc bang giao Việt - Chiêm sau đó không được tốt đẹp. Chiêm 
Thành nhiều lần gây hấn với Đại Việt. Năm 1311, Trần Anh Tông 
tự cầm quân đi đánh Chiêm Thành, bắt vua Chiêm là Chế Chí đem 
về Gia Lâm. Đến năm 1318, quân Trần lại tiến đánh Chiêm Thành 
lần nữa, vua nước này phải chạy sang nước Qua-da (Indonesia).
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Anh Tông làm vua được 21 năm thì nhường ngôi cho người con 
thứ tư để lên làm Thái Thượng hoàng và lui về phủ Thiên Trường. 
Thái tử Mạnh (14 tuổi) lên ngôi tức Trần Minh Tông (1314). 
Minh Tông tiếp tục giữ vững vương triều Trần được hưng thịnh.
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Năm 1314, vua Minh Tông cử Nguyễn Trung Ngạn làm Chánh 
sứ cùng Phạm Tông Mại sang triều đình nhà Nguyên. Trong chuyến 
đi này, Nguyễn Trung Ngạn đã sáng tác nhiều bài thơ sau được 
in thành quyển Giới Hiên thi tập. Đó là những bài thơ đi sứ sớm 
nhất của nước ta mà ngày nay còn giữ được.
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Năm 1315, nước sông Hồng dâng cao, Trần Minh Tông muốn 
đích thân đi xem đắp đê, quan Ngự sử can:

- Bệ hạ nên chăm sửa đức chính, xem làm gì việc sửa đê 
nhỏ nhặt. 

Quan Hành khiển (Tể tướng) Trần Khắc Chung đáp lại:

- Khi dân bị nạn lụt, người làm vua phải cứu giúp tai nạn khẩn 
cấp, sửa đức chính không gì lớn hơn việc đó. Nhà vua cho thế là phải.
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Năm 1324, vua Nguyên Thái Định Đế mới lên ngôi, sai sứ giả 
Mã Hợp Ngưu sang nước ta báo tin. Y rất hống hách, vào đến điện 
mà vẫn không chịu xuống ngựa. Các quan có nhiệm vụ tiếp đón 
khuyên thế nào y cũng không nghe. Cuối cùng, vua Minh Tông sai 
Nguyễn Trung Ngạn ra gặp sứ nhà Nguyên. Ông tranh luận, dùng 
lý lẽ bắt bẻ khiến y phải chịu xuống ngựa đem tờ chiếu đi bộ vào.
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Dưới triều Minh Tông vẫn tuân thủ các quy định của điển chế. 
Năm 1326, Nguyễn Trung Ngạn sơ suất trong việc biên chép sổ 
sách xếp hạng các quan lại suýt bị tội nặng. May mà nhiều người 
can ngăn và vua cũng thương ông có tài nên tha cho, chỉ chuyển 
ra làm An phủ sứ(*) Thanh Hoa. Điều đó chứng tỏ việc thực hiện 
các điển lệ thời này vẫn còn rất nghiêm ngặt.

(*) Ở cấp lộ, An phủ sứ lo việc cai trị, việc quân có kinh lược sứ.
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Thời này, các hình thức nghệ thuật đã phát triển khá phong phú. 
Các buổi yến tiệc trong cung đình thường có tổ chức hát xướng. 
Trên điện là nơi vua cho bày yến tiệc. Phường nhạc ngồi khuất ở 
chái dưới, không thấy người và nhạc khí đâu cả. Mỗi lần rót rượu 
thì người hầu hô to lên bảo phường nhạc tấu nhạc. Phường nhạc 
sẽ tấu những khúc nhạc ngắn như Giáng châu long, Nhập hoàng 
đô, Yến dao trì(*)... để chuốc rượu.

(*) Tên những khúc nhạc thời Trần.
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Trong buổi tiệc còn có người trình diễn các điệu ca. 
Các ca sĩ nam nữ ngồi hai hàng, mỗi bên mười người 
cất tiếng hát, có cả đàn tranh và đàn tỳ bà đệm theo, 
tiếng hát tiếng đàn hòa lẫn nhau. Khi hát thì trước hết 
ngân thật dài để dạo giọng rồi sau mới hát thành lời.
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Trước thềm điện là nơi trình diễn các điệu múa. Nữ vũ công đi 
chân không đứng múa, mười móng chân đều bôi đỏ. Lại có mười 
người con trai mình trần, nắm tay nhau nối gót đi vòng xung quanh 
và hát hỗ trợ. Vừa hát, các chàng trai vừa đồng loạt đưa tay lên, 
bỏ tay xuống theo nhịp điệu.
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Dưới triều Trần, nghệ thuật hát tuồng bắt đầu phát triển. Đó là 
do năm 1285, khi đánh đuổi quân Nguyên, quân Trần bắt được 
một kép hát có tài là Lý Nguyên Cát. Nguyên Cát truyền bá lối 
trình diễn trên sân khấu, chia ra hậu trường và sân rạp diễn trò; 
các vai tùy lúc mà xuất hiện ở sân rạp hay vào hậu trường... Các 
diễn viên tùy nhân vật mà có các trang phục riêng là áo bào hay 
áo gấm thêu.
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Nguyên Cát còn sáng tác các vở tuồng dựa theo tích cổ như 
Tây Vương Mẫu hiến bàn đào... Trong tuồng có đến 12 nhân vật. 
Lại có cả người đánh trống, người thổi kèn thay đổi nhau mà tấu 
khúc. Các nghệ sĩ đã trình diễn thật sự lôi cuốn làm cảm động 
người xem, tạo cho họ cảm giác lúc vui, lúc buồn theo tình tiết 
vở diễn. Nước ta có tuồng truyện bắt đầu từ đấy.
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Năm 1350, Đinh Bàng Đức, một người Trung Quốc giỏi nghề 
leo dây, làm trò, đã đưa gia đình sang nước ta cư ngụ để tránh nạn 
chiến tranh và đã truyền bá cách diễn trò này cho dân chúng. Đó 
cũng là những bước đơn giản của nghệ thuật xiếc sau này.
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Ngoài các cuộc trình diễn hay hát 
tuồng, các vua nhà Trần còn ưa thích 
những cuộc thi đấu giữa người với voi 
hoặc hổ. Từ thời vua Trần Nhân Tông 
đã cho làm chuồng hổ ở thềm Vọng 
Lâu và sai quân sĩ đấu với hổ để vua 
ngồi trên lầu ngự lãm. Các vua Trần 
sau này cũng cho tổ chức đấu voi và 
ngự ở điện Thiên An để xem. Có lần 
voi xổng ra định xông lên điện làm 
mọi người sợ hãi.
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Các vua Trần cho tổ chức nhiều cuộc vui nhưng luật pháp nhà 
Trần nghiêm cấm việc đánh bạc. Người vi phạm sẽ bị trừng trị 
nặng dù là dân chúng hay quan lại. Năm 1296, Trần Anh Tông 
đã sai đánh quan Thượng phẩm Nguyễn Hưng đến chết vì tội 
đánh bạc.
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Trong nhân dân, các lễ hội cũng rất phong phú. Hàng năm, vào 
mùa xuân và mùa thu, dân chúng khắp các nơi mở hội. Hội xuân 
mở sớm vào ngày mùng 2 tết là hội Xoan và hội mở muộn vào 
mồng 8 tháng 4 như hội Dâu, hội Gióng. Trong những ngày hội, 
người ta thi sức khỏe, kéo tay, đồng thời tổ chức những cuộc tế lễ 
trọng thể tại nơi thờ cúng Thành hoàng, thờ anh hùng dân tộc để 
cầu xin một năm mới khỏe mạnh, làm ăn thịnh đạt.
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Cũng trong dịp này, các chùa mở hội làm lễ tắm Phật, lễ thờ 
Phật mẹ, thờ bà Ỷ Lan, thờ Không Lộ... Trong các lễ hội đó, hình 
thức diễn xướng rất được dân chúng ưa thích. Những sự tích rút 
ra từ thần thoại, truyền thuyết lưu truyền trong dân gian từ đời 
này sang đời khác về các vị anh hùng giữ nước như Thánh Gióng, 
sư Không Lộ hay sự tích Thần làng được dân chúng diễn lại một 
cách sống động.
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Trong những ngày hội vui, thanh niên trai gái cùng nhau 
hát múa. Nhiều điệu múa đã có từ xưa nay hoàn thiện hơn và 
truyền bá rộng rãi trong dân chúng. Điệu múa Lý Liên được 
ưa chuộng ở miền Bắc nước ta. Đây là điệu múa tập thể với 
4, 8 hoặc 16 thiếu nữ hay thanh niên hoặc cả nam lẫn nữ. Họ 
vừa bước chân lên xuống nhịp nhàng theo tiếng nhạc, vừa 
làm những động tác như bơi chải, thể hiện sóng nước, chim 
bay, cá lặn hoặc bông sen chập chờn trên mặt hồ.
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Lễ hội không những là dịp thi tài của mọi người mà còn là dịp 
để thanh niên nam nữ gặp gỡ nhau. Đặc biệt thu hút là cuộc thi 
hát đối đáp. Nam nữ chia phe thi tài đối đáp qua những câu hò 
câu hát. Các buổi hát đó có thể kéo dài một tuần lễ. Đó là dịp tốt 
để tình bạn, tình yêu nẩy nở và phát triển.
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Mùa thu cũng có những lễ hội nhộn nhịp không kém. Vào ngày 
mồng 3 tháng tám, ở bến Đông Bộ Đầu rộn ràng diễn ra cuộc đua 
thuyền và nhiều nơi biểu diễn múa rối nước, thu hút đông đảo 
người xem.
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Dưới triều Trần, một số ngành khoa học cũng phát triển hơn 
trước. Ngoài nghệ thuật và khoa học quân sự đã đạt được đỉnh cao, 
các mặt thiên văn, lịch pháp, y học cũng đạt được nhiều thành tựu 
đáng kể. Đặng Lộ người huyện Sơn Minh (Hà Nội) làm quan dưới 
thời Minh Tông đã chế tạo một dụng cụ để xem xét khí tượng rất 
chính xác gọi là Lung linh nghi. Ông cũng xin vua dùng loại lịch 
mới gọi là lịch Hiệp kỷ (1339).
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Tuy nhiên, vào cuối thời vua Minh Tông, triều đình đã chia thành 
những phe phái đối lập nhau và tranh chấp trong việc chọn người nối 
ngôi vua. Đây là những mầm mống báo hiệu sự suy tàn của triều Trần 
sau này. Vì việc này, Huệ Vũ vương Quốc Chẩn đã bị giết oan khiến 
vua Minh Tông mang trong lòng nỗi ân hận, day dứt sâu xa. Trong 
chuyến về thăm đền thờ Quốc Chẩn ở Chí Linh, Minh Tông đã bày tỏ:

Giọt mưa tàu chuối tiễn đêm dài
Hiu hắt đèn thu trước ánh mai
Ba chục năm rồi, lầm lỗi ấy!
Dành ôm sầu hận, lắng mưa rơi.

(Nam Trân, Phạm Tú Châu dịch)
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Minh Tông ở ngôi vua đến năm 1329 thì nhường ngôi cho 
con để làm Thượng hoàng. Thái tử Vượng mới 10 tuổi lên ngôi 
tức Trần Hiến Tông. Năm 1341, Hiến Tông mất khi mới 23 tuổi 
không có con nối ngôi, vì vậy Trần Hạo (em của Hiến Tông) mới 
6 tuổi lên làm vua tức Trần Dụ Tông. Thượng hoàng Minh Tông 
vẫn trông coi mọi việc.
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Thời gian này, quân Ai Lao lại nhiều lần xâm lấn biên giới. 
Thượng hoàng Minh Tông phải đích thân cầm quân đi đánh dẹp. 
Năm 1334, Nguyễn Trung Ngạn vào Thanh Hóa lo việc vận 
chuyển lương đi trước. Minh Tông đem đại quân đến châu Kiềm 
(thuộc Nghệ An). Quân Ai Lao sợ hãi bỏ chạy. Thượng hoàng 
sai Nguyễn Trung Ngạn soạn bài bia ghi lại chiến thắng và cho 
khắc lên núi đá.
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Năm 1337, Thượng hoàng giao Nguyễn Trung Ngạn làm An phủ 
sứ Nghệ An và kiêm coi việc chép sử ở viện Quốc sử. Năm 1341, 
Nguyễn Trung Ngạn đã cùng Trương Hán Siêu soạn bộ Hoàng triều 
đại điển và bộ Hình thư. Riêng ông còn có bộ Thực lục, chép việc 
bình Ai Lao của Minh Tông. Về sau ông được giao nhiều chức 
vụ quan trọng như Nhập nội Đại Hành khiển(*), Thượng thư Hữu 
bật kiêm cả việc ở Khu Mật viện(**) với tước Thân quốc công.

(*) Đại Hành khiển là chức quan đầu triều gần như chức Tể tướng. Thượng 
thư là chức đứng đầu một bộ.

(**) Nội mật viện là cơ quan thường trực của triều đình gồm Hành khiển ty ở 
cung Thánh Triều (nơi Thượng hoàng ở) và cung Quan Triều (nơi vua ở).
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Thượng hoàng Minh Tông cũng là người không tin dị đoan. 
Năm 1332, khi sai quan chọn ngày để đem chôn cất Thuận Thánh 
Bảo Từ Thái hậu (mẹ của Trần Minh Tông) vào Thái Lăng, có 
người bảo: “Nếu chôn vào năm nay sẽ có hại cho người chủ tế 
(tức Minh Tông)”, ngài hỏi người ấy:.

- Ngươi biết là sang năm ta sẽ chết à? Nếu sang năm ta chết 
thì phải lo xong việc chôn cất, như thế còn hơn là chết mà chưa 
lo xong việc đó sao?
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Cho đến khi lâm bệnh nặng, Thượng 
hoàng cũng không cho vua Dụ Tông và 
triều đình lập đàn chay cầu đảo. Biết 
Hiến Từ Thái hậu phóng sinh các con 
vật để cầu cho mình được khỏe mạnh, 
ngài không bằng lòng bảo:

- Thân ta không thể lấy con lợn, con 
dê mà đổi được.

Tháng hai năm Đinh Đậu (1357), 
Thượng hoàng Minh Tông băng hà. Từ 
đây, triều Trần bắt đầu bước vào thời 
kỳ suy vong.
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Đền Thiên Trường, ngoại thành Nam Định vốn là phủ  
của Thái Thượng hoàng thời Trần, nay thờ 14 đời vua Trần.

Ảnh: Đức Hòa

Ống cống thời Trần khai quật tại đền Thiên Trường, xã Lộc Vượng,  
ngoại thành Nam Định.

Ảnh: Tại đền Trần
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Một đoạn ống cống khai quật dưới nền đền Thiên Trường.

Ảnh: Đức Hòa
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Đền Trần Thượng tại xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam. Tương truyền là kho lương thời Trần.

Ảnh: Trịnh Mạc

tÀi Liệu thAM KhẢO 
-  Đại Việt sử ký toàn thư (bản dịch của Viện sử học), NXB Khoa học 

Xã hội, Hà Nội, 1993.
-  Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí (bản dịch của Viện 

sử học), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992.
-  Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, Trung tâm học liệu.
-  Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tấn, Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam  

tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1987. 
-  Hà Văn Tấn và Phạm Thị Tâm, Cuộc kháng chiến chống xâm lược 

Nguyên Mông thế kỷ XIII, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1972.
-  Lịch sử Việt Nam tập 1, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1976.
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Chùa Thái Lạc tên chữ Pháp Vân tự ở xã Lạc Hồng huyện Văn Lâm 
tỉnh Hưng Yên, được xây dựng từ thế kỷ XIV. Chùa nằm trong hệ thống 
tín ngưỡng Tứ Pháp thờ các thần tự nhiên của người Việt: Mây (Pháp 
Vân), Mưa (Pháp Vũ), Sấm (Pháp Lôi), Chớp (Pháp Điện).

Mặc dù chùa đã được tu bổ nhiều vào các thời Mạc, Lê Trung hưng 
và thời Nguyễn song vẫn nhận ra tòa thượng điện với bộ khung gỗ thuộc 
phong cách nghệ thuật thời Trần. Chùa hiện nay mặt bằng kiểu “nội công 
ngoại quốc” bắt đầu từ tam quan - sân - tiền đường - thiên hương - thượng 
điện, hành lang hên phải nối với nhà Tổ phía sau (xưa là gác chuông).

Điêu khắc chùa Thái Lạc ngoài hệ thống tượng thờ Phật còn có tượng 
Pháp Vân đặt chính giữa ban Tam Bảo, rất có thể pho tượng này cùng 
với tượng Pháp Lôi chùa Nhạc Miếu ngay cạnh đấy được làm từ thế 
kỷ XVI. Đây là nhóm tượng thuộc tín ngưỡng dân gian, gắn với những 
trung tấm vùng nông nghiệp lúa nước thờ các thần tự nhiên. Khoảng đầu 
Công nguyên, Tứ Pháp kết hợp với đạo Phật và được Phật hóa, về sau 
được tạc tượng thờ. Ban đầu Tứ Pháp chỉ phát triển ở vùng Dâu (Bắc 
Ninh), sau mở rộng sang Văn Lâm (Hưng Yên), vượt sông Đuống và 
sông Hồng thờ ở vùng Nành (Gia Lâm - Hà Nội) và vùng Thường Tín 
(Hà Tây), Thanh Trì (Hà Nội). Tượng Tứ Pháp có thể coi là loại tượng 
đặc biệt riêng của người Việt. Hầu hết chúng mang tư cách là một tác 
phẩm nghệ thuật dân gian, đậm tính nhân văn và dân tộc.

Kiến trúc tòa thượng điện chùa Thái Lạc tuy được tu sửa vào các thời 
sau nhưng vẫn nhận ra nét đặc trưng kết cấu hệ thống chịu lực thời Trần 
gồm bốn cột cái chịu lực chính và các cột quân dãn đều chung quanh tạo 
bình diện vuông trên nền cao. Vì kèo và bộ khung giá chiêng to khỏe và 
thấp bởi hai trụ đấu và bụng lợn. Khoang giữa vì kèo lắp thêm ván hình 
lá đề. Hệ thống xà ngang, xà dọc liên kết vì kèo mở rất rộng thành các 
khoang chữ nhật, người xưa lắp ghép các ván bưng vào đó. Ván bưng 
bằng gỗ dày vừa làm nền trang trí, vừa có tác dụng chịu lực nhất định.
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Trang trí vì nóc tòa thượng điện bên phải - gỗ - thế kỷ XIV
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Có lẽ phù điêu trang trí kiến trúc chùa Thái Lạc là những chạm khắc 
gỗ cổ nhất nước ta. Những bức phù điêu này cho ta thấy ảnh hưởng qua 
lại giữa nghệ thuật Đại Việt thời Trần và nghệ thuật Chămpa và xác 
định thống nhất phong cách chung từ chùa Bối Khê (Hà Tây), chùa Dâu 
(Bắc Ninh), chùa Phổ Minh (Nam Định) đến chùa Thái Lạc. Các phù 
điêu của chùa trên các ván hình lá đề, trên vì kèo, ván bưng các tuyến 
ngang và các trụ đấu chịu lực trên cao. Trang trí kiến trúc tô điểm rộng 
rãi toàn bộ kết cấu gỗ với kiến thức thống nhất, phù hợp với nội thất 
giản đơn ít tượng thời Trần, gây ảo tưởng về một thế giới thực hư kỳ 
ảo, siêu thoát xen lẫn trần tục.

Nếu còn nguyên vẹn không bị hủy hoại dần, chùa Thái Lạc có ít 
nhất 20 bức phù điêu hoàn chỉnh cả về chủ đề và bố cục. Các hình 
người đỡ trụ đấu cao chừng 45cm, vận dụng biến dạng hình tượng hợp 
lý phù hợp với công năng kiến trúc. Khối trụ tròn, người đỡ trụ đấu bị 
nén bẹp cơ thể và dãn ra theo diện cong của trụ đấu, tay nâng bệ đài 
sen, tay chống sườn, chân gập lại trong váy lá tọa, đầu vặn nghiêng sát 
với bụng và ngực, vai nhô cao. Các chi tiết trang trí cân xứng theo nhịp 
điệu cấu trúc cơ thể.

Những bức chạm hình lá đề trên vì kèo, ván bưng hình vuông  
100cm x 100cm, hình chữ nhật 100cm x 60cm ở các cốn thực sự là những 
phù điêu thấu triệt tinh thần thăng hoa Phật giáo Lý - Trần - Chămpa, trong 
đó nghệ thuật Trần tự có một diện mạo riêng, một chủ đề riêng. Chủ đề 
chung là các cảnh Vũ hội trong mây với các đề tài rồng chầu lá đề, rồng 
nâng quầng ánh sáng, tiên nữ đầu người mình chim dâng hoa dâng hương 
và tấu nhạc. Trung tâm bức chạm là hình tượng chính sắp đặt đăng đối trong 
màn hoa văn mây. Hoa văn giãn nở chạm nổi lên bề mặt rồi chìm xuống 
đáy bức chạm tôn các hình thể chính nổi cao. Các tiên nữ uốn cong, thân 
chim chạm đầy lông vũ, đầu nghiêng, mặt thoáng chìm niềm khoái lạc bên 
trong, tay dâng cao giỏ hoa, lư hương, hoặc đánh đàn, thổi tiêu. Tuy nhiên, 
sự lắp ghép hình tượng ở đây không trở nên quái dị như điêu khắc Chămpa 
mà thể hiện tính hồn nhiên với cảm xúc lâng lâng ngây ngất của nét chạm. 
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Tiên nữ dâng hoa - vì nóc tòa thượng điện bên trái - gỗ - thế kỷ XIV
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Trích đoạn tiên nữ dâng hoa- vì nóc tòa thượng điện
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Trích đoạn tiên nữ dâng hoa - vì nóc tòa thượng điện.
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Tiên nữ dâng hương - vì nóc tòa thượng điện.

Có thể đây là sự kết hợp hình tượng con Kinari đầu người mình chim 
với các tiên nữ Apsara, mô-típ nghệ thuật dòng Ấn Độ giáo trong kết 
cấu trang trí hài hòa dày đặc như mạng lưới đăng ten của nghệ thuật 
Đông Sơn - Lý, bao giờ cũng gây một hậu quả sung mãn, lan tỏa cảm 
xúc trên bề mặt trang trí. Điều đó còn là kết quả tinh thần của một thời 
đại hành động đã tiến hành những cuộc chiến tranh giữ nước oai hùng 
và luôn tìm đến sự vượt thoát cao cả của tâm linh Thiền học.
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Chim Ca lăng tần già dâng hoa - cốn tòa thượng 
điện - gỗ TK XIV.

Trích đoạn chim Ca lăng tần già dâng hoa - cốn tòa thượng điện - gỗ TK XIV.
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Chim Ca lăng tần già dâng hoa - cốn tòa thượng điện - gỗ TK XIV.
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Trích đoạn chim Ca lăng tần già dâng hoa - cốn tòa thượng điện
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Trích đoạn chim Ca lăng tần già dâng hoa - cốn tòa thượng điện
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Tiên nữ cưỡi phượng tấu nhạc - cốn tòa thượng điện - gỗ TK XIV

Trích đoạn tiên nữ cưỡi phượng tấu nhạc - cốn tòa thượng điện
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Trích đoạn tiên nữ cưỡi phượng tấu nhạc - cốn tòa thượng điện
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Tiên nữ cưỡi phượng tấu nhạc - cốn tòa thượng điện - gỗ - TK XIV
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Trích đoạn tiên nữ cưỡi phượng tấu nhạc - cốn tòa thượng điện
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Trích đoạn tiên nữ cưỡi phượng tấu nhạc cốn tòa thượng điện
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Rồng chầu lá đề - cốn tòa thượng điện gỗ - TK XIV
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Rồng - vì kèo tòa thượng điện - gỗ - TK XIV
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Rồng - vì kèo tòa thượng điện - gỗ - TK XIV
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Chim Ca lăng tần già dâng hoa, người đội đài sen trụ đấu  
vì kèo tòa thượng điện - gỗ - TK XIV

Chim Ca lăng tần già dâng hoa, người đội đài sen trụ đấu  
vì kèo tòa thượng điện - gỗ - TK XIV
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Chim Ca lăng tần già dâng hoa, người đội đài sen trụ đấu  
vì kèo tòa thượng điện - gỗ - TK XIV
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Trích đoạn người đội đài sen trụ đấu vì kèo tòa thượng điện - gỗ - TK XIV
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Chim Ca lăng tần già dâng hoa và dàn nhạc - cốn tòa 
thượng điện - gỗ - TK XIV

Trích đoạn từ ảnh 1.
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Tiên nữ cưỡi phượng tấu nhạc - cốn tòa thượng điện - gỗ - TK XIV.

Tiên nữ dâng hoa - gỗ - TK XIV.
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Gian giữa tòa thượng điện.

Trang trí tòa thượng điện.
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