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Bài viết dưới đây, của Tiến sĩ Geoff Wade - Viện Nghiên cứu châu Á, Đại 

học quốc gia Singapore [NUS], là một nghiên cứu tổng quan về nguồn sử liệu 

Đông Nam Á trong Minh Thực lục [MTL]. Nghiên cứu của G. Wade nằm trong 

một chương trình chung khá dài hơi của NUS với mục tiêu dịch sang tiếng Anh 

toàn bộ các điều mục có liên quan đến Đông Nam Á nằm rải rác trong 40.000 

trang Minh Thực lục. Gần hai phần ba trong các trích lục về Đông Nam Á liên 

quan trực tiếp đến lịch sử Việt Nam, là lý do khiến chúng ta không thể không 

lưu ý hoặc hứng thú đối với công trình này.  

Bản dịch cùng những chú thích cần thiết (đặt trong ngoặc đơn), các mở 

rộng ngắn gọn đi cùng với chính văn đặt trong ngoặc móc. Các chú thích bắt 

đầu bằng “(bổ sung)” hoặc không (nếu là chú thích chung) nhưng đều kết thúc 

bằng “(NHC)” đều là chú thích của người hiệu chú. 

Trích sách: “Minh Thực lục: Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-

XVII” (3 tập). Hồ Bạch Thảo dịch và chú thích; Phạm Hoàng Quân hiệu 

đính, bổ chú và giới thiệu. Nxb Hà Nội xuất bản năm 2010. 
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Dẫn nhập 

Bất kì sinh viên nào nghiên cứu quá khứ Đông Nam Á [ĐNA] đều nhanh 

chóng nhận ra các nguồn văn bản liên quan đến giai đoạn trước thế kỷ XVI thật 

ít ỏi đã hạn chế như thế nào đối với việc phục dựng lại lịch sử giai đoạn sớm 

trong vùng. Sự tin cậy phải đặt vào những tác phẩm đang còn lại xác định rằng 

phần lớn lịch sử được viết bởi một nguồn đơn lẻ hoặc dựa trên một quan điểm 

đơn lẻ. Các tác phẩm liên quan tới giai đoạn, như là Nagarakertagama
1
, Sejarah 

Melayu
2
 hoặc Sejarah khác và Hikayat

3
 của bán đảo [Mã Lai], sử biên niên 

[annal] của Việt Nam, các văn bản khác nhau về sử biên niên Ayudhyan, sử 

biên niên của Campuchia, ký sự [chronicle] của các chính thể Tai
4
 [Thái] khác 

nhau và các văn bản lịch sử khác có thể được so sánh với chỉ một số rất hạn chế 

các nguồn khác nhau, và chủ yếu được xem như là “cứ liệu” của chính thể trong 

giai đoạn đó. 

Do đó, bất kì các trích lục từ nguồn bên ngoài nào đối với các chính thể 

ĐNA có thể được xem như là một kho chứa khả dĩ về dữ liệu và những quan 

điểm hữu ích trong việc đối chiếu với những tư liệu và lịch sử bản địa. Với 

ĐNA, một trong những nguồn hiển nhiên hơn nữa về giai đoạn trước thế kỷ 

XVI được cấu thành bởi các tác phẩm của Trung Hoa. Việc sử dụng các nguồn 

từ Trung Hoa để phục dựng lịch sử của các chính thể và xã hội ĐNA chắc chắn 

không phải là một nỗ lực mới. Lịch sử kế tiếp của các vương triều Trung Hoa 

                                                 
1  Một bản Tụng ca cổ tiếng Java đối với nhà vua Hayam Wuruk triều đại 

Majapahit.(NHC) 
2  Sử Biên niên bằng tiếng Mã Lai cổ.(NHC) 
3  Những chuyện kể bằng tiếng Ảrập. (NHC) 
4  Tai 傣 Thái, tên bộ tộc/ dân tộc. G. Wade dùng thuật ngữ này để chỉ chung một số bộ 

tộc cùng hệ ngôn ngữ Thái ở tây nam Vân Nam và Miến Điện, và được dùng với tính cách 

đại diện cho một số dân tộc khác. Trong sử Trung Quốc, dân tộc Thái được gọi bằng nhiều 

tên khác nhau tùy theo thời kỳ lịch sử. Minh Thực lục dùng các tên Bách Di, Kim Xỉ, Hắc Xỉ, 

Man. Theo một chi tiết trong nghiên cứu của Bế Viết Đẳng thì hiện nay, thuật ngữ Tai được 

các học giả phương Tây dùng để chỉ chung các tộc Tày, Nùng, Thái…ở Việt Nam. Tai cũng 

là danh từ được quy ước trong việc nghiên cứu các dân tộc ngữ hệ Thái ở ĐNA (Tai Study) 

[xem Australian National University, Thai–Yunnan projekt newsletter, 1990]. (NHC) 
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tất cả đều chứa đựng những dữ kiện của khu vực ngày nay là những phần của 

ĐNA và, trong nhiều trường hợp, sự phát triển lịch sử của các chính thể này, 

thường dựa trên lịch sử những vương triều trước đó nữa, cấu thành một phần 

đồng bộ của các tư liệu. Hơn một thế kỷ qua, các sưu tập những nguồn trích lục 

như thế đã được thu thập bởi Groeneveldt [Willem Pieter], Phùng Thừa Quân 

(馮承鈞) và Cố Hải (顧海), trong khi các sử gia khác đã sử dụng nhiều tư liệu 

Trung Hoa để soạn lịch sử của các chính thể sớm hơn của ở ĐNA. Le Founan 

(Phù Nam) của Pelliot [Paul], Le Lin-yi (Lâm Ấp) của Stein [Rolf Alfred] và 

The Birth of Vietnam của Taylor [Keith Weller], chẳng hạn, tất cả đều sử dụng 

văn bản Trung Hoa như là những nguồn sử liệu chính. Ngay cả M. Jacques 

(1979), khi gợi ý rằng các nguồn bản địa, đúng hơn là các nguồn Trung Hoa, có 

thể cấu thành yếu tố tiên quyết trong việc phục dựng lịch sử sớm hơn của lục 

địa ĐNA, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của các nguồn sử liệu Trung 

Hoa. Đương nhiên, lịch sử chính thức của Trung Hoa, như lịch sử nói chung, 

được điều kiện hóa bởi những mục đích theo đó chúng được soạn ra. Do đó, khi 

dùng các nguồn sử này, người ta dễ bị “sự chuyên chế” của thuật chép sử nước 

Trung Hoa, nơi mà quan điểm được ghi lại cho rằng, đối với giới tinh hoa quan 

lại Trung Hoa, giới mà các giá trị được sử dụng để phán xét là quan điểm của họ 

– với quan điểm này những giá trị được sử dụng để phán xét là những giá trị văn 

hóa tinh hoa Trung Hoa và với quan điểm này, những quyết định về việc ghi cái 

gì được thực hiện dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn chép sử truyền thống Trung 

Hoa. Tuy nhiên, cần minh định là vì mục tiêu và thành kiến của các sử gia 

Trung Hoa thường khác đối với sử gia ĐNA, nên nguồn sử liệu Trung Hoa đem 

lại sự bổ khuyết hữu ích trong việc nghiên cứu lịch sử. 

Lịch sử các vương triều là những nguồn trích dẫn chính yếu từ Trung Hoa 

được sử dụng trong việc soạn sử ĐNA. Lịch sử các vương triều này có ưu thế là 

được chia thành từng phần và từng chủ đề, điều đó giúp cho việc truy cứu thông 

tin về những chính thể đặc thù hoặc những con người cụ thể, trở nên thuận lợi 
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hơn. Một loại văn bản khác của Trung Hoa, các tác phẩm sử biên niên (được 

sắp xếp theo triều đại), tuy vậy, đã không được khai thác đầy đủ như là lịch sử 

các vương triều. Đơn giản là vì một khối lượng lớn thời gian cần phải bỏ ra để 

tìm các chú giải về độ tin cậy của bất kỳ mục tiêu yêu cầu nào. Chủ đề của công 

trình này, Minh Thực lục (明實錄 – sau đây gọi là MTL), là một bộ sử biên niên 

với 40.000 trang chép tay, văn bản không có chấm câu của bộ sử này đã đem lại 

một rào chắn ngay cả cho những người tìm kiếm kiên trì nhất. Chính vì lí do 

này mà những trích lục về ĐNA bên trong đó cho đến nay vẫn được các học giả 

rất ít sử dụng. Đối với dự án này, các trích lục có liên quan đến ĐNA được lọc 

ra và dịch sang tiếng Anh, và giới thiệu trong một cơ sở dữ liệu có thể tra cứu 

thông qua nhiều ngả. Như là một nền tảng cho tư liệu, việc cần thiết trước tiên 

có lẽ là khảo sát xem bản chất của nguồn sử liệu và những cấu trúc ý thức hệ và 

văn bản học làm điều kiện để hình thành nên tác phẩm. 

 

2. Minh Thực lục (明實錄) 

Minh Thực lục là một thuật ngữ có đặc điểm chung là nói đến những 

Thực lục thu thập được, hoặc “những ghi chép chân thực” về những đời hoàng 

đế kế tiếp nhau của nhà Minh ở Trung Hoa (1368-1644). Do đó có thể nói được 

rằng MTL tạo nên các biên niên sử của nhà Minh. Cho tới nay đó là nguồn sử 

liệu lớn nhất và độc nhất đối với triều đại này, cho nên nó giữ một vai trò quan 

trọng trong việc tái dựng lịch sử của xã hội và chính trị nhà Minh
5
. 

Một số các nghiên cứu chi tiết về MTL đã được tiến hành, trong đó các 

công trình của Ngô Hàm (Wu Han)
6
, W. Franke (1943 và 1968)

7
 và của Mano 

                                                 
5  Cần nghiên cứu lịch đại tầm rộng hơn về triều Minh, xem F. W. Mote & D. 

Twitchett, The Cambridge History of China, Vol 7: The Ming Dynasty 1368-1644 (Lịch sử 

Trung Hoa theo Cambridge, Quyển 7: Triều Minh 1368-1644), Part I (Cambridge Mass., 

1988). 
6  Wu Han, 1948. 
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Senryu
8
 là nổi bật nhất. Công trình của Wu Han chủ yếu gồm một sưu khảo các 

tư liệu và trích lục liên quan đến MTL và đến giá trị lịch sử của nó, và phân tích 

chi tiết các phương diện trước tác và giới thiệu sự đa dạng của Thực lục. W. 

Franke đưa ra một nghiên cứu tổng quát về nguồn gốc, phương pháp trước tác 

và các chức năng của MTL đồng thời cũng khảo sát giá trị của nó như là một 

nguồn sử liệu
9
. Công trình của Mano Senryu bao gồm một tóm lược tổng quát 

các nghiên cứu được tiến hành trước đó đối với MTL, và sau đó lập ra chi tiết 

của các nhà biên soạn và biên tập viên của Thực lục kế tục, quá trình trước tác 

và giới thiệu và chuyển dịch qua nhiều ấn bản khác nhau.
10

 Gần đây hơn, một 

học giả trẻ người Hoa Tạ Quý An (Xie Gui-an) đã soạn ra một tư liệu chi tiết 

nhất để xác định việc biên soạn và các ấn bản Thực lục liên tiếp.
11

 Tóm lại, 

MTL là một tập hợp Thực lục (hoặc “ghi chép chân thật”) của 13 trong số 15 

triều vua đời nhà Minh. Hai triều còn lại thường bị loại ra khỏi danh sách “chính 

thức”, vì nhiều lí do khác nhau. Thực lục của Kiến Văn (hoàng đế thứ 2) không 

được biên soạn chính thức là vì ông ta bị soán ngôi bởi người chú của mình là 

Chu Đệ (kẻ trở thành hoàng đế Vĩnh Lạc) vào năm 1402, và ông này đã sắp xếp 

lại những ghi chép biên niên của hai đời hoàng đế trước. Theo sử biên niên mới, 

triều của cha ông (hoàng đế Hồng Vũ) kéo dài cho đến triều của chính ông bắt 

đầu và triều xen vào của cháu ông bị bỏ đi
12

. Đồng thời, Thực lục của vị hoàng 

đế cuối cùng triều nhà Minh, rõ ràng, không thể biên soạn bởi các quan nhà 

                                                                                                                                                        
7
  W. Franke, “Der Kompilation und Uberlieferung der Ming Shi-lu”, Sinologische 

Arbeiten I (1943); An Introduction to the Sources of Ming History (Dẫn nhập về các nguồn 

Sử triều Minh), 1968. 
8  Mano Senryu, 1979. 
9  W. Franke, An Introduction to the Sources of Ming History, tr. 8-23. 
10  Mano Senryu, tr. 3-6, 6-69, 70-90, 90-119 (theo trình tự). 
11  Xie Gui-an, 2003. 
12  Minh Thái Tổ mất vào tháng 5 (nhuận) năm Mậu Dần [1398], niên hiệu Hồng Vũ 

dừng ở năm thứ 31. Thái Tôn tức cháu nội Thái Tổ lên nối ngôi, lấy hiệu Kiến Văn (1399-

1402) tức Huệ Đế. Thời Kiến Văn xảy ra cuộc chinh biến, sử Trung Quốc gọi là “chính biến 

Tĩnh nạn.” Con của Thái Tổ là Lệ/Đệ được phong ở đất Yên khởi binh tranh ngôi với cháu là 

Huệ Đế. Tháng 6 năm 1402, Yên Vương Lệ làm chủ kinh thành, lên ngôi hoàng đế, tức vua 

Thành Tổ, niên hiệu Vĩnh Lạc (1403-1424). Do chủ trương của Thành Tổ, Thực lục về Huệ 

Đế bị xóa hoặc sửa đổi, các sự kiện thời Kiến Văn bị nhập vào Thực lục Thái Tổ hoặc Thành 

Tổ, tình trạng này khiến Thái Tổ Thực lục có số năm nhiều hơn thực tế. (NHC) 
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Minh và do đó không được xét như là trước tác “chính thức.” Tuy Sùng Trinh 

trường biên (崇禎長編) không cung cấp tư liệu của triều này nhưng vẫn được 

đưa vào ấn bản thạch bản MTL Đài Loan (xem phần 2.2 bên dưới). Thực lục vô 

dụng khác là Anh Tông Thực lục gồm ba triều vua, bắt đầu là Chính Thống của 

Chu Kỳ Trấn, trước khi ông bị những người Mông Cổ bắt đem đi vào năm 

1449, rồi triều [niên hiệu] Cảnh Thái của Chu Kỳ Ngọc và sau cùng là triều 

Thiên Thuận của Chu Kỳ Trấn kế tiếp cho đến sự phục vị của ông. Ngoài Anh 

Tông Thực lục, mỗi Thực lục bao gồm một tư liệu về một triều hoàng đế, và 

được biên soạn sau khi hoàng đế băng hà trên cơ sở một số nguồn: 

i. Khởi Cư Chú (起居注), hay là “Nhật kí hoạt động và nghỉ ngơi.” Có 

những ghi chép mỗi ngày về các hành động và ngôn từ của hoàng đế tại triều. 

Truyền thống duy trì những ghi chép như thế có từ đời nhà Chu (khoảng 1100-

221 tCn). Trong giai đoạn đầu đời nhà Minh những ghi chép tại triều như thế 

được duy trì, nhưng bị ngưng lại rất sớm. Chỉ có một bi ký về sau này do 

Trương Cư Chính đưa ra cho biết vào năm 1575 việc ghi chép Khởi Cư Chú 

được lập lại. Nhiều phần của các nhật kí này dành cho các triều Vạn Lịch, Thái 

Xương và Thiên Khải vẫn còn lưu giữ. 

ii. Nhật Lịch (日曆), hay là “Ghi chép hàng ngày”. Các ghi chép này, 

được coi chính xác như là một nguồn đối với việc biên soạn Thực lục, được biên 

soạn bởi một hội đồng dựa trên cơ sở các nhật kí và các nguồn văn bản khác. 

Hồng Vũ là triều duy nhất có Nhật Lịch. 

iii. Các nguồn khác. Trong quá trình biên soạn Thực lục, tài liệu được tập 

hợp từ các trung tâm tỉnh và cũng được lựa chọn từ các nguồn chính thức khác 

như bi ký, công văn và công báo các kinh thành. 

Việc biên soạn mỗi một Thực lục được tiến hành bởi văn phòng sử quan 

thành lập theo lệnh của văn phòng Nội các sau cái chết của một hoàng đế. Việc 

giám sát công trình cấp cao nhất nằm trong tay các đại thần là người duyệt các 
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bản sơ thảo và thanh tra toàn bộ việc biên soạn. Các giám sát viên biên soạn 

[Tổng tài] dường như luôn luôn được chỉ định trong giới quý tộc và vì không có 

quyền lực, đã không tác động ảnh hưởng lớn đến công trình. Dưới quyền các 

phó giám sát viên biên soạn, được tuyển từ các đại thần, các biên soạn viên và 

biên tập viên, từ 60 đến 100 người, cùng với một bộ phận giúp việc lớn, rốt 

cùng đã hoàn thành một tư liệu hoàn chỉnh về triều đại của một hoàng đế trước 

đó, và chép thành hai bản, một được đóng triện và đặt trong văn phòng Nội các 

để dùng trong việc biên soạn lịch sử cả một triều đại, và bản kia được đặt dưới 

sự tùy nghi của hoàng đế, các đại thần và sử quan. Điều đó không khẳng định 

rằng việc xét lại không xảy ra. Đôi khi, với các thay đổi nhân sự cao cấp trong 

bộ phận biên soạn trong suốt giai đoạn biên soạn, bản sơ thảo khó tránh khỏi 

việc xem lại ở diện rộng và, vào những dịp đó, ngay cả bản Thực lục hoàn chỉnh 

đã được đóng triện cũng được mở ra và biên tập lại. Việc Chu Đệ cướp quyền 

của cháu mình vào năm 1402, như đã nêu ở trên, buộc phải xem lại ở diện rộng 

ghi chép của triều vua cha của người cháu để cắt xén các chi tiết của cháu ông 

vốn đã được chỉ định là người kế vị, và hợp thức hóa việc lên ngôi của ông. 

Tên của các Thực lục khác nhau, tên các triều mà Thực lục ghi chép, các 

giai đoạn mà Thực lục chuyển tải, và ngày tháng biên soạn các phiên bản hiện 

còn được ghi theo bản sau đây. 

Thực lục của nhà Minh 

Thực lục Tên triều đại Giai đoạn ghi chép năm biên soạn 

 

Tai-zu 

Thái Tổ 

Hong-wu 

Hồng Vũ 

5/1351 – 24/6/1418 1418 

Tai-zong 

Thái Tông 

Yong-le 

Vĩnh Lạc 

24/6/1398 – 2/7/1424 1430 

Ren-zong 

Nhân Tông 

Hong-xi 

Hồng Hi 

25/8/1424 – 29/5/1425 1430 

Xuan-zong 

Tuyên Tông 

Xuan-de 

Tuyên Đức 

16/6/1425- 31/1/1435 1438 

 

 

Zheng-zong 

Chính Thống 

29/1/1435 – 23/2/1464 1467 
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Ying-zong 

Anh Tông 

Jing-tai 

Cảnh Thái 

  

Tian-shun 

Thiên Thuận 

  

Xian-zong 

Hiến Tông 

Cheng-hua 

Thành Hóa 

23/2/1464 – 9/7/1487 1491 

Xiao-zong 

Hiếu Tông 

Hong-zhi 

Hoằng Trị 

9/9/1487 – 8/6/1505 1509 

Wu-zong 

Vũ Tông 

Zheng-de 

Chính Đức 

9/6/1505 – 27/5/1521 1525 

Shi-zong 

Thế Tông 

Jia-jing 

Gia Tĩnh 

27/5/1521 – 23/1/1567 1577 

Mu-zong 

Mục Tông 

Long-qing 

Long Khánh 

24/1/1567 – 5/1/1572 1574 

Shen-zong 

Thần Tông 

Wan-li 

Vạn Lịch 

5/1/1572 – 18/8/1620 1630 

Guang-zong 

Quang Tông 

Tai-chang 

Thái Xương 

19/8/1620 – 25/9/1620 1623 

Xi-zong 

Hi Tông 

Tian-qi 

Thiên Khải 

22/1/1621- 3/2/1628 1637 

Si-zong 

Tư Tông 

Chong-zhen 

Sùng Trinh 

7/2/1628 – 24/4/1644 Cuối thế kỷ XVII 

* Tất cả các ngày tháng được dẫn theo: Wolfgang Franke, Một dẫn luận về các 

nguồn của sử nhà Minh, 1968.  

 

2.1 Nội dung của Minh Thực lục 

Phạm vi các chủ đề đưa vào trong Thực lục thật đồ sộ, gồm toàn bộ mọi 

phương diện cai trị và xã hội đời Minh. Quyển thứ nhất của Hiến Tông Thực lục 

liệt kê 52 lĩnh vực bao quát, tài liệu liên quan được đưa vào trong Thực lục đó.
13

 

Bao gồm toàn bộ chi tiết về việc lên ngôi của hoàng đế và các sự kiện liên tục 

trong đời ông ta; bất kỳ sự kiện nào ghi chép đời sống các thành viên hoàng gia; 

cưới gả và sinh đẻ trong hoàng gia và trong gia đình các hoàng tử; tang ma 

trong các gia đình ấy; lễ cúng cho các thần linh khác nhau; toàn bộ tuyên ngôn 

và chỉ dụ; “các sắc lệnh và huấn từ đối với thần dân”; việc ban cấp các con 

                                                 
13  Wu Han, 1948, tr. 401-404. 
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triện; việc triều yết của các quan; thiết lập và thay đổi các cơ quan hành chính 

trung ương và địa phương; kiến nghị và thay đổi quan lại chủ chốt; sự kế thừa 

[tập ấm] của các vương hầu khanh tướng; việc bổ nhiệm các văn quan và võ 

quan vào toàn bộ những vị trí quan trọng; quy chế chi tiết các cuộc thi cử; bệnh 

tình và hưu trí của các quan lại cao cấp, các phần thưởng đặc biệt dành cho quan 

lại; chi tiết dân số hàng năm; bảng ghi công đức [hành trạng] người đã mất; bất 

kỳ sắc chỉ mới nào có tầm quan trọng trong lĩnh vực hành chính bao gồm lưu 

đày, quản lí muối và vựa thóc; thay đổi lương bổng cho quý tộc và quan lại; tiệc 

tùng chiêu đãi quan lại và sứ thần; thiết lập hoặc bãi bỏ các trường học; chi tiết 

về các nhân vật chết khi làm nhiệm vụ của đất nước; các nhân vật trung thành 

và các liệt nữ nổi tiếng; các sự kiện thiên văn, việc điều động sứ thần đi nước 

ngoài; tiếp đãi sứ thần các xứ khác, triển khai quân đội, xử lại các vụ oan sai; 

các cáo trạng tố giác sau khi mất; những việc nổi tiếng và v.v. 

Như có thể thấy, những ghi chép có vẻ như bao gồm cả thông tin về ĐNA 

chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ trong các nội dung MTL. Những thông tin ấy chủ yếu 

bao gồm trong các tư liệu về sứ thần đến triều kiến các nước khác từ Trung Hoa 

hoặc sứ thần được gửi đến các chính thể ĐNA, các bản công đức tưởng nhớ từ 

các đại thần hoặc những cơ quan khác liên quan đến biên giới hoặc các vấn đề 

chính sách đối ngoại, hoặc các bảng công đức tưởng nhớ của các quan lại ở Vân 

Nam và Quảng Đông. 

 

2.2 Các ấn bản 

W. Franke
14

 ghi nhận rằng mọi phiên bản của MTL được lưu giữ bí mật 

trong văn phòng Nội các cho đến triều Vạn Lịch (1573-1620) và vì thế các bản 

sao chép chỉ được lưu truyền qua tay các cá nhân, được ghi chép liên tục vào 

cuối triều nhà Minh và nhà Thanh. Toàn bộ các bản chép cho đến thế kỷ XX là 

bản chép tay, điều đó cho thấy khả năng rất lớn đối với việc chép sai, và ngày 

                                                 
14  W. Franke, An Introduction to the Sources of Ming History. 
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nay các bản chép ấy được lưu hành rộng rãi, với nhiều mức độ đầy đủ khác 

nhau, từ Trung Quốc, Nhật, châu Âu và Hoa Kỳ. Trong công trình của mình về 

MTL, Mano Senryu đưa ra các chi tiết về các bản được lưu giữ ở Nhật. Trong 

số các phiên bản lưu hành khắp thế giới, bản “gốc” nhất có vẻ như là bản tại 

Thư viện quốc gia Bắc Kinh, đó có thể là bản chép chính thức được làm trong 

đời nhà Thanh dùng để biên soạn lịch sử nhà Minh. Đó là phiên bản tạo nên cơ 

sở của bản in lại của Viện Nghiên cứu Trung ương (中央研究院/Academia 

Sinica - Đài Loan) (xem chi tiết bên dưới). 

Ấn bản đầu tiên của MTL được phát hành năm 1940 bởi Lương Hồng 

Chí (梁鴻志) dựa trên cơ sở một bản sao lưu trong Thư viện tỉnh Giang Tô 

(Jiangsu) và ghi chú là thủ bản [bản chép tay] Bão kinh lâu bổn (抱經樓本); sau 

khi thư viện giữ thủ bản và từ thủ bản này phiên bản của thư viện Giang Tô 

được sao chép lại. Phiên bản in này đặc biệt được đánh dấu các kí tự của bản 

chép chất lượng thấp trong khi chuyển thủ bản. Phiên bản được chấp nhận rộng 

rãi và thông dụng nhất của MTL ngày nay là bản được phát hành dạng ảnh ấn 

bản [bản in chụp] của Viện Văn Sử thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương Đài 

Loan từ năm 1963 đến 1968. Phiên bản sao chụp thạch bản này dựa trên thủ bản 

của Thư viện Quốc gia Bắc Kinh, với những phần thiếu được bổ sung từ các 

bản chép khác. Thực lục hiện nay được bổ sung bằng 20 tập phê bình văn bản 

[hiệu khám], đưa ra các dị bản và các điểm thay thế khác nhau khi các văn bản 

khác sai biệt với văn bản của Thư viện quốc gia Bắc Kinh. Tuy nhiên, không 

tính các dị bản từ những văn bản đã được biết và nhằm đến một nghiên cứu về 

những sai biệt hoặc ý nghĩa của chúng. Một lịch sử tóm lược về quá trình sao 

chép và xuất bản ảnh ấn bản được Hoàng Chương Kiện
15

 biên soạn. 

 

2.3 Sưu tập các trích dẫn Minh Thực lục 

                                                 
15  黃 彰 健/Huang Chang-chien, 1972. 
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Tầm quan trọng của MTL như là một nguồn sử liệu từ lâu được thừa nhận 

và một loạt các biên soạn hữu ích về việc trích lục MTL đối với các chuyên đề 

được ấn hành trong vòng 50 năm qua. Một số các tác phẩm quan trọng được ghi 

dưới đây: 

 

 1943 - 羽田亨《明代�蒙文料 — 明實錄抄: 蒙古編 —》京都 

Haneda Toru: “Sử liệu về Mãn Châu và Mông Cổ dưới thời nhà Minh – 

Trích dẫn Minh Thực lục (Mông Cổ) – Phần 1)”, Kyoto, 1943.  

Đây là cuốn đầu tiên của một loạt tác phẩm, bao gồm các Trích lục Thái Tổ 

Thực lục và Thái Tông Thực lục đối với người Mông Cổ. 

 1950 - 山本達郎《安南史研究》I 東京 

Yamamoto Tatsuro: “Nghiên cứu lịch sử Annam (Quyển 1)”, Tokyo, 1950. 

Tác phẩm này gồm, xuyên qua toàn văn bản, một bảng kê dài về các trích 

dẫn MTL đối với Việt Nam.  

 1954-1959 – 田村實造《明代�蒙史料 — 明實錄抄: 蒙古編》2-10 京都 

Tamura Jitsuzo: “Sử liệu về Mãn Châu và Mông Cổ dưới triều nhà Minh – 

Các trích dẫn Minh Thực lục (Người Mông Cổ - Phần 2-10)”, Kyoto. 

 1954-1959 - 田村實造《明代�蒙史料 — 明實錄抄: �州編》1-6 京都 

Tamura Jitsuzo: “Sử liệu về Mãn Châu và người Mông Cổ dưới triều nhà 

Minh – Các trích dẫn Minh Thực lục (Mãn Châu - Phần 1-6)”, Kyoto. 

Các tác phẩm này là một sự kế tục loạt công trình được khởi đầu bởi 

Haneda Toru vào năm 1943 và gồm phần còn lại các trích dẫn liên quan đến 

MTL. Phần hai của quyển 10 của loạt tác phẩm này liên quan đến dân Mông 

Cổ có dẫn các trích dẫn MTL về Tây Tạng và dân Tạng ở Trung Hoa. 
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 1959 - Serruys, H.: “Dân Mông Cổ ở Trung Hoa dưới thời Hồng Vũ 

(1368-1398)”, trong Những pha trộn Trung Hoa và Phật giáo Quyển II, 

1956-1959. 

Xuyên suốt văn bản có nhiều chi tiết trích dẫn số lượng lớn từ Thái Tổ 

Thực lục liên quan đến dân Mông Cổ ở Trung Hoa trong giai đoạn đó. 

 1959 - 全國人民代表大會民族委員會雲南民族調查組 

雲南省少數民族社會歷史研究所編《明實錄有關雲南歷史資料摘鈔》 (上, 中, 

下) 昆明, 1959年 

Viện nghiên cứu xã hội và lịch sử dân tộc thiểu số tỉnh Vân Nam Thuộc 

Nhóm điều tra sắc tộc Vân Nam của Uỷ ban các sắc tộc NPC (biên tập): 

“Thu thập các tư liệu lịch sử có liên quan đến Vân Nam trong Minh Thực 

lục”, Côn Minh, 1959.  

Như cái tựa gợi ra, tác phẩm này có các trích dẫn liên quan đến Vân 

Nam, nhưng cũng có nhiều trích dẫn liên quan đến Việt Nam. 

 1964 - 田坂興道 《中國にぉける回教の傳來》東京，東洋文庫  

Tazaka Kodo: “Hồi giáo ở Trung Hoa – Sự du nhập và phát triển” Quyển 

II, Toyo Bunko,Tokyo, 1964. 

Tác phẩm này bao gồm nhiều trích dẫn MTL liên quan đến Hồi giáo ở 

Trung Hoa. 

 1966 – 許祥生 《明實錄中所見之中流封貢關係》 

國立台灣大學歷史研究所碩士 畢業論文, 1966年 

Hứa Tường Sanh (Hsu Hsiang-sheng): “Thái ấp phong kiến và mối quan 

hệ chư hầu giữa Trung Hoa và Ryukyu [Lưu Cầu] nhìn từ Minh Thực 

lục.” – Luận văn đại học trình Viện nghiên cứu sử Đại học quốc gia Đài 

Loan, 1966. 

Luận văn này có một bảng kê các trích dẫn MTL về các tương tác Trung 

Hoa - Ryukyu dưới thời Minh. 

 

 1968, 1976 – 趙令揚, 陳學霖, 陳璋, 羅文 (編著) 《明實錄中之東南亞史料》 
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(上,下冊) 1968, 1976年 

Triệu Lệnh Dương, Trần Học Lâm, Trần Chương và La Văn (Chiu Ling-

yeong, Chan Hok-lam, Chan Cheung và Luo Wen (đồng biên soạn): “Các 

trích dẫn lịch sử về ĐNA trong Minh Thực lục”, Hongkong 1968, 1976. 

Một tập gồm hai quyển các trích dẫn MTL liên quan đến ĐNA, biên soạn bởi 

bốn sinh viên cử nhân đại học Hongkong do giáo sư La Hương Lâm chủ 

nhiệm. 

 1971 – 和田久德 “明實錄の沖繩史料”《御茶の水女子大學人文科學紀要》第24 

卷 第2号  

Wada Hisanori: “Trích dẫn lịch sử về Okinawa [Xung Thằng] trong Minh 

Thực lục”. Phần đầu được phát hành trong Hồi kí về nhân tính của Đại học 

nữ Ochanomizu, Quyển 24, Số 2, 1971, tr. 1-61. 

 1971 – 台灣銀行經濟研究所(編) 《明實錄閩海關係史料》臺北 1971年 

Viện nghiên cứu kinh tế thuộc Ngân hàng Đài Loan: “Sử liệu trong Minh 

Thực lục liên quan đến vùng biển ngoài khơi Phúc Kiến (Fu-jian)” Đài Bắc, 

1971. 

Các trích dẫn ghi trong tác phẩm thường liên quan đến các hoạt động duyên 

hải của Phúc Kiến, nhưng cũng bao gồm một số trích dẫn về hoạt động 

duyên hải ở Quảng Đông và Triết Giang (Zhe-jiang). 

 1974 – 荻原淳平《明代西域史料: 明實錄抄》京都 1974年 

Hagiwara Junpei: “Sử liệu liên quan đến các vùng phía tây dưới thời nhà 

Minh – Trích dẫn Minh Thực lục”, Kyoto, 1974. 

 1975 – 山本達郎《バトナム中國關係史》東京 1975年 

Yamamoto Tatsuro: “Lịch sử các quan hệ quốc tế Việt Nam – Trung Hoa – 

Từ sự nổi dậy của họ Khúc đến chiến tranh Trung-Pháp”, Tokyo, 1975. 

Những ghi chú ở các chương III, IV, V và VI trong tập này do Yamamoto 

Tatsuro, Fujiwara Riichiro và Osawa Kazuo biên soạn, có một loạt các trích 
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dẫn từ MTL về các mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Hoa dưới thời nhà 

Minh. 

 1980 – 中山大學東南亞歷史研究所 (編)《中國古籍有關菲律賓資料�編》北京 

1980年 

Viện nghiên cứu lịch sử ĐNA, đại học Trung Sơn (biên tập): “Tập hợp sử 

liệu liên quan đến Philippines trong thư tịch cổ Trung Hoa”, Bắc Kinh, 1980. 

Trong tác phẩm này, trang 28-36 có các trích dẫn về Luzon, Pangasinan và 

Kumalarang, trong khi trang 76-79 có các trích dẫn MTL về Sulu. 

 1980-1983 - 鄭鶴聲, 鄭一鈞《鄭和下西洋資料�編》(上, 中(上), 中(下), 下) 

濟南, 1980-83年 

Trịnh Hạc Thanh, Trịnh Nhất Quân (chủ biên): “Tập hợp tư liệu về các 

chuyến du hành của Trịnh Hòa xuống Tây dương”, (4 quyển), Tế Nam, [Sơn 

Đông/ Shan-dong], 1980-83. 

Trong các quyển này có các trích dẫn MTL khác nhau về các chuyển du 

hành của Trịnh Hòa và những nơi ông ta ghé qua trong các chuyến đi này. 

 1980 –青海民族學院民族研究所 (編)《明實錄清實錄撒拉族史料摘抄》 

Trung tâm nghiên cứu các dân tộc thuộc Viện các sắc tộc Thanh Hải (biên 

tập): “Tập hợp tư liệu từ Minh Thực lục và Thanh Thực lục về sắc tộc Sa-la”, 

n.p. 

 1981 – 青海民族學院民族研究所 (編) ”明實錄青海民族史料摘抄” 西寧 1981年 

Trung tâm nghiên cứu các dân tộc thuộc Viện các sắc tộc Thanh Hải (biên 

tập): “Tập hợp tư liệu từ Minh Thực lục về Lịch sử sắc tộc Thanh Hải”, Tây 

Ninh, 1981. 

 1981 – 鄭樑生 著《明史日本傳正補》臺北 1981年 

Trịnh Lương Sanh: “Đính chính và bổ sung truyện Nhật Bản trong Minh 

sử ”, Đài Bắc, 1981.  
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Gồm nhiều trích dẫn MTL về Nhật và người Nhật ở các vùng biển ven 

bờ.  
 

 1981- 羅香林 (主編)《明清實錄中之西藏史料》香港 1981年 

La Hương Lâm (chủ biên): “Sử liệu về Tây Tạng trong Minh Thực lục và 

Thanh Thực lục”, Hongkong, 1981. 

Có nhiều trích dẫn về Tây Tạng và người Tây Tạng từ hai bộ Thực lục. 

 1982 –《淮噶�史略》編寫組 (編) 《“明實錄”瓦剌資料摘編》烏魯木齊 1982年 

“Lược sử về người Uighurs” Nhóm biên soạn (biên tập): “Trích lục tư liệu 

liên quan đến Wa-la trong Minh Thực lục”, Urumqi, 1982. 

Tác phẩm này tập hợp các trích dẫn về dân Oirat trong MTL.  

 1982 - 顧祖成 (主編)《明實錄藏族史料》拉薩，西藏人民出版社 

Cố Tổ Thành (chủ biên) “Sử liệu Tây Tạng trong Minh Thực lục.” 

Tập hợp nhiều tập này gồm có các tư liệu về dân Tây Tạng, phần lớn họ 

sống bên ngoài đất nước chính thức của nhà Minh. 

 1983 – 貴州省民族研究所 (編)《明實錄貴州資料輯錄》 

Viện nghiên cứu sắc tộc Quý Châu (biên tập): “Tập hợp tư liệu liên quan đến 

Quý Châu trong Minh Thực lục”, Quý Châu, 1983. 

Một bảng kê biên niên các trích dẫn Minh Thực lục về tỉnh Quý Châu. 

 1983 – 谷口房男, 小林隆夫 (編) 《明代西南民族史料 – 明實錄抄》(第一冊) 

東京 1983年 

Taniguchi and T. Kobayashi (biên tập): “Sử liệu liên quan đến các nhóm sắc 

tộc ở vùng Tây Nam (Trung Hoa) dưới thời nhà Minh – Các trích dẫn Minh 

Thực lục (Q. 1), Tokyo, 1983. 

Tác phẩm này tập hợp các trích dẫn về các dân tộc phi-Trung Hoa (phi-

Hán) ở Quảng Tây, Quảng Đông, Quý Châu, Tứ Xuyên, Tây Tạng và Vân 

Nam có trong Thái tổ và Thái tông Thực lục. 



17 

 

 1984 –陳高華 (編)《明代哈密 / 吐魯番資料�編》烏魯木齊 1984年 

Trần Cao Hoa (biên soạn): “Tập hợp tư liệu nhà Minh về dân Ha-mi và dân 

Tu lu fan”, Urumqi, 1984. 

Có các trích dẫn MTL về người Hami và Turfan. 

 1985 –景振國 等 (編)《中國古籍中有關老�資料�編》鄭州 1985年 

Cảnh Chấn Quốc và cộng sự (biên tập): “Tập hợp tư liệu liên quan đến Lào 

trong cổ tịch Trung Hoa ”, Trịnh Châu, 1985. 

Các trích dẫn MTL về Lào có thể tìm thấy ở các trang 41-63 của quyển này. 

 1985- 陳顯泗 等 (編) 《中國古籍中的柬埔寨史料》鄭州 1985年 

Trần Hiển Tứ và cộng sự (biên tập): “Sử liệu liên quan đến Campuchia trong 

cổ tịch Trung Hoa”, Trịnh Châu, 1985. 

Các trích dẫn về Capuchia trong MTL có thể tìm thấy từ các trang 168-174 

của quyển này. 

 1985 - 辛法春 著《明沐氏與中國雲南之開發》臺北 1985年 

Tân Pháp Xuân: “Dòng họ Mộc và sự khai phát Vân Nam thời nhà Minh”, 

Đài Bắc, 1985. 

Chú thích đưa ra trong sách gồm một tỷ lệ lớn các trích dẫn từ MTL về dòng 

họ Mộc và vai trò của họ trong việc đưa Vân Nam nhập vào Trung Hoa. 

 1985 – 何炳郁, 趙令揚 (編) 《明實錄中之天文資料》(上, 下冊) 香港 1985年 

Hà Bỉnh Úc và Triệu Lệnh Dương (biên tập): “Tư liệu thiên văn trong Minh 

Thực lục” (q. I và II), Hongkong. 

Có các trích dẫn về quan sát thiên văn tìm thấy trong MTL. 

 1986 – 陸峻岭, 周紹泉 (編)《中國古籍中有關柬埔寨資料�編》北京 1986年 

Lục Tuấn Linh và Chu Triệu Tuyền (biên tập): “Tập hợp tư liệu liên quan 

đến Campuchia trong cổ tịch Trung Hoa ”, Bắc Kinh, 1986. 
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Các trích dẫn MTL về Campuchia có thể tìm thấy ở các trang 162-172 trong 

tác phẩm này. 

 1987 – 鄭樑生 (編校)《明代倭寇史料》(一, 二輯) 臺北 1987年 

Trịnh Lương Sanh (biên tập): “Sử liệu về cướp biển Nhật thời nhà Minh”, 

Đài Bắc, 1987. 

Một tập hợp mạch lạc gồm nhiều trích dẫn về cướp biển được biết dưới tên 

“Cướp Nhật Bản” dọc theo bờ biển Trung Hoa dưới thời nhà Minh. 

 1988 – 劉耀荃 (編) 練銘志 (校補)《“明實錄”廣東少數民族資料摘編》廣州 

1988年 

Lưu Diệu Thuyên (biên soạn), Luyện Minh Chí (hiệu bổ): “Tập hợp tư liệu 

trong MTL về các sắc tộc thiểu số ở Quảng Đông”, Quảng Đông, 1988. 

Một tập hợp các trích dẫn liên quan đến những dân tộc phi Trung Hoa của 

Quảng Đông, nhưng cũng có những trích dẫn khác về tỉnh này. 

 1988 — 楊新才,吳忠禮 (主編),《明實錄寧夏資料輯錄》,銀川: 

寧夏人民出版社, 

  

Dương Tân Tài, Ngô Trung Lễ (chủ biên), “Tập hợp tư liệu về Ningxia 

[Ninh Hạ] trong Minh Thực lục”, Yin-chuan, 1988. 

Một tập hợp các trích lục về Ninh Hạ, một thực thể tồn tại suốt triều nhà 

Minh. Các trích dẫn là những chính thể và xã hội ở các nơi mà ngày nay là 

một phần của vùng tự trị Ninh Hạ.  

 1989 –刀永明 (編)《中國傣族史料摘要》雲南省少數民族古籍譯叢第14輯 昆明 

1989年 

Đao Vĩnh Minh (biên soạn): “Trích lục tư liệu lịch sử liên quan đến dân tộc 

Thái ở Trung Hoa”, loạt sách dịch các tác phẩm cổ đại về các dân tộc thiểu 

số tỉnh Vân Nam, số 14, Côn Minh, 1989. 
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Tác phẩm này gồm một lượng tuyển chọn lớn các trích dẫn từ MTL về các 

dân tộc Thái và các chính thể của họ thời nhà Minh bị chia cắt bởi biện 

pháp cai trị.  

 1989 – 魏治臻《彝族史料集》成都 1989年 

Ngụy Trị Trăn (biên tập), “Tập hợp sử liệu về dân tộc Di”, Tứ Xuyên, 1989. 

Các trích dẫn MTL trong tác phẩm được ghi lại từ các trang 134-232. 

 1989 – 郭厚安 (編)《明實錄經濟資料選編》北京 1989年 

Quách Hậu An (biên soạn): “Tuyển lục tư liệu kinh tế trong Minh Thực lục”, 

Bắc Kinh, 1989. 

Gồm các trích dẫn về dân số, hệ thống đồng ruộng, thuế, nông nghiệp, công 

nghiệp và thương mại, vận chuyển muối, gạo và tài chính.  

 1990 – 李國祥 (主編)《明實錄類纂 –人物傳記卷》武漢 1990年 

Lý Quốc Tường (chủ biên): “Trích lục Minh Thực lục theo chủ đề - Tập về 

các tiểu sử cá nhân”, Vũ Hán, 1990. [Minh thục lục loại toản] 

 1991 –李國祥 (主編)《明實錄類纂 – 涉外史料卷》武漢 1991年 

Lý Quốc Tường (chủ biên): “Trích lục Minh Thực lục theo chủ đề - Tập tư 

liệu về quan hệ ngoại giao”, Vũ Hán, 1991. 

Đó là hai quyển đầu trong một loạt sách gồm một lượng tập hợp lớn trích lục 

Minh Thực lục xếp theo chủ đề. Các quyển khác đã phát hành gồm:  

1992 –《湖北史料卷》“Tập tư liệu về tỉnh Hồ Bắc”  

1992 –《北京史料卷》“Tập tư liệu về thành Bắc Kinh”  

1992 –《文教科技卷》“Tập tư liệu về Văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật” 

1992 –《宮廷史料卷》“Tập tư liệu về chính sự cung đình” 

1993 –《四川史料卷》“Tập tư liệu về tỉnh Tứ Xuyên”  

1993 –《自然災異卷》“Tập tư liệu về hiện tượng tự nhiên” 

1993 –《經濟史料卷》“Tập tư liệu về vấn đề kinh tế” 

1993 –《福建台灣卷》“Tập tư liệu về Phúc Kiến và Đài Loan” 

1993 –《廣東海南卷》“Tập tư liệu về Quảng Đông và Hải Nam” 

1993 –《廣西史料卷》“Tập tư liệu về tỉnh Quảng Tây” 
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1994 –《安徽史料卷》“Tập tư liệu về tỉnh An Huy” 

1994 –《山�史料卷》“Tập tư liệu về tỉnh Sơn Đông”  

1994 –《司法監察卷》“Tập tư liệu luật và thanh tra”  

1995 –《婦女史料卷》“Tập tư liệu về Phụ nữ”  

1995 –《河北天津卷》“Tập tư liệu tỉnh Hồ Bắc và Thiên Tân”  

1995 –《浙江上海卷》“Tập tư liệu tỉnh Triết Giang và Thượng Hải”  

1995 –《職官任免卷》“Tập tư liệu bổ nhiệm và bãi nhiệm”  

1995 –《宗藩貴戚卷》“Tập tư liệu các dòng họ chư hầu phong kiến được phong 

vương” 

Vì loạt sách này cung cấp những trích dẫn MTL dưới dạng công dụng, và 

mạch lạc, không nghi ngờ gì nữa vì nó sẽ trở thành bộ tập hợp MTL được sử 

dụng rộng rãi nhất. Tuy nhiên, bộ sách này có thể có hạn chế khi mà mỗi quyển 

được biên soạn, biên tập và chấm câu bởi nhiều người, đôi khi đưa đến kết quả 

là cùng một trích dẫn khi xuất hiện trong nhiều tập được chấm câu khác nhau. 

Trong những trường hợp hiếm hơn, kí tự có khi cũng khác nhau trong các 

quyển. Các quyển sách này do đó nên được sử dụng cùng với ấn bản Đài Bắc và 

các phụ lục về phê bình văn bản của nó, [ các tập hợp này có tên gọi chung là 

“Minh Thực lục Loại toản”].
16

 

 2002 - 田衛疆 (編)《《明實錄》新疆資料輯錄》,烏魯木齊市: 

新疆人民出版社,2002. 

Tian Wei-jiang, [Điền Vệ Cương] “Tập hợp tư liệu về Tân Cương trong 

Minh Thực lục” Urumqi, Tân Cương Nhân dân xuất bản xã, 2002.  

Tập hợp các trích dẫn MTL này về Tân Cương (một thực thể đã không được 

dựng nên vào thời Minh) có các trích dẫn về các chính thể đã kế tục bị chiếm 

và sát nhập vào quốc gia Trung Hoa. 

 

                                                 
16  Danh mục Minh Thực lục loại toản của G.Wade liệt kê đã bỏ sót Quân sự sử liệu 

quyển (1993). Trong quyển loại toản về lịch sử quân sự này, phần thứ 8 “Dụng binh Nam 

cương” có nhiều trích đoạn liên quan đến chiến tranh Minh – An Nam, tuy nhiên đây chỉ là 

trích tuyển các điều mục liên quan trực tiếp đến chiến sự, các sự kiện được trích lục chỉ 

khoảng 1/10 các điều mục liên quan nhiều mặt hiện có trong MTL. (NHC) 
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2.4 Danh mục về trích dẫn Minh Thực lục 

Cùng với các tập hợp khác nhau về các trích dẫn ghi ở trên, còn có một số 

các danh mục hữu ích về các trích dẫn MTL về những chuyên đề. Chúng gồm:  

 1969 – 白鳥芳郎 , “華南 • 東南アジアにおける権力構造行成の基盤” 

《華南文化史研究》東京 1985  

Shiratori Yoshiro: “Nền tảng của sự hình thành cấu trúc sức mạnh tại 

Nam Trung Hoa và ĐNA – các nhóm sắc tộc và các phả hệ của họ”, in lại 

trong Các nghiên cứu lịch sử sắc tộc Nam Trung Hoa, Tokyo, 1985.  

Ở các trang từ 410-442 của bản in lại năm 1985 là một danh mục các 

trích dẫn MTL về Tu-si [Thổ ty] (chính quyền địa phương) ở Hồ Quảng, 

Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông cho tới cuối 

thế kỷ XV. 

 1975 – Watanabe Hiroshi: “Một danh mục các sứ quán và sứ đoàn từ các 

nước Hồi giáo đến thời Minh Trung Hoa (1368-1644) được ghi lại trong 

Minh Thực lục, sắp xếp theo vùng địa lý”, trong Hồi ký về Cơ quan 

nghiên cứu của Toyo Bunko, Số 33, 1975, tr. 285-347.  

Đây là phiên bản tiếng Anh của một tạp chí nguyên được phát hành bằng 

tiếng Nhật năm 1971, và có những chi tiết về các trích dẫn MTL liên 

quan đến nhiều chính thể Hồi giáo có lãnh địa, và những tổ chức Hồi 

giáo khác, ở Trung Đông, Trung Á và ĐNA.  

 1988 – 松竹秀雄 “慶長14年 (1609) 

東南アジア海域の我國海運につこて”《東南 アジア研究年報》 第30集 (1988), 

pp. 47-80  

H. Matsutake: “Nghiên cứu về hàng hải Nhật ở ĐNA vào năm Khánh 

Trường thứ 14 Keicho (1609)”, trong Niên san Nghiên cứu ĐNA, 1988, 

các trang 47-80. 

Bài này có một bảng kê các trích dẫn MTL về Ruykyu ở các trang 60-63. 
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Tại một hội nghị về hai triều Minh, Thanh tổ chức tại Đại học Hongkong 

năm 1985, GS. Từ Hoằng (徐泓) đưa ra các chi tiết về một “danh mục liệt kê 

Minh Thực lục”, một danh mục toàn bộ về MTL được biên soạn tại Đài Loan, 

gồm 11 phần chính chứa đựng hơn 1.200 đề mục. Công trình này dường như 

được tài trợ, ít nhất là một phần, bởi tiền của Havard-Yenching. Không có chi 

tiết nhiều hơn về dự án này, và dường như quá trình đang tiến hành hướng đến 

một phiên bản điện tử toàn bộ văn bản MTL tại viện Hàn lâm Trung Hoa [Đài 

Loan], cũng có chi tiết mới được Trần Quốc Đống cho biết, công trình dường 

như được gộp vào một dự án mới.  

 

2.5 Các đặc trưng của Minh Thực lục như là một nguồn sử liệu 

Vương Thế Trinh (王世貞/Wang Shi-zhen), một học giả thế kỷ XVI, được 

ghi nhận là đã lưu ý: “ [cho dù] các sử quan không biết kềm chế và có tài che 

dấu sự thật; nhưng các bản tưởng niệm công trạng và văn bản luật mà họ ghi 

chép và các tư liệu họ sao chép không thể bị loại bỏ.”
17

 Rồi đây, khi phê phán 

một vài phương pháp của sử quan, Vương Thế Trinh lưu ý đến một trong những 

đặc trưng chính của MTL – đó là một kho gồm nhiều tư liệu gốc từ các triều 

hoàng đế nhà Minh. Đó là một trong những yếu tố làm cho MTL như là một 

nguồn có giá trị - nó chứa đựng nhiều tư liệu và liên tục bị xóa bỏ khỏi các ghi 

chép chính thức súc tích muộn hơn, như bộ Sử chính thức về triều đại là Minh 

sử. Một nghiên cứu về các chức quan ở ĐNA, chẳng hạn, có thể dựa vào MTL, 

nhưng không khả thi từ các tư liệu chứa đựng trong Minh sử. 

Một trong những đặc trưng ngoại hạng nhất của thuật chép sử Trung Hoa, 

và MTL nói riêng, là sự chính xác của các biên niên. Những nhật kí hàng ngày 

và những ghi chép tại triều mà dựa vào đó MTL được soạn ra (cũng như bản 

thân MTL) tất cả đều được ghi ngày tháng bởi phương pháp ghi lịch truyền 

                                                 
17  W. Franke, An Introduction to the Sources of Ming History, tr.19. 
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thống bằng tên triều đại của Trung Hoa, năm và tháng triều đại [niên hiệu]. Nói 

chung, mỗi quyển (juan) của Thực lục khác nhau bao gồm việc ghi chép một 

tháng đơn nhất. Mỗi tháng, các trích dẫn được ghi ngày theo hệ thống can-chi 

(干枝) hoặc ví như “Cành-và-nhánh”
18

. Do đó, các sự kiện được cố định trong 

một ngày đặc biệt, và các ngày như thế thường có thể tương quan với những 

nguồn khác. Việc soạn Thực lục cho một triều đại nhất định được khởi đầu sau 

khi hoàng đế băng hà và vì vậy giai đoạn trôi qua giữa các sự kiện và việc ghi 

chép các sự kiện đó không lớn, hơn nữa còn làm giảm sai lạc về biên niên. Cho 

nên, các Thực lục khác nhau đưa ra một cách ghi chép ở cấp độ hàng ngày chính 

xác về các sự kiện và có thể được dùng như là một tuyến dữ liệu biên niên để so 

sánh với các biên niên theo các truyền thống ĐNA. 

Những tự ý thêm vào văn kiện do biên tập thỉnh thoảng xảy ra có nghĩa 

rằng có các trích dẫn tại nơi có sự kiện xảy ra kế tiếp theo ngày tháng của từng 

vụ việc. Ví dụ, trong một trích dẫn năm 1427 về làm thế nào viên quan La 

Thông [Tri Châu Thanh Hóa] ở Giao Chỉ (Việt Nam) đã bảo vệ châu ông ta 

chống lại tướng Lê Lợi (Li Li), trích dẫn kết luận: “Khi Vương Thông bỏ Giao 

Chỉ, La Thông và những người khác trở lại kinh đô”
19

. Đây đơn giản là một ghi 

chú [thêm của người] biên tập để thông báo về số phận rốt cùng của La 

Thông
20

. Một ví dụ khác có thể thấy vào năm 1445, lúc được ghi rằng triều đình 

đã ra lệnh cho Tư Cơ Phát [đầu lĩnh] của lãnh địa Tai Mao
21

 [bộ tộc Bách Di] ở 

Lộc Xuyên, người đang ở tại Mạnh Dưỡng (Mogaung), phải đến kinh đô cùng 

                                                 
18  Một hệ thống phối hợp hai hệ thống số đếm – Thiên can (天干)(thập can) và Địa Chi 

(地支) (thập nhị chi) để tạo thành công thức chu kỳ 60. Các phép hoán vị 60 này được áp dụng 

cho ngày, tháng và năm. 
19  Tuyên Tông Thực lục, q. 23, 2b-3a. 
20  Sự kiện này được chép trong ngày 5 tháng 12 năm Tuyên Đức thứ nhất (2/1/1427). 

Lúc này, Tri châu Thanh Hóa là La Thông, cùng với Chỉ huy Đả Trung không chịu nghe lệnh 

bãi binh của Vương Thông, cả hai hợp sức cố thủ thành Thanh Hóa. Cuối văn bản viết: “Khi 

Vương Thông bỏ Giao Chỉ, bọn La Thông cũng trở về kinh đô.” (NHC) 
21  Tai Mao [Thái-Mao] 傣 毛, thuật ngữ này được G. Wade dùng để gọi chung 2 bộ tộc 

Thái và Mao Nam. Thái, xem lại chú thích (4); tộc Mao Nam nay sống tập trung ở huyện tự 

trị Hoàn Giang, Quảng Tây.(NHC) 
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với các đầu lĩnh của Mạnh Dưỡng để nhận tội của ông một cách riêng. Cuối văn 

bản, các sử quan chép thêm rằng Tư Cơ Phát và các thủ lĩnh Mạnh Dưỡng đã 

không đến triều đình
22

. Những ghi chép thêm như thế [của sử quan], được dùng 

để thông báo một sự chung cuộc hoặc để liên kết các trích dẫn, thường dễ dàng 

nhận thấy và thường không gây phát sinh các nghi ngờ về tính chính xác theo 

biên niên của các vụ việc. Có vẻ như có một số các vấn đề về biên niên, nhưng 

hầu hết được giải thích dễ dàng. Nhiều sự có vẻ không nhất quán có thể được 

gán cho chiều dài của thời gian được lấy thông tin truyền về từ các tỉnh cách trở 

như Vân Nam và Quảng Đông đến kinh đô, cũng như các cấp độ khác nhau về 

tính khẩn cấp gán cho những thông tin như thế. Do đó, ví dụ như, chúng ta thấy 

có việc bổ nhiệm Trình Tông/Cheng Zong như là điều phối viên lớn của Vân 

Nam được ghi vào ngày 18/11/1483, trong khi cái chết của người tiền nhiệm 

của ông là Ngô Thành/Wu Cheng chỉ được ghi vào ngày 9/12/1483
23

. Một bản 

tưởng niệm công trạng từ Mộc Anh/Mu Ang ở Vân Nam kế tiếp sau này khai 

báo về cái chết của ông ta cũng có thể quy cho cùng nguyên do
24

. Cũng vậy, 

mặc dầu cái chết của [Nam Ninh bá] Mao Thắng/Mao Sheng được ghi vào ngày 

21/9/1458
25

, một đề mục của ngày 29/1/1459 lại ghi rằng một báo cáo từ Thổ 

quan Tuyên phủ ty Nam Điện thuộc Vân Nam khẳng định Mao Thắng đã cưỡng 

chiếm ruộng đất ở vùng đất quanh trại Chiêu Biệt/Zhao-bie, và rằng, phản ứng 

lại, triều đình đã ra lệnh bắt giam ông
26

. 

W. Franke liệt kê một số các phản đối bởi những sử quan truyền thống Trung 

Hoa đối với MTL
27

, trong khi Ngô Hàm trích dẫn một số những lời giải thích 

khác về các nhược điểm khi dùng làm nguồn sử liệu
28

. Những than phiền cho 

rằng các nhà biên soạn các Thực lục khác nhau đã thiên lệch quá mức hoặc bị 

                                                 
22  Anh Tông Thực lục, q. 163, 3a-b. 
23  Hiến Tông Thực lục, q. 245, 4b; 246, 2a. 
24  Anh Tông Thực lục, q. 230/231. 
25  Anh Tông Thực lục, q. 294, 4a. 
26  Anh Tông Thực lục, q. 298, 5a. 
27  W. Franke, An Introduction to the Sources of Ming History, tr. 18-20. 
28  Wu Han, 1948, tr. 385-389. 
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tác động bởi những người khác mà họ hay gặp, và trong một số trường hợp việc 

thiếu nguồn được dùng trong biên soạn cũng tạo ra những phê bình. Vương Thế 

Trinh (1526-1590) bình như sau: 

Thuật chép sử quốc gia chưa bao giờ thất bại trong công việc đến một 

mức độ quá đáng như trong triều đại của chúng ta… Những ghi chép về lời nói 

và hành động của hoàng đế bởi các sử quan bên tả và hữu (hình thức Khởi Cư 

Chú) đều thiếu. Do đó [các nhà biên soạn Thực lục] không có tài liệu dựa vào 

để họ có thể tin tưởng, cho nên họ không có một cơ sở để viết. Như những 

chuyện hổ thẹn của đất nước và những sai lầm của hoàng đế, có lí do để lảng 

tránh và họ không dám viết ra. Nhưng chuyện tồi tệ hơn cả là tất cả những 

người được giao nhiệm vụ viết đều có những thiện cảm và ác cảm cá nhân trong 

chuyện viết sử; do đó, ngay cả nếu có chất liệu đáng tin cậy và không có gì để 

lảng tránh, sử quan cũng không thích viết; vì thế nên nếu họ viết, ghi chép của 

nó không phù hợp với các dữ kiện
29

. 

Đầu triều Thanh, Từ Càn Học (徐乾學), một nhà biên soạn đứng đầu của 

bộ sử chính thức về triều đại là bộ Minh sử
30

 lưu ý:  

Trong MTL, những bộ của các triều Hồng Vũ và Vĩnh Lạc hầu hết đều 

độc đoán và tóm lược. Đa phần những chuyện được chi tiết hóa nhất là chuyện 

của Hoằng Trị, nhưng cây bút lông của Tiêu Phương
31

 trong khi phân bổ những 

lời tán tụng và phê bình trong nhiều trường hợp đã bóp méo những dữ kiện. 

Những chuyện cẩu thả nhất là chuyện của Vạn Lịch, và không có lấy một câu 

                                                 
29  W. Franke, An Introduction to the Sources of Ming History, tr. 19. 
30  Từ Càn Học (1631-1694), học giả đời Thanh, người huyện Côn Sơn, Giang Tô, làm 

quan đến Thượng thư bộ Hình, Tổng toản (Trưởng biên tập) Thanh Nhất Thống chí, Thanh 

Hội điển. Chi tiết này Wade nhầm, Từ Càn Học tuy có lúc được cử làm Tổng tài quán Minh 

sử nhưng sau đó Trương Đình Ngọc thay thế, và tác giả [Tổng tài] chính thức được ghi của 

Minh sử là Trương Đình Ngọc [cùng với 2 người tiền nhiệm là Trương Ngọc Thư, Vương 

Hồng Tự]. (NHC) 
31  Tiêu Phương, người huyện Bá Dương tỉnh Hà Nam, làm quan đến Thượng thư bộ 

Lại, Đại học sĩ điện Hoa Cái, Tổng tài Hiếu Tông Thực lục (cùng với Lưu Kiện). (NHC) 
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nào trong các câu được viết ra bởi Cố Bỉnh Khiêm
32

 (Giám sát viên biên soạn 

Thần Tông Thực lục) có thể được coi là thỏa đáng. Chỉ có [Thực lục] về triều 

Gia Tĩnh là tài năng và trong sáng trong các lập ngôn của chúng, giữ được sự 

cân bằng giữa [miêu tả] chi tiết và tóm lược. Thực lục Nhân Tông, Tuyên Tông, 

Anh Tông và Hiến Tông vượt lên trên Thực lục của Wen Huang (Thái Tổ). 

Thực lục Vĩnh Lạc và Long Khánh dưới đẳng của Thực lục Shi-miao (Thế 

Tông).‟‟ Đó là một phán xét tổng quát về các Thực lục của các triều đại kế tục.
33

 

Một thiếu sót rất hiển nhiên của MTL, vốn ảnh hưởng đến công dụng của 

nó như là một nguồn sử liệu, là việc bỏ qua các ghi chép về triều của một trong 

những hoàng đế nhà Minh. Đó là một hậu quả, như đã nêu ở trên, trong sự kiện 

Chu Đệ soán ngôi cháu mình, để trở thành hoàng đế Vĩnh Lạc. Việc soán ngôi 

dẫn đến hậu quả không có Thực lục chính thức cho triều đại thứ hai, và trong 

ghi chép của triều thứ nhất được hiệu chỉnh lại thêm hai lần sau biên soạn ban 

đầu của nó. Nghiên cứu cuối cùng về làm thế nào để ghi chép của hoàng đế 

Kiến Văn được nhập vào Thái Tông Thực lục là của Vương Sùng Võ
34

. Những 

hiệu chỉnh như thế tác động ra sao đến các trích dẫn liên quan đến ĐNA chứa 

đựng trong Thực lục vẫn còn khó khăn để xác định. Tuy nhiên, dường như rằng 

cả trong biên soạn gốc của Thái Tổ Thực lục hoặc các phiên bản hiệu chỉnh 

muộn hơn, phần lớn Saga liên quan đến mối quan hệ Trung Hoa với Trảo Oa 

(Java) và Tam Phật Tề (Zabaj) trong một phần tư cuối thế kỷ XIV, và các chi 

tiết của những liên kết giữa hai chính thể này và cái gọi là âm mưu lật đổ bởi tể 

tướng người Trung Hoa Hồ Duy Dung, bị lược bỏ và bóp méo. Đối với các 

nghiên cứu về các trích dẫn còn lại, xem Ngô Hàm và O. W. Wolters.
35

 

                                                 
32  Cố Bỉnh Khiêm, người Côn Sơn, Tô Châu, làm quan đến Thượng thư bộ Lễ, Đại học 

sĩ điện Trung Cực, Tổng tài Thần Tông Thực lục.” (NHC) 
33  W. Franke, An Introduction to the Sources of Ming History, tr. 20. 
34

 王崇武/Wang Ch‟ung-wu, 1948. 
35  Wu Han, 1934; O.W. Wolters, The Fall of Srivijaya in Malay History (Sự sụp đổ của 

Srivijaya trong lịch sử Mã Lai) (Ithaca, 1970). 
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Các mối liên kết cá nhân, những sự ưu ái và những kẻ thù của các nhà 

biên soạn cũng rất ảnh hưởng đến việc hình thành các Thực lục khác nhau. Như 

đã nêu trên, Tiêu Phương (焦芳) nổi tiếng vì đã biên soạn Hiếu Tông Thực lục 

trên cơ sở của những thành kiến riêng của mình, trong khi Vương Sùng Võ, 

trong tiểu sử của Trương Phụ/Zhang Fu do ông soạn có trong Tự điển tiểu sử 

triều Minh
36

, ghi lại rằng việc không nêu vụ hành quyết Hoàng Trung bởi 

Trương Phụ trong Thái Tông Thực lục là hậu quả từ việc dính líu của ông này 

trong biên soạn công trình. Trong tập đầu về Triều Minh trong Lịch sử Trung 

Hoa của Cambridge
37

, W. Franke lưu ý: 

Việc biên soạn các Thực lục là một công trình chính trị hơn là một bài 

luận chi tiết trong giới hàn lâm. Do vậy mà những đại thần giám sát việc biên 

soạn thường dinh líu vào các mâu thuẫn chính trị trong triều hoàng đế trước, họ 

đương nhiên dễ dàng có những quan điểm cá nhân đưa vào văn bản trả giá cho 

các quan điểm đối lập. Hơn nữa, đôi khi họ có thể bày tỏ các quan điểm vùng 

hay phe phái. Vì vậy mà, MTL từng bị phê bình nghiêm khắc bởi những học giả 

ngay trong thời Minh vì các xu hướng chính trị của nó. 

Thực tế MTL chủ yếu là một ghi chép về các hoàng đế, triều đình và 

hành chính trung ương, điều đó xác định rằng nhiều chi tiết về các hoạt động ở 

các biên giới và bên kia biên giới hoặc là không được ghi chép hoặc là ghi chép 

rất sơ sài. Một báo cáo từ viên Tổng đốc Quảng Đông, Quảng Tây vào năm 

1493 ghi nhận rằng một số lượng lớn các con tàu nước ngoài đã đến Quảng 

Đông để buôn bán bị phản đối bởi bộ Lễ - cơ quan này cho rằng trong năm năm 

trước chỉ có một phái đoàn đến từ Champa và một đến từ Xiêm
38

. Rõ ràng, 

                                                 
36  L. Carrington Goodrich & Fang Chaoying, (biên tập), Dictionary of Ming Biography 

(Tự điển tiểu sử triều Minh) (2 quyển) (Columbia, 1976), tr. 64-67. 
37  F. W. Mote & D. Twitchett, The Cambridge History of China (Lịch sử Trung Hoa 

của Cambridge), tr. 743. 
38  Hiếu Tông Thực lục, q. 73, 3a-b. 

 (bổ sung) Tổng đốc Lưỡng Quảng, Đô Ngự sử Mẫn Khuê tâu việc thuyền buôn ngoại 

quốc giao thiệp buôn bán với tư thương người Trung Quốc ở ven biển Quảng Đông mà không 
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nhiều sự kiện và hoạt động xảy ra ở các biên giới với ĐNA đã không được báo 

về cho triều đình, hoặc là do chúng không được coi là mối quan tâm đối với 

chính quyền trung ương, hoặc là do chúng đem lại lợi ích kinh tế cho quan lại 

địa phương, và cần phải giữ kín. Các ví dụ về những tình huống sau được thấy 

thường xuyên trong các báo cáo của thái giám gửi từ Vân Nam bị bóp méo vào 

đầu thế kỷ XV. Sự hạn chế này của các bộ Thực lục, do hậu quả từ mối quan 

tâm ưu tiên dành cho trung ương do triều đình Trung Hoa tạo ra, đương nhiên là 

một đặc trưng được quan sát trong nhiều nguồn sử liệu. 

Một đặc trưng nổi bật khác là một số tai nạn bị lược bỏ, hoặc hầu như 

lược bỏ trong MTL, vì chúng không phù hợp với mẫu “yêu cầu” của các sự kiện 

trong thuật chép sử Trung Hoa. Các lược bỏ này bao gồm, ví dụ như, những 

điều ô nhục của đất nước được Vương Thế Trinh nêu ở trên. Một điển hình thú 

vị về việc này là cái có thể được gọi là “Tai nạn Lâm Tiêu.” Vào ngày 13 tháng 

7 năm Thành Hóa 18 (28/7/1482), vụ việc được chép trong MTL rằng nhà Minh 

đã cử Lâm Tiêu, một quan chức Văn phòng giám sát tư pháp [Cấp sự trung], 

như là trưởng phái bộ, cùng với quan chức Văn phòng ngoại giao [Hành nhân] 

sứ thần Diêu Long làm phó sứ sang Xiêm phong vương cho “Quốc Long Bột 

Lạt Lược Khôn Tức Lạt Vưu Địa” (Krung Phra Nakhon Sri Ayudhya) để trị vì 

đất nước này
39

. Trích dẫn đương nhiên là phải phù hợp với thế giới quan tinh 

hoa Trung Hoa vào thời mà triều đình “phong vương” cho các vua, các chính 

thể chung quanh, và các vị vua này kính cẩn nhận sự phong tước ấy. Không có 

gì nhiều hơn được ghi ngay sau đó về chuyến đi này và, cho rằng phái đoàn đã 

hoàn thành nhiệm vụ và vị vua đã được ban tước vương. Minh sử, bộ sử về triều 

Minh được biên soạn vào thế kỷ XVIII, ghi chép trong mục Xiêm rằng Lâm 

Tiêu đã phong tước cho nhà vua vào thời gian đó. Tuy nhiên, trong ghi chép của 

MTL vào năm 1505, chúng ta đọc được một ghi nhận rất bí ẩn. Trong một cuộc 

                                                                                                                                                        

qua sự kiểm duyệt của quan địa phương (một hình thức trốn thuế) .v.v… xem văn bản 

[1134].(NHC) 
39  Hiến Tông Thực lục, q. 229, 4a. 



29 

 

tranh cãi diễn ra về phương pháp phù hợp mà theo đó được sử dụng để tiến 

hành với vua Champa, MTL chép rằng: “… Trong quá khứ, khi Cấp sự trung 

Lâm Tiêu đến Melaka như một sứ thần, [vị vua] từ chối quỳ gối quay mặt về 

phương bắc, [và Lâm Tiêu] bị giam lỏng, thức ăn được cung cấp rất ít và đã 

chết. Chúng ta không thể trừng phạt tội này vì cả sự tôn trọng các hoàng đế 

cũng như sĩ diện đất nước khó thể tránh khỏi bị tổn thương…”
40  

 Cứ cho rằng Lâm Tiêu không được ghi chép là chưa bao giờ được cử đi 

Melaka, việc nêu về Melaka phải được xem là một trích dẫn sai lạc đối với 

Xiêm, một giả thuyết được khẳng định bởi tiểu sử của Lâm Tiêu được tìm thấy 

trong một sách địa phương chí. Trong Gia Tĩnh Thái Bình huyện chí [huyện chí 

Thái Bình thời Gia Tĩnh] (太平縣志), ở phần tiểu sử “Các vị quan chính trực”, 

chúng ta đọc thấy:  

Lâm Tiêu (tự Khắc Xung/Ke Chong), người em chú bác của Bố chánh sứ 

[Giang Tây] Lâm Ngạc… đã được cử đến Xiêm cùng một sứ bộ để phong 

vương và an ủi về cái chết của nhà vua [trước]. Vì Lâm Tiêu có nước da sáng và 

dáng vẻ đường bệ, nói bằng một giọng vang và âm rõ ràng, một loạt các tấm áo 

đệ nhất phẩm được đặc biệt ban cho ông và, cùng với sứ thần Diêu Long, ông 

sang phong vương cho người kế vị là Quốc Long Bột Lạt Lược Khôn Tức Lạt 

Vưu Địa. Đất nước này nằm ở phía tây nam Champa và cuộc du hành đến đó 

phải mất mười ngày đêm với điều kiện xuôi gió. Những con sóng cả và mọi 

người trên thuyền lấy làm sợ chuyến đi nguy hiểm. Lâm Tiêu nói: “Hoàng đế là 

Trời. Các ngươi phải sợ thất bại khi đem mệnh lệnh của ngài đi hơn là lo lắng 

về những nguy hiểm trong chuyến đi.” Khi họ tới được nước ấy, đã có một sự 

tranh cãi về cách tiếp kiến, các nghi thức đưa ra không phù hợp và Lâm Tiêu từ 

chối đọc bản thánh chỉ sắc phong. Rồi họ được chuyển đến các vùng phụ cận 
                                                 
40  Võ Tông Thực lục, q. 2, 19a. 

 (bổ sung) Cấp sự trung Nhiệm Lương Bật bàn việc thỉnh phong của Sa Cổ Bốc Lặc 

làm Quốc vương Chiêm Thành (tháng 7/1505), nêu kiến nghị cần phải cân nhắc việc cho sứ 

đi phong vương các nước, e ngại rằng sẽ lặp lại sự kiện đáng hổ thẹn mà Lâm Tiêu đã gặp 

phải. xem văn bản [1164].(NHC) 
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phía tây và được cung cấp lương thực ít ỏi. Vua Xiêm liên tục đòi hỏi sự khuất 

phục của Lâm Tiêu, nhưng ông từ chối. Cơn giận và sự bất bình khiến ông ngã 

bệnh và chết. Phó sứ Diêu Long sau đó tự xuống nước và được chiêu đãi yến 

tiệc cùng quà biếu giá trị. Trên đường về, các sự kiện được báo lại. Diêu Long 

bị bãi nhiệm và thiện cảm to lớn được dành cho Lâm Tiêu …‟‟
41

 

Một cuốn địa chí sớm hơn của triều Gia Tĩnh, Thái Bình chí (太平志) niên 

đại 1540, có một ghi chép ngắn hơn về Lâm Tiêu trong phần “Những kẻ tuẫn 

tiết.” Ở đây là giải thích về ghi chép bí hiểm trong trích dẫn MTL năm 1505. 

Việc loại bỏ các chi tiết này từ MTL là rất lộ liễu về hai phương diện. Một, nó 

khẳng định rằng các vị vua của các chính thể ở ĐNA xem họ ngang hàng hoặc 

cao trọng hơn so với hoàng đế Trung Hoa và rằng thế giới quan Trung Hoa đôi 

khi là ảo giác hơn là phản ánh. Hai, nó nói với chúng ta rằng thuật chép sử 

Trung Hoa của triều Minh rất miễn cưỡng khi ghi chép những điều vi phạm các 

mẫu yêu cầu, những điều không phù hợp với một vài thức nào đó, hoặc điều đó 

cho thấy quốc gia Trung Hoa bị xúc phạm. Vì vậy mà người ta đương nhiên 

phải đặt câu hỏi MTL là một phản ánh các sự kiện đến cấp độ nào và ở cấp độ 

nào nó là một biểu đạt về ý thức hệ khoa trương của Trung Hoa trong trật tự thế 

giới. Cũng có những trường hợp báo cáo láo gửi lên từ các quan tỉnh có trong 

MTL. Năm 1427, Trấn Viễn hầu Cố Hưng Tổ báo cáo rằng ông đã giết nhân vật 

người Việt tên Vi Vạn Hoàng. Tuy nhiên, ngay sau đó người ta phát hiện rằng 

nhân vật này còn sống.
42

 Một chỗ khác, năm 1440, các báo cáo từ Vân Nam 

                                                 
41  Thái Bình Huyện chí (1811), 39, a-b. 

 (bổ sung) về vụ án Lâm Tiêu, sử học giới Trung Quốc có sự quan tâm đặc biệt, một 

nghiên cứu khá tường tận của Trần Học Lâm nhằm giải tỏa nhiều ngộ nhận trong các nguồn 

tư liệu (xem tạp chí Văn Sử, tập 3, 1999, tr. 91-101); và một khảo luận tiếp theo của học giả 

Hoa kiều Thái Lan Lê Đạo Cương ( xem tạp chí Văn Sử, tập 1, 2002, tr. 209-215). (NHC) 
42  Tuyên Tông Thực lục, q. 29, 4a. 

 (bổ sung) Văn bản ngày 13 tháng 7 năm Tuyên Đức 13 (5/8/1427) nêu việc bắt giam 

Cố Hưng Tổ. Sự vụ do Tuần án Ngự sử Quảng Tây phát hiện Tổ báo cáo láo và nhũng nhiễu 

nơi biên giới, đại khái như Hưng Tổ sai bọn chỉ huy Trương Bản giả mạo việc quân để đoạt 

hơn 2.500 lượng bạc và 100 con ngựa của các quan và dân ở Nam Ninh, Thái Bình, lại thêm 

cưỡng bách con gái nhà dân .v.v… xem văn bản [753]. (NHC) 
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được ghi chép, cho rằng đã chiến thắng các lực lượng của thủ lĩnh Bách Di xứ 

Lộc Xuyên là Tư Nhậm Phát trong cuộc bao vây Trại Chương Ngạnh bởi Đào 

Tán và những người khác ở Cảnh Đông (Kengtung).
43

 Muộn hơn, vào tháng 

6/1441, các báo cáo khác nữa được nhận từ Cảnh Đông cho rằng các ghi chép 

về thành công hoàn toàn là bịa đặt.
44

 Vào cuối thế kỷ XVI, các báo cáo về thành 

công quân sự chống lại các lực lượng Ava-Miến Điện [Mianma] do Lý Tài đệ 

trình lên triều đình được ghi lại trong MTL. Tuy nhiên, một tố cáo Lý Tài của 

thanh tra vùng Vân Nam năm 1588 cho rằng các báo cáo của Lý là ngụy tạo 

những mong thăng quan tiến chức. Trường hợp nêu trên chỉ được biết là các ghi 

chép ngụy tạo hay không đầy đủ nhờ vào các báo cáo tiếp sau phát hiện chúng 

như thế. Người ta vẫn cứ còn ngạc nhiên làm sao mà nhiều ghi chép khác về 

biên giới là giả tưởng hoặc thêu dệt, nhưng sau đó không được phát hiện y như 

vậy. Có nhiều trường hợp, hai phiên bản của cùng các sự kiện đệ trình bởi 

những người khác nhau được đưa vào MTL. Sau khi tướng Trung Hoa [Thượng 

thư bộ Binh] Vương Ký
45

 báo cáo một thắng lợi lớn năm 1448 trong cuộc chống 

lại cuộc bao vây của thủ lĩnh Bách Di Tư Nhậm Phát và cuộc hành quân của các 

lực lượng ông ta ở Vân Nam
46

, triều đình nhận được một bản tưởng niệm công 

trạng vào năm 1449 từ Triển Anh, viên quan nhỏ tại trường Nho học ở Tứ 

Xuyên, người cũng đã từng đi theo đoàn quân viễn chinh, bản tưởng niệm công 

trạng đưa ra một phiên bản khác về các sự kiện. Báo cáo này mô tả hành lí của 

Vương Ký đã phải cần đến 200-300 phu khuân như thế nào, các tướng lĩnh tìm 

cách trục lợi cá nhân từ các quan địa phương như thế nào, và trong thực tế 

Vương Ký bị Tư Nhậm Phát đánh bại ra làm sao. Triển cũng quả quyết rằng 

những tù binh được đưa về triều đình đơn giản là thường dân đánh cá trong 

                                                 
43  Anh Tông Thực lục, q. 69, 7a-b. 
44  Anh Tông Thực lục, q. 79, 11a. 
45  Vương Ký, Thượng thư bộ Binh, Tổng đốc quân vụ trong nhiều cuộc chinh thảo các 

tù trưởng vùng Vân Nam thời Tuyên Đức, Chính Thống. (NHC) 
46  Anh Tông Thực lục, q. 175, 8b. 
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vùng bị bắt
47

. Trong một số trường hợp, có nhiều báo cáo ngược ngạo đến nỗi 

sự chân xác của toàn bộ các phiên bản bị nghi ngờ. Những ghi chép khác nhau 

về những quan hệ giữa các chính thể Tai Mạnh Mật (Mongmit), Mộc Bang 

(Hsenwi) và Mạnh Dưỡng (Mogaung) - nay là vùng phía Bắc Miến Điện, trong 

suốt thập niên cuối của thế kỷ XV là một điển hình cực tốt về lòng trung thành 

và lợi ích xung đột làm méo mó các ghi chép gửi về triều đình nhà Minh và lần 

lượt được ghi trong MTL như thế nào. Các báo cáo khác nhau bởi những người 

tham gia khác nhau vào các sự kiện, bộ Binh và những người kiểm duyệt khác 

nhau tạo ra nhiều phiên bản về các sự kiện, toàn bộ các phiên bản đó phải được 

xem lại với nhiều cẩn trọng
48

. 

Một trong những điển hình nổi trội nhất về những ghi chép biến động như 

thế nào theo thời gian, không gian, người thông tin và nhà làm sử và những mưu 

cầu khác của nhà nước Trung Hoa là phương cách mà MTL ghi chép lại sự bắt 

bớ và cái chết của vua Tai Tư Nhậm Phát xứ Lộc Xuyên (Möng Mao). Một 

trích dẫn có ngày tháng tương đương với ngày 14/1/1445 ghi rằng Tư Nhậm 

Phát đã bị bắt và bị người Miến Điện giao nộp cho Thiên hộ Vương Chính của 

Trung Hoa, nhưng Tư Nhậm Phát đã tuyệt thực và Vương Chính e ngại ông sẽ 

chết nên đã hành quyết ông ta và gửi thủ cấp về đế đô
49

. Sau này, theo các lệnh 

của hoàng đế gửi cho Tư Nhật Phát, người con của Tư Nhậm Phát, ngày tháng 

ghi tương đương với ngày 14/8/1446, người ta thấy ghi rằng: “Phụ thân của ngài 

đã bị dân Miến Điện chặt đầu, và đầu của ông được đưa đến triều đình”
50

. Tiếp 

sau đó, trong một ghi chép đề ngày 5/10/1446, Vân Nam đã thỉnh thị triều đình 

về việc Hãn Cái Pháp của xứ Mộc Bang (Hsenwi) đã đem vàng và đất mưu 

ngầm với Miến Điện để đổi lấy Tư Nhậm Phát, rồi chặt đầu ông và gửi cho các 

lực lượng Trung Hoa
51

. Một tuyên cáo muộn hơn bởi nhà vua xứ Miến Điện vào 

                                                 
47  Anh Tông Thực lục, q. 179, 7b-8a. 
48  Hiếu Tông Thực lục, q. 148, 6b-9a. 
49  Anh Tông Thực lục, q. 136, 5b-6a. 
50  Anh Tông Thực lục, q. 143, 6b-7a. 
51  Anh Tông Thực lục, q. 145, 4b-5a. 
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nằm 1479 cho rằng “Chúng ta đã bắt được Tư Nhậm Phát và vợ con ông ta và 

giao nộp họ.”
52

 

Đa phần việc hiệu đính và mơ hồ này trong các ghi chép của người Trung 

Hoa dường như xuất phát từ thực tế là triều đình nhà Minh đã hứa giao đất Lộc 

Xuyên cho bất kỳ ai bắt sống và giao nộp Tư Nhậm Phát. Nhà đương cục Trung 

Hoa sử dụng các hứa hẹn như thế thường xuyên như là biện pháp xúi giục các 

chính thể hành động theo chiều hướng nào đó, và sự nuốt lời sau đó phải được 

hợp thức hóa trong việc chép sử. Do đó, việc tạo ra hai phiên bản muộn hơn bảo 

rằng Tư Nhậm Phát bị chặt đầu khi thì bởi người Miến Điện, khi thì bởi người 

Mộc Bang, thay vì là bắt sống. Sự nuốt lời như thế phải là một nguyên do dẫn 

đến việc động binh của người Mộc Bang và Năng Hãn Lộng, nữ chúa xứ Mạnh 

Mật (Mongmit) trong phần sau thế kỷ XV. Nói một cách nào đó, việc ghi chép 

các phần sử biến động như đã nêu có thể xem như là một lợi ích hơn là một 

thiếu sót của MTL nếu xem đó là một nguồn sử liệu, vì nó cho phép nhìn thấy 

một số động cơ và cơ chế đằng sau các hành động và việc ghi chép các sự kiện 

được quan sát (dẫu rằng mập mờ), đó là cái ngăn trở việc có những ghi chép 

đơn nhất, nhất thể như là một trong những chuẩn mực của sử nhà Minh. 

Những sai lạc hiển nhiên cũng được thấy trong MTL. Vào năm 1450, sử 

chép rằng con trai của Đao Tuyển Ngạt, người giám sát hòa ước của Lào đã qua 

đời, hoàng tử Phạ Nhã Trại, kế vị ngai vàng của cha mình
53

; trong khi một tháng 

sau [Đao] Phạ Nhã Trại được ghi là người giám sát hòa ước quân sự và dân sự 

của Bát Bách Đại Điện (Lan Na)
54

. Cái trích dẫn thứ hai rõ ràng là sai lạc trong 

các thông tri cả trước và sau cho rằng Dao Zhao Mạnh Liễn là người giám sát 

hoà ước Bát Bách Đại Điện. Cũng vậy, các trích dẫn cho rằng Đao Tiêm Đáp 

vào năm 1428
55

 và năm 1431
56

 là vua xứ Lào là những trích dẫn sai lạc đối với 

                                                 
52  Hiếu Tông Thực lục, q. 195, 1b. 
53  Anh Tông Thực lục, q. 190, 14b. 
54  Anh Tông Thực lục, q. 192, 4a-b. 
55  Tuyên Tông Thực lục, q. 41, 2b. 
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Đao Tuyển Ngạt. Đao Tiêm Đáp thực ra là vua xứ Xa Lý (Sipsong Panna), vào 

một giai đoạn sớm hơn trong thế kỷ XV. Những sai lạc như thế dường như lọt 

sổ được do sự xa lạ của các nhà chép sử MTL đối với cả người lẫn việc được 

ghi lại. 

 

3. Bối cảnh của việc biên soạn Minh Thực lục 

Tất cả lịch sử được viết ra trong các định chế xuất phát từ các điều kiện ý 

thức, xã hội và chính trị đương thời. Các xã hội trong đó các Thực lục khác 

nhau của triều Minh được biên soạn chắc chắn khác nhau theo thời gian, với 

nước Trung Hoa thế kỷ XVII liên kết thế giới nhiều hơn là nước Trung Hoa thế 

kỷ XIV trong nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, có nhiều phương diện đặc biệt trong 

luận điểm của giới tinh hoa Trung Hoa cho thấy một số ý thức trong mối quan 

hệ của Trung Hoa với những nền văn hóa và những quốc gia ngoài Trung Hoa 

dường như không có thay đổi lớn trong giai đoạn đó. Chính các phương diện đó 

có thể được nhận ra trên cái nền luận điểm của thế giới quan trong giới tinh hoa 

Trung Hoa xuyên suốt các trích dẫn MTL, và chính là trong các giới hạn của 

luận điểm này mà các sự việc biên giới/đối ngoại được biên soạn trong các bộ 

Thực lục khác nhau. Biến số quan trọng khác xác định nội dung của việc chép 

chính sử có liên quan đến ĐNA dưới thời Minh đương nhiên là những chính 

sách đặc biệt mà nước Trung Hoa đeo đuổi trong giai đoạn đó. Các chính sách 

này, thường lộ liễu ở sự thay đổi những vai trò và mục tiêu của luận điểm thế 

giới quan Trung Hoa, rõ ràng tác động lớn đến việc ghi chép các mối quan hệ 

giữa nước Trung Hoa và các chính thể lân cận. Các chính sách nhà nước triều 

Minh đeo đuổi đối với vùng mà chúng ta biết đến hiện nay như là ĐNA sẽ là 

chủ đề của một chuyên khảo trong tương lai. Ở đây, chỉ đơn giản là giới thiệu 

một cái nhìn tổng quan sơ lược về thế giới quan Trung Hoa và luận điểm đi kèm 

theo nó và luận điểm đó tác động như thế nào đến cái được chép lại trong MTL. 

                                                                                                                                                        
56  Tuyên Tông Thực lục, q. 79, 6b-7a. 
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Luận điểm này, cái trang trí cho quá nhiều trích dẫn về ĐNA trong MTL, 

trong nhiều trường hợp được kế thừa từ một truyền thống luận điểm đã có từ 

lâu, trải dài lên tận thời nhà Chu, thời mà nhà nước Trung Hoa thường mô tả và 

tiêu biểu cho các mối quan hệ giữa chính họ và những nước lân cận với nhiều 

cấp độ khác nhau (cả về địa lý lẫn văn hóa) đối với trung ương. Các phương 

diện của truyền thống này sẽ được khảo sát theo sau:  

 

3.1 Hoàng đế/Nhà nước Trung Hoa 

Trong luận điểm của thế giới quan tinh hoa Trung Hoa, hoàng đế Trung 

Hoa, ngoại trừ việc thế thiên trị vì như là thiên tử và do đó là hiện thân của sự 

chính trực, công bằng và nhân đạo, còn là một thể chế chính thống. Hoàng đế 

Vĩnh Lạc, ghi vào năm 1405 rằng “Ta biểu thị cho tình yêu của Thượng Đế đối 

với mọi sinh linh.” Quan điểm này được lập lại bằng cũng những từ ấy 150 năm 

sau bởi hoàng đế Gia Tĩnh
57

. Căn nguyên của ý thức cho rằng một tình yêu dành 

cho mọi sinh linh là một yếu tố bản chất của bất kì nhân vương nào có mãi từ 

thời kinh Thư cổ đại. Cũng thế, đáp trả các hành động của các vua Việt Nam, 

hoàng đế Vĩnh Lạc khẳng định “sự nhân đạo và chính trực sẽ không tha thứ cho 

các hành động như thế”
58

. Ở đây MTL xếp hoàng đế/triều đình vừa là người sở 

hữu vừa là người phán xử các giá trị đó. Đó là những tuyên bố thuận theo đạo 

đức cũng như những tuyên bố được sử dụng bởi chính quyền Trung Hoa để hợp 

thức hóa cuộc xâm lược Việt Nam năm 1406 của nhà Minh. 

Không tính đến những tuyên bố trực tiếp của hoàng đế đối với các phẩm 

chất đó, Các trích dẫn MTL nhắc đến nhiều ví dụ về các quyết định hoặc hành 

động nhấn mạnh đến sự độ lượng của hoàng đế/triều đình. Thường những lời 

nói/hành động của hoàng đế trái ngược hoặc gần với những đề xuất không 

khoan nhượng hoặc lỗ mãng hơn của các quan hàng bộ, là nhằm để đánh bóng 

                                                 
57  Thế Tông Thực lục, q. 268, 3a-b. 
58  Thái Tông Thực lục, q. 44, 5b-6b. 
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hình ảnh của lòng độ lượng hiển nhiên. Vào năm 1404, khi quan Thượng thư bộ 

Lễ đề xuất giữ lại ba toán quân Campuchia do vua Campuchia gửi đến để thay 

thế ba toán quân Trung Hoa được cử đi sứ sang Campuchia, ý kiến hoàng đế 

được ghi lại như sau: “Bọn họ đều có gia đình và sẽ hạnh phúc hơn khi được ở 

quê nhà… là đấng trị vì, ta phải đoái hoài đến thần dân bằng sự nhân hậu của 

trời đất”
59

. Khi, vào năm 1406, vua xứ Xa Lý (Chính thể Tai Chiang Hung) gửi 

con mình đến triều đình làm con tin, hoàng đế được ghi lại là đã trả người con 

ấy về nước, khuyên ông giữ tròn đạo hiếu, đạo trung với triều đình và quan tâm 

đến thần dân
60

. Trước sự thúc giục tiếp theo, vào năm 1408, của quan Thượng 

thư bộ Lễ, rằng không nhận được cống lễ của Mạnh Cấn (Kengtung) do họ “xảo 

trá”, hoàng đế được ghi lại đã trả lời như sau: “Khi Man Di có thể hối hận và 

quay lại với triều đình, quả thực triều đình vẫn vui lòng. Những việc trước đó 

không đủ để đưa ra sự trừng trị nghiêm khắc”
61

.
 
Những vị hoàng đế kế tiếp nhau 

được miêu tả như là thấm đẫm độ lượng. Năm 1438, hoàng đế Chính Thống đáp 

trả lại một thỉnh cầu của quan Trấn thủ Vân Nam về việc gửi một đạo quân đến 

chống lại Tư Nhậm Phát của xứ Lộc Xuyên – Bình Miến (Mong Mao), tuyên 

bố: “Ta sẽ không thể tránh được làm hại đến người vô tội. Cũng thế, lòng ta 

không chịu được khi bắt binh lính phải xa cha mẹ, vợ con...”
62

 Có thật nhiều 

trích dẫn tương tự xuyên suốt các bộ Thực lục khác nhau, công bố lập đi lập lại 

về sự độ lượng của hoàng đế như thế nào và, nói rộng ra là sự độ lượng của 

chính đất nước. 

Được coi như là sự nhân hóa của đất nước, các hoàng đế rõ ràng được mô 

tả trong MTL, và trong sử sách Trung Hoa nói chung, như là những kẻ yêu 

chuộng hòa bình. Do đó, khi được để xuất về cái thu được ở Việt Nam bởi các 

lực lượng xâm lược vào năm 1408, hoàng đế Vĩnh Lạc phê phán sự gợi ý về 

việc kiếm chác từ cuộc viễn chinh, và đưa ra các lời khuyên: “Ta là chúa tể 

                                                 
59  Thái Tông Thực lục, q. 34, 1a-b. 
60  Thái Tông Thực lục, q. 53, 3b. 
61  Thái Tông Thực lục, q. 86, 3a. 
62  Anh Tông Thực lục, q. 43, 2b. 
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muôn dân thiên hạ. Tại sao ta lại làm cái lề thói hiếu chiến nhằm thu giữ đất và 

người? Mối bận tâm của ta là những băng đảng nổi loạn không thể không bị 

trừng phạt và sự đau khổ của người dân lành không thể không được giúp đỡ”
63

.
 

Thật thú vị khi đối chiếu với cái cớ do hoàng đế Tuyên Đức đưa ra khi quân 

Trung Hoa rốt cuộc bị đuổi ra khỏi Việt Nam vào những năm 1420. Ông lưu ý 

rằng ông rút quân vì: “Trời bày tỏ lòng độ lượng tối thượng và sự thuận theo 

nguyện vọng của người dân. Hoàng thượng thay trời và trị vì thuận theo nguyện 

vọng của người dân.”
64

 Điều này biến thành truyền thuyết là vào năm 1540, 

hoàng đế Gia Tĩnh cho rằng việc quân binh của hoàng đế Vĩnh Lạc tấn công An 

Nam vào đầu thế kỷ XV đã “giúp cho dân Giao Châu thoát khỏi cảnh nước sôi 

lửa bỏng và việc rút quân là do Tuyên Đức tỏ lòng thương xót đối với dân Giao 

nên quyết định không trừng phạt [Lê Lợi].”
65

 Thế nên, các hoàng đế triều Minh, 

không nói đến việc họ xâm lược hay rút lui, chủ động để bị buộc phải hành 

động, họ luôn luôn bày tỏ lòng độ lượng và mối quan hoài. Nắm quyền trị vì 

cũng có nghĩa rằng mọi quyết định đưa ra đều đúng, vì “Trời là luật và không ai 

được phạm luật ấy. Đạo trời là chí công và tối đúng đắn đến độ nhỏ nhất.”
66

 

                                                 
63  Thái Tông Thực lục, q. 80, 3b-4a. 

 (bổ sung) Trong văn bản ngày 12 tháng 6 năm Vĩnh Lạc 6 [5/7/1408] về việc Thượng 

thư 6 bộ cùng Trương Phụ báo công bình định An Nam, nộp bản kê biên chiến lợi phẩm, việc 

thiết lập các cơ quan quản lý đất đai, nhân dân, tài vật ở An Nam. Xem văn bản [263]. (NHC) 
64  Tuyên Tông Thực lục, q. 33, 1a-b. 

 (bổ sung) Trích trong chiếu thư phủ dụ An Nam và sắc dụ Đầu mục Giao Chỉ Lê Lợi 

do Tả Thị lang bộ Lễ Lý Kỳ và Hữu Thị lang bộ Công La Nhữ Kính cùng bọn Hoàng Ký, Từ 

Vĩnh Đạt mang sang ngày 1 tháng 11 năm Tuyên Đức thứ 2 (19/11/1427). Một phần nội dung 

chiếu thư kêu gọi bọn Vương Thông rút quân trở về, tuy nhiên Vương Thông đã bỏ chạy về 

đến Quảng Tây từ trước khi chiếu thư đến. (NHC) 
65  Thế Tông Thực lục, q. 248, 1b-5a. 

 (bổ sung) Trong chiếu thư phong Đô Thống sứ ty An Nam cho Mạc Đăng Dung [4/4 

năm Gia Tĩnh 20 (29/4/1541)] Gia Tĩnh nhắc lại chuyện cũ, khi nói đến sự kiện bại trận thời 

Tuyên Đức thì cho rằng do chủ trương không muốn kéo dài cuộc chiến… Xem văn bản 

[1232]. (NHC) 
66  Anh Tông Thực lục, quyển 190, 12b-13a. Những tuyên bố như thế có thể thấy trong 

suốt lịch sử Trung Hoa. Chính sự độ lượng giả mạo này là mục tiêu cho ngòi bút của nhà văn 

thế kỷ XX Lỗ Tấn khi vào năm 1918, ông viết truyện ngắn “Nhật ký người điên”. Trong đó, 

mỗi khi người điên cố gắng đọc một quyển sách sử Trung Quốc, ông ta phát hiện: “Không có 

niên đại trong lịch sử, mà chỉ được chép lộn xộn và trang nào cũng có những từ “độ lượng”, 

“chính nghĩa” và “đạo đức.” Từ đó tôi đâm ra mất ngủ, tôi đọc cái thứ sử ấy hầu như suốt 
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Là hiện thân của trời và đại diện cho Thượng Đế, các hoàng đế cũng có 

sự nối kết giữa nhiên giới và linh giới và do đó, không kể được coi như thần 

linh, các ông cũng là người đem lại phúc đức. Điều này phản ánh trong MTL 

bằng lời của chính những người Hoa và, còn được hợp thức hóa và xác định hơn 

nữa qua các bản tưởng niệm công trạng nổi tiếng ở hải ngoại. Ma-na-re-jia-na-

nai, vua xứ Bo-ni [Bột Ni], được cho là đã đưa ra lời khuyên như sau trong một 

bản tưởng niệm công trạng đối với triều đình năm 1408: 

“… Xứ của tôi là một đảo xa trong đại dương, nhưng tôi nhận được ân 

sủng của hoàng đế và được phong vương. Kể từ đó, ở xứ tôi, mưa nắng thuận 

hoà, nhiều năm liền mùa màng dồi dào và dân chúng không bị họa tai. Trên núi 

dưới sông, các kho tàng quí đã được tìm thấy, cỏ cây chim muông đầy rẫy. 

Những người già trong nước nói rằng tất cả là nhờ ân đức của Hoàng thượng”
67

.  

Lại nữa, vào năm 1416, vua Cochin đưa ra những ghi nhận sau đây trong 

một bản tưởng niệm công trạng: 

“Nhiều năm qua, đất đai trong nước phì nhiêu và người dân đã có nhà để 

ở, đủ cá và rùa để ăn và đủ vải để mặc. Cha mẹ chăm nom con cái và trẻ kính 

già trong gia đình. Mọi sự đều phong phú và vui thú… Tất cả là do ảnh hưởng 

bởi nền văn minh qua sự sáng suốt của ngài.
68

 

Sự giống nhau rõ ràng của các bản tưởng niệm công trạng như thế gợi ý 

rằng chúng được viết nên bởi các nhà biên soạn người Hoa theo một kiểu mẫu 

đặc trưng và nhằm phản ánh vai trò của hoàng đế, và xa hơn, nước Trung Hoa 

như là một nước mang lại ân phúc. Hoàng đế Trung Hoa cũng được miêu tả là 

không thiên vị trong ứng xử với mọi người. Hoàng đế Vĩnh Lạc thừa nhận: “Ta 

                                                                                                                                                        

đêm, và sau rốt tôi bắt đầu phát hiện những điều được chép ra giữa hai dòng chữ; trọn quyển 

sách chỉ độc có một thành ngữ: ăn thịt dân!” Lỗ Tấn qua đó đã làm sáng tỏ luận điểm chép sử 

Trung Hoa thường làm tăm tối như thế nào về một thực tế bị tách khỏi những lý tưởng nhân 

văn mà nó nhắm đến. 
67  Thái Tông Thực lục, q. 82, 7b-8a. 
68  Thái Tông Thực lục, q. 183, 1a-2a. 
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không phân biệt giữa người này và người kia”
69

,
 
trong khi hoàng đế Tuyên Đức 

cho biết “sở thích của ta là đối xử công bằng với mọi người” và khẳng định rằng 

“Đối với mọi thứ ta bảo bọc, ta cố gắng đem lại thịnh vượng và an bình”
70

. Ý 

thức đối xử công bằng với mọi người (nhất thị đồng nhân) là một định đề bất 

biến trong hành động của hoàng đế xuyên suốt MTL. Các ví dụ có thể thấy vào 

các năm 1431, 1436, 1443, 1446 và 1460
71

. 

Mở rộng các quan hệ kiểu gia đình, vị hoàng thượng trong xã hội truyền 

thống Trung Hoa được miêu tả: đối xử với người dân cả trong và ngoài đất nước 

như một người cha đối xử với các con mình. Hoàng đế Gia Tĩnh (trị vì từ 1522-

1566) khuyên vua xứ An Nam vào những năm 1540: “Ta là hoàng đế và đối xử 

với bàn dân thiên hạ như là trong gia đình mình”
72

. Hoàng đế Thành Hóa (trị vì 

từ 1465-1487) cũng tuyên bố xem người dân như là con mình
73

. Hình ảnh này 

được biểu đạt súc tích trong một bản tưởng niệm công trạng được cho là do 

Trần Cảo và Lê Lợi của Đại Việt dâng lên cho Tuyên Đức hoàng đế vào năm 

1427. Một phần trong đó đọc thấy: 

“… Chúng thần khiêm cung ghi nhận, tuy rằng Trời Đất, trong sự đối xử 

với vạn vật, có thể bày tỏ cơn giận bằng sấm chớp, ý muốn bản chất bất biến 

của thiên địa là nuôi dưỡng cuộc sống. Tuy rằng cha mẹ, trong sự đối xử với 

con cái, đôi khi giáo huấn chúng bằng gậy cũng chỉ muốn chúng nên người. Khi 

con người chịu đau khổ, không ai vì thế mà phiền trách trời hay cha mẹ mình. 

Do đó, bầy tôi của ngài phải thốt nên những lời tha thiết nhất bày tỏ nỗi thương 

tiếc của mình và cầu phúc cho triều đình”
74

.  

                                                 
69  Thái Tông Thực lục, q. 72, 1a-b. 
70  Tuyên Tông Thực lục, q. 22, 15a. 
71  Tuyên Tông Thực lục, q. 76, 6b; Anh Tông Thực lục, q. 19, 9a, q. 104, 3b-4a; q. 142, 

7b-8a; q. 319, 4b. 
72  Thế Tông Thực lục, q. 268, 3a-b. 
73  Hiến Tông Thực lục, q. 219, 6a-7b; 230, 3b-4a. 
74  Tuyên Tông Thực lục, q. 40, 3a-4a. 
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Ý thức tiềm tàng về hoàng đế/triều đình như là cha mẹ dân của những 

vùng đất ngoại biên chứng tỏ rằng bản tưởng niệm công trạng hoặc là do tác giả 

người Việt soạn thảo phù hợp với luận điểm Trung Hoa về khía cạnh này, hoặc 

“định chế hóa” theo tiêu chuẩn của tục lệ triều đình bởi những nhà biên sử 

MTL. Năm 1429, hoàng đế Tuyên Đức được ghi chép là đã xác định nhiệm vụ 

của ông như sau: “Ta phụng sự Trời bằng cách đối xử với dân như là con mình. 

Trên vạn quốc gồm trong bốn biển, ta cố gắng tạo sự thịnh vượng và phong 

phú”
75

.
 
Ngoài ra, cũng như người cha lí tưởng, hoàng đế Chính Thống (trị vì từ 

1436-1449) được ghi lại đã quả quyết: “Triều đình không đoán trước được sự 

gian dối và không thể trừng phạt ngươi”
76

. Một nhiệm vụ quan trọng mà MTL 

gán cho nhiệm vụ hoàng đế là sự bảo toàn trật tự và duy trì an bình. Điều đó 

được đặt ra rất rõ ràng trong Thái Tông Thực lục, ở đó các mệnh lệnh hoàng đế 

được gửi cho Ava-Miến Điện vào năm 1405 ghi rằng: “Khi một hoàng đế nhận 

được sắc phong trở thành chúa tể của muôn loài thiên hạ, hoàng đế ấy phải minh 

bạch trong các luật lệ và mệnh lệnh của mình và phải luôn nghĩ rằng mình phải 

làm sao để kẻ mạnh không được ức hiếp kẻ yếu, số đông không phiền nhiễu số 

ít và mọi người đều được an bình trong cuộc sống”
77

.  

Mười năm trước, khi chinh phạt Tư Luân Phát của chính thể Lộc Xuyên – 

Bình Miến, hoàng đế Thái Tổ (trị vì từ 1368-1398) lấy làm lo âu khi mô tả 

những hành động quân sự của ông chống lại Vân Nam như thế nào trong thực tế 

là kết quả từ lòng độ lượng và mối quan tâm của ông đối với hoà bình: 

“Trung Hoa bị vây bọc bởi tứ Di và đất của Trung Hoa tiếp giáp với lãnh 

thổ của các thủ lĩnh và tù trưởng. Tuy nhiên, ta không bao giờ nắm lấy lợi thế 

sức mạnh của mình để áp bức họ, bắt nạt họ hoặc tiêu diệt họ. Đất Vân Nam đã 

                                                                                                                                                        

 (bổ sung) Trích từ biểu văn của Trần Cảo và Lê Lợi do Lê Thiếu Dĩnh mang sang 

Yên Kinh (Bắc Kinh) ngày 15/3 năm Tuyên Đức 3 (30/3/1428), xin phong cho Trần Cảo. 

Xem văn bản [779]. (NHC) 
75  Tuyên Tông Thực lục, q. 52, 10b-11b. 
76  Anh Tông Thực lục, q. 46, 6a-b. 
77  Thái Tông Thực lục, q. 57, 2b-3a. 
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là của ta. Có vẻ như nó được chiếm lấy bằng sức mạnh. Không phải vậy đâu. 

Lương vương, cháu của Hoàng đế Nguyên Thế Tổ, tuyên bố rằng ông là hậu 

duệ của triều Nguyên, đã che chở các tội phạm, tiếp nhận những kẻ lánh nạn của 

ta và dụ dỗ lính biên cương của ta bỏ ngũ. Do đó không có cách nào khác ngoài 

việc gửi quân chinh phạt ông ta”
78

.  

Năm 1414, mệnh lệnh của nhà Minh gửi đến Chân Lạp (Campuchia) và 

Champa “buộc” họ ngưng chiến, lo việc riêng của mình và phát triển quan hệ 

hữu nghị.
79

 Chúng ta cũng đọc được, năm 1431, than phiền của Melaka với triều 

đình rằng Xiêm gây trở ngại cho họ, và hoàng đế theo đó đã chỉ thị gửi các chỉ 

dụ của mình cho vua Xiêm yêu cầu họ lo giữ nước của mình và duy trì mối 

quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng
80

. Lại nữa, vào năm 1472, sau khi Đại 

Việt tấn công tàn phá thủ đô Vijaya, hoàng đế lệnh cho An Nam (Đại Việt) trả 

lại tù binh mà họ bắt giữ và không được xâm lấn Champa nữa
81

. Mối quan tâm 

ấy từng được khuếch lên cực đại trong Thái Tông Thực lục, với tuyên bố của 

hoàng đế được ghi lại: “Ngay cả một người mất chỗ ở của mình, ta cũng không 

thấy vui”
82

. 

Theo kiểu mẫu đó, ngoài ra, hoàng đế còn được trời giao nhiệm vụ gìn 

giữ hòa bình, như có thể thấy trong ví dụ vào năm 1411, khi sử chép rằng các 

lực lượng của Trịnh Hòa đã bắt về Trung Hoa vua xứ Sri Lanka. Về vị vua này, 

sử ghi: “Trời không ưa sự độc ác của y và giúp bắt được y”
83

. Sự phát biểu rõ 

ràng về vai trò gìn giữ hòa bình ngày càng trở nên hiếm trong các Thực lục 

muộn hơn, nhưng ý thức đôi khi vẫn được biểu lộ. Tiếp theo sau vụ chiếm giữ 

Melaka của người Bồ Đào Nha vào thế kỷ XVI, triều Minh lệnh rằng Bồ Đào 
                                                 
78  Thái Tổ Thực lục, q. 244, 2b-4a. 
79  Thái Tông Thực lục, q. 149, 2b. 
80  Tuyên Tông Thực lục, q. 76, 6b-7a. 
81  Hiến Tông Thực lục, q. 108, 3b-4a. 

 (bổ sung) Sự việc nêu trong sắc dụ Quốc vương An Nam, nội dung khuyên không nên 

xâm lấn lãnh thổ Chiêm Thành [13/9 năm Thành Hóa thứ 8 (14/10/1472)] do sứ thần An 

Nam Nguyễn Đức Trinh đi sứ mang về. Xem văn bản [1050]. (NHC) 
82  Thái Tông Thực lục, q. 44, 5b-6b. 
83  Thái Tông Thực lục, q. 130, 1b-2a. 
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Nha phải trả lại Melaka và rằng “Xiêm và các Di khác cần được giáo dục cho 

biết sự đúng đắn của việc giúp đỡ những nước đang lâm nguy và bày tỏ thiện 

cảm với các nước láng giềng”
84

.  

Các nỗ lực gìn giữ nguyên trạng tuy vậy không phải là bất chấp đến an 

ninh Trung Hoa. Do đó, thay vì tiếp tục từ chối thừa nhận sự nổi dậy của nhà 

Mạc tại An Nam (Đại Việt), phe đã nắm quyền kiểm soát phần lớn nước này 

vào thế kỷ XVI, hoàng đế Trung Hoa chủ động bình thường hóa quan hệ khi, 

vào dịp dâng tôn hiệu cho ông mình, hoàng đế Gia Tĩnh ghi nhận: “An Nam 

cũng được bảo bọc bởi trời. Chúng ta không thể không thông qua việc gửi sứ 

đến báo tin cho họ chỉ vì họ chống đối trong các năm gần đây”
85

. 

Để làm tròn vai trò gìn giữ hòa bình, hoàng đế/triều đình và các quan của 

họ cũng phải là những người gieo rắc nỗi sợ hãi độ lượng. Ghi chép trong MTL 

nhấn mạnh đến khía cạnh: nỗi sợ hãi được giả định cảm thấy bởi những thủ lĩnh 

cứng đầu hoặc bị trừng phạt. Một trích dẫn vào năm 1411 ghi rằng Năng Quang, 

vua xứ Trấn Khang, một chính thể Tai ở Vân Nam, người đã cản trở “các sứ bộ 

do triều đình cử đến”, được ban các lệnh của hoàng đế trừng phạt ông ta. “Năng 

Quang kinh hoàng nên gửi người đến triều đình để khẩn xin tha thứ tội lỗi của 

mình.”
86

 Năm 1454, khi Tả Tham tướng Hồ Chí ở Vân Nam triển khai lực 

lượng “bình định và dạy dỗ” Tư Lạc Pháp và Đao Bản Phưởng của Mộc Bang, 

“ông giáo huấn họ rằng mình là kẻ có thể mang lại tai họa và sự thịnh vượng. 

Tư Lạc Phát và Đao Bản Phưởng lấy làm kinh hãi.”
87

 Tư Bốc Phát của xứ Mạnh 

Dưỡng được ghi lại là đã quả quyết với hoàng đế năm 1456: “Tôi không dám 

hành động giống cha hoặc anh tôi, và giữ lòng kính sợ trước lề luật của triều 

đình”
88

, Không cần biết là Tư Bốc Phát thực sự viết những lời như thế hoặc 

chúng được sáng tác bởi các nhà biên niên của triều đình, trong cả hai trường 

                                                 
84  Thế Tông Thực lục, q. 4, 27b. 
85  Thế Tông Thực lục, q. 220, 9a-b. 
86  Thái Tông Thực lục, q. 114, 4a-b. 
87  Anh Tông Thực lục, q. 241, 4b-5a. 
88  Anh Tông Thực lục, q. 265, 2a-b. 
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hợp, chúng đều phục vụ cho nhu cầu của triều đình nhằm mô tả nó như là một 

nơi gieo rắc nỗi sợ hãi.  

Các hoàng đế Trung Hoa cũng được ghi chép như là sự biểu lộ cái Đức    

(德) tới một mức độ phù hợp với vị trí cao quý của họ. Năm 1427, bất chấp các 

lực lượng Trung Hoa đã bị đánh bại tơi bời tại Việt Nam và buộc phải tháo 

chạy, hoàng đế Tuyên Đức mô tả các sự kiện như sau: “Trong việc sắp xếp lại 

một phòng tuyến bị tan vỡ, hoàng đế đang hoàn thành những ước vọng của tổ 

tiên mình, để cho quân đội an nghỉ và đem lại bình an cho muôn dân. Với cái 

đức bao trùm cả hoàn vũ, ta đặc biệt đưa ra tuyên ngôn này phù hợp với mối 

bận tâm to lớn của ta”
89

. Khái niệm của nhà Minh về quyền lực hoàng đế và vai 

trò của hoàng đế được nhân lên đến độ cakkavatti/Chuyển luân Vương hoặc 

“người cai trị thế giới” như được thấy trong các chính thể ĐNA. Khi Tambiah 

[Stanley J.] nói về cakkavatti nguyên mẫu là “miễn cưỡng thừa nhận các biên 

giới địa lý về chủ quyền” và ghi nhận “bổn phận của người cai trị thế giới trong 

việc giám sát cái đức và sự chính thống về tôn giáo của chư hầu, đồng thời giữ 

gìn các vua được sắc phong trên ngai vàng của họ”
90

, cũng như chúng ta đọc về 

các hoàng đế nhà Minh và chính sách của họ đối với vùng biên giới phía nam. 

Các quan Thượng thư Trung Hoa, với tư cách là đại diện cho nền văn hóa trung 

ương, cũng thường được MTL miêu tả như là thấm đẫm tính chính trực. Do đó, 

khi người Việt Nam, trong chiến dịch đánh đuổi bọn chiếm đóng Trung Hoa 

vào đầu thế kỷ XV, đã chiếm giữ phủ Lạng Giang (Liang River), các nhà chép 

MTL đã cảm thấy bị ép buộc khi chép rằng “các đạo quân và dân trong thành 

đều bị tiêu diệt và không ai đầu hàng. Quan Tri phủ Lưu Tử Phụ, như là một 

mẫu mực, cũng tuyên bố: “Khi quận mất, ta cũng chết. Sự chính trực không thể 

bị hoen ố”
91

. Chi tiết về việc người Việt Nam bắt giữ Hà Trung, một quan chức 

                                                 
89  Tuyên Tông Thực lục, q. 33, 1a-b. 
90  S. J. Tambiah, World Conquerer World Renouncer (Kẻ chinh phục thế giới Kẻ từ bỏ 

thế giới) (Cambridge, 1976), tr. 46-47. 
91  Tuyên Tông Thực lục, q. 43, 8a-10b. 
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trung thành khác của nhà Minh, được ghi chép trong cùng văn bản đã nêu ở 

trên: “Trung nhìn thẳng vào bọn giặc với đôi mắt sáng rực: „Ta là mệnh quan 

của thiên triều. Chỉ có nước là chặt đầu bọn ngươi và mang về phục mệnh triều 

đình! Làm sao ta có thể theo hùa với sự nổi loạn của bọn ngươi để toàn mạng!‟ 

Ông ta liên tục nguyền rủa bọn họ.” Một quan chức thứ ba của nhà Minh, Chu 

An, cũng bị người Việt Nam bắt, và như MTL cho ta biết, thét vào mặt bọn bắt 

giữ ông:”Ta là mệnh quan của Thiên triều. Sao ta lại có thể chết bởi tay bọn 

giặc!” nói rồi ông ta tự sát
92

. Ở đây thì chúng ta thấy những kết cục nhuần đạo 

đức đem đến một góc độ tích cực cho các sự kiện, một công cụ được sử dụng để 

vừa đánh bóng niềm kiêu hãnh Trung Hoa lẫn với việc lôi kéo sự chú ý khỏi 

bản chất của vụ việc, rằng Trung Hoa đã chịu một thất bại quân sự. Có thể thấy 

sự tương tự trong một văn bản MTL khác về sự thua trận có tính quyết định đối 

với Trung Hoa tại Ninh Kiều trước quân Việt Nam trong cùng một giai đoạn, 

nơi được sử ghi nhận về viên quan Trung Hoa Trần Hiệp như sau: “Ông ta bị 

bắt nhưng không khuất phục và ông đã chết trong lúc tiếp tục mắng thét bọn 

giặc”
93

. Yếu tố này trong thuật chép sử Trung Hoa khá là cổ xưa so với lúc đó. 

C. Backus cũng chỉ ra sự giống nhau trong các ghi chép khác nhau của Trung 

Hoa, về sự tự sát đầy chính khí bởi các nhân vật Trung Hoa bị bắt bởi quân Tây 

Tạng vào thế kỷ VIII, và sự tự sát của những kẻ bị bắt bởi quân Nam Chiếu vào 

thế kỷ IX. Ông kết luận: “Rõ ràng đây là những ví dụ về góc độ khác của luận 

điểm chép sử về vùng biên cương Trung Hoa. Chúng mang tính biểu tượng hơn 

                                                 
92  Văn bản ngày 20 tháng 5 năm Tuyên Đức thứ 3 [2/7/1428] nói về việc truy tặng 

những người tử tiết tại Giao Chỉ, nêu chiến công và hành trạng các nhân vật như Hà Trung, 

làm việc tại ty Bố chánh Giao Chỉ, bị bắt ở Xương Giang, mắng chửi liên hồi, rồi bị giết. Lưu 

Tử Phụ, Tri phủ Lạng Giang, tự tử khi thành bị mất. Chu An, Trấn thủ Nghệ An, bị bắt ở 

sông Phú Lương, bị bỏ ngục rồi ngầm mưu làm nội ứng, Lê Lợi phát giác được, đem giết, khi 

sắp bị chém thì giật đao tự đâm cổ chết… Xem văn bản [794]. (NHC) 
93  Tuyên Tông Thực lục, q. 57, 7b-8a. 

 (bổ sung) Trần Hiệp, người Vũ Tiến, Thường Châu, Thượng thư bộ Binh, 2 lần sang 

An Nam với chức vụ Tổng tham mưu, bị đâm chết trong đám loạn quân trong trận Xương 

Giang, có thuyết nói bị bắt rồi bị giết. xXem văn bản [819]. (NHC) 
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là giá trị thực sự”
94

. Tôi cảm nhận rằng với một cách đọc chi tiết về MTL, và 

những đối chiếu với các tác phẩm sớm hơn và muộn hơn sẽ nhận ra rằng quan 

sát của Backus có thể áp dụng cho một phổ rộng hơn các yếu tố trong thuật chép 

sử biên cương của Trung Hoa. Đạo đức hóa các tấm gương tiêu cực cũng được 

tìm thấy trong các văn bản. Một trích dẫn vào năm 1428, và lần nữa liên quan 

đến Giao Chỉ (Đại Việt), ghi nhận rằng Việt Nam đã bắt viên quan Trung Hoa 

Thái Phúc và dùng ông ta để yêu cầu quan quân Trung Hoa khác đầu hàng. Như 

có thể đoán trước, chúng ta đọc được một viên quan nghĩa khí Lý Nhiệm thét từ 

trên tường thành xuống với Thái Phúc: “Ông là một đại quan, ông đã không giết 

giặc mà còn để giặc lợi dụng. Ông không bằng một con heo, một con chó”
95

. 

Sự cần thiết để giữ thể diện quốc gia hoặc những hình ảnh chính đáng nổi 

trội trong luận điểm tường thuật và các hành động ghi chép trong MTL. Năm 

1440, tiếp theo thất bại của quân Trung Hoa trước chính thể Tai Mao ở Lộc 

Xuyên năm 1439, mối quan tâm của hoàng đế về “sự tủi nhục đem lại cho đất 

nước và sự hủy hoại đế quyền” đã được bày tỏ
96

. Năm 1457, các sứ thần Xiêm 

từ Bắc Kinh trở về mua trẻ con từ các nông dân chết đói ở Sơn Đông đem về 

làm đầy tớ bên Xiêm. Các quan chức thỉnh nguyện: “Đấy không chỉ là nền tảng 

vô luân, mà sự việc còn đưa đến hậu quả là họ (dân Xiêm) cười nhạo Trung 

Hoa.” Nhờ vậy mà trẻ em được chuộc lại và trả về cho cha mẹ chúng
97

. Cũng lí 

do này được đưa ra để chuộc trẻ em trong một trường hợp tương tự vào năm 

1481
98

.
 
Các nhà quan sát lịch sử Trung Hoa suốt thế kỷ XX sẽ nhận thức rõ hơn 

                                                 
94  Charles Backus, The Nan-chao Kingdom and T’ang China’s Southwestern Frontier 

(Vương quốc Nam Chiếu và biên giới phía nam Trung Hoa thời Đường) (Cambridge, 1981), 

tr. 115. 
95  Tuyên Tông Thực lục, q. 43, 14b. 

 (bổ sung) Lý Nhiệm, trấn thủ Xương Giang. Đô đốc Thái Phúc đầu hàng Lê Lợi, nhận 

mệnh đi chiêu dụ Lý Nhiệm, bị Nhiệm chửi. Sau này Thái Phúc về đến Yên Kinh, cùng với 

bọn Chu Quảng, Tiết Tụ, Vu Tán, Lỗ Quý, Lý Trung bị công đồng xét tội, án xử tử phơi thây 

ngoài chợ, tịch thu gia sản. xem các văn bản [794, 796].Thái cũng đọc âm Sái, các bản dịch 

Quân trung từ mệnh tập của Ngô Văn Triện, Hoàng Khôi viết là Sái công, Sái Phúc. (NHC) 
96  Anh Tông Thực lục, q. 67, 6a. 
97  Anh Tông Thực lục, q. 279, 1a. 
98  Hiến Tông Thực lục, q. 217, 4a. 
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về vai trò to lớn như thế nào đối với khái niệm “Quốc thể” và “khôi phục danh 

dự” được duy trì trong luận điểm và hành động Trung Hoa hiện đại.  

MTL cũng chứa đựng nhiều trích dẫn về các sứ thần Trung Hoa trả lại 

quà cáp biếu xén họ bởi các vua nước ngoài, như là một cách để chứng tỏ rằng 

sự liêm khiết và sự ưu việt văn hóa của người Trung Hoa. Đạo đức tương tự 

cũng gợi ra bởi một ghi chép vụ việc vào năm 1396: Tư Luân Phát của chính thể 

Tai Lộc Xuyên – Bình Miến yêu cầu các sứ thần Trung Hoa đến đó ở lại và 

phụng sự ông ta, và rồi có các ghi chép về sự từ chối thẳng thắn trước lời đề 

xuất ấy
99

. 

Trong MTL, việc ghi chép lịch sử luôn luôn nêu ra như là một cách hợp 

thức hóa, hoặc một nền tảng, đối với một số hành động. Năm 1448, trong một 

thông cáo, triều đình nhắc đến những hành động của Mã Viện và Chư [Gia]- cát 

Lượng cả ngàn năm hoặc hơn trước đó trong việc đại phá quân nước ngoài như 

là một bằng chứng rằng nước Trung Hoa khá có khả năng nghiền nát quân Di 

ương bướng khi thực sự cần thiết
100

. Nhiều ví dụ khác được phát hiện, với đặc 

tính chung về những ghi nhận cho rằng quá khứ làm gương cho hiện tại. Năm 

1537, khi [Thượng thư bộ Hộ] Đường Trụ phản đối ý định xâm lược An Nam 

của triều Minh, ông ghi nhận rằng sự sụp đổ của nhà Đường bắt đầu bằng một 

đoàn quân viễn chinh chiếm Nam Chiếu
101

. Gần một thế kỷ sau, khi viên Ngự 

sử [đạo Hồ Quảng] Du Phượng Tường thúc giục chống lại việc cho phép Hà 

Lan, lúc đó đã chiếm quần đảo Bành Hồ, ở lại, ông ta cũng đưa ra một sự tương 

                                                 
99  Thái Tổ Thực lục, q. 244, 2b-4a. 
100  Anh Tông Thực lục, q. 164, 1a-b. 
101  Thế Tông Thực lục, q. 195, 2a. 

 (bổ sung) Văn bản ngày 1 tháng 12 năm Gia Tĩnh 15 (12/1/1537) chép lại tờ sớ của 

Tả Thị lang bộ Hộ Đường Trụ, nội dung can gián việc đánh An Nam, gồm 7 điều, phân tích 

cặn kẽ tình hình kinh tế, quân sự nhà Minh và kết luận rằng không đủ điều kiện để tiến hành 

cuộc chiến. Khi sớ dâng lên, bộ Binh khen là bàn mưu với lòng trung thành, đề nghị hoãn 

việc điều động quân lực. Xem văn bản [1206]. (NHC) 
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đồng với hoàn cảnh vào triều Tống, lúc cho phép người Mông Cổ lập thương 

điếm trên đất Trung Hoa dẫn đến sự giãy chết của triều Nam Tống
102

. 

Tuy nhiên, những trường hợp lịch sử trước đó không phải luôn luôn được 

xem xét như là một cơ sở để xác định một thức hành động. Năm 1440, khi các 

chính sách được đề xuất dựa trên các hành động của Nghiêu Thuấn (các vị vua 

của thời hoàng kim Trung Hoa), Anh Quốc công Trương Phụ ghi nhận rằng: 

“Vào thời Nghiêu Thuấn, hoàng đế chỉ cai trị chín châu. Giờ đây đất nước 

chúng ta đã thống nhất bốn biển và, bên cạnh người Trung Hoa, là người Di, 

người Man và người Mạch, không có ai không thuận theo”
103

. 

Do đó, các hành động vẫn còn được hợp thức hóa bởi lịch sử khi mà 

những sự kiện lịch sử trước đó có sẵn, tư tưởng cho rằng sự qua đi của thời đại 

đã thay đổi thế giới cũng tạo ra một nền tảng trong việc sử dụng các chính sách 

không được kiểm nghiệm bởi lịch sử. Ở đây, lần nữa, chúng ta thấy một yếu tố 

rất thực dụng của chính sách biên giới/nước ngoài của Trung Hoa chỉ nằm bên 

dưới bề mặt của luận điểm viết sử. 

 

3.2 Vai trò văn minh hóa nền văn hóa Trung Hoa 

Sở thích cai trị theo chính sách, bằng việc mở rộng các phương diện văn 

hóa được xác định là có tính “Trung Hoa”, có thể thấy rõ trong đa số chính sách 

đeo đuổi, cả ở cấp độ trung ương lẫn địa phương, tại Trung Hoa thời Minh. Các 

tác nhân của ảnh hưởng văn hóa đó biến động, nhưng hoàng đế/triều đình được 

giao cho một vai trò quan trọng trong việc đưa ra kiểu mẫu. Do đó, không lâu 

sau khi lên ngôi, Vĩnh Lạc hoàng đế đã in 10.000 bản “Tiểu sử của những phụ 

nữ mẫu mực” [Liệt nữ truyện (烈女傳)] để phân phát cho các chính thể nước 

ngoài khác nhau khi họ đến kinh đô nhà Minh vào năm 1425
104

, vì cho rằng có 

                                                 
102  Hy Tông Thực lục, q. 37, 19a-20a. 
103  Anh Tông Thực lục, q. 75, 4a-5a. 
104  Thái Tông Thực lục, q. 34, 3a. 
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ít tiến bộ trong việc giáo dục và gợi ý bổ nhiệm các thầy giáo có năng lực. MTL 

ghi chép Hoàng đế có ý như sau: “Sử dụng đường lối Trung Hoa để thay đổi 

đường lối của dân Di – không có gì quan trọng hơn điều đó”
105

. Lại nữa, năm 

1493, khi một phụ nữ Tai Mạnh Liễn ở Vân Nam được thưởng vì đã giữ tiết 

hạnh 28 năm sau khi chồng chết, lời của hoàng đế được ghi như sau: “Các hành 

động chính trực và những tiếng tốt giáo dục dân chúng và thay đổi những tập 

quán của dân Di. Những kẻ hướng đến sự khuôn phép và tính chính trực sao lại 

không được thưởng và khuyến khích!”
106

 

Năm 1425, vai trò của hoàng đế/triều đình trong việc giáo dục và chăm 

sóc Thái học sinh được gửi đến kinh đô Trung Hoa được nhấn mạnh. Với các 

du học sinh đến từ tỉnh Giao Chỉ (Đại Việt bị chiếm đóng), Hoàng đế ghi nhận: 

“Chúng ta phải giáo dục và chăm sóc họ theo cách riêng. Nếu họ học hành tấn 

tới, chúng ta có thể mong đợi họ trở thành quan lại”
107

. Nhiều ghi chép về việc 

con cháu các vị vua xứ Ryukyu [Lưu Cầu] được học hành ở kinh đô Trung Hoa. 

Nếu người ta so sánh điều đó với luận điểm của nước Trung Hoa hiện đại, được 

định ra, chẳng hạn, trong chủ đề về việc chăm sóc các du học sinh xã hội chủ 

nghĩa để họ có thể phụng sự nhà nước và hiện đại hóa
108

, người ta bị ấn tượng 

bởi vai trò của hoàng đế/triều đình đã trực tiếp như thế nào, ngày nay, vai trò 

được đảm nhiệm bởi đảng cộng sản Trung Quốc (CPC). Triều đình đã nhắm 

đến, và CPC nhắm đến, việc giáo dục người dân theo một giáo lí thống nhất có 

thể khắc phục được những khác biệt sắc tộc/văn hóa đang hiện hữu và củng cố 

sự kiểm soát của nhà nước Trung Hoa đối với các vùng chưa thực sự mang tính 

Trung Hoa. 

Sở thích văn minh hóa và sát nhập các dân tộc Vân Nam vào với chính 

quyền Trung Hoa cũng là một mối bận tâm thỉnh thoảng được chính quyền nhà 

                                                 
105  Tuyên Tông Thực lục, q. 3, 12b-13a. 
106  Hiếu Tông Thực lục, q. 80, 1b. 
107  Tuyên Tông Thực lục, q. 4, 2b. 
108  Cầu thị (Qiu-shi/求是), 1990, Số 23. 
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Minh lên tiếng. Tiếp theo một đề nghị năm 1481 rằng những người kế vị các 

quan chức địa phương ở Vân Nam được gửi đến thụ huấn tại các trường Nho 

học để họ có thể học được đạo hiếu, sự khuôn phép và đức chính trực, hoàng đế 

Thành Hóa (1465-1487) ghi nhận: “Bằng cách này, tập quán của dân man rợ bị 

đấu tranh liên tục sẽ chết dần và ảnh hưởng văn minh về tính khuôn phép và 

đức chính trực Trung Hoa sẽ đi xa hơn. Thật là tuyệt diệu xiết bao!”
109

 Ở đây 

chúng ta thấy một điển hình rất hiển nhiên về sự thúc đẩy văn minh hóa như là 

một phần của một sự thúc đẩy Trung Hoa xa rộng hơn trong việc cai trị. 

Các quan lại triều Minh cũng được mô tả, và có thể họ tự thấy, như là 

những nhân tố trong tiến trình khai hóa này. Trong một bản tưởng niệm công 

trạng nộp lên triều đình vào năm 1449 của một viên quan từ Đông Hoản ở 

Quảng Đông, viên quan ghi nhận rằng người dân ở châu Khâm (phía nam 

Quảng Đông, giáp giới Việt Nam) mặc quần áo và nói tiếng giống như Giao Chỉ 

(Việt Nam). Ông kiến nghị rằng nên điều các quan lại đến đó để khuyến khích 

người dân thay đổi cách thức ăn mặc “để họ ăn mặc giống dân bên Trung Hoa”, 

và rằng các trường làng được lập nên “để họ thay đổi tiếng nói và nói tiếng 

Hoa”
110

. Ở đây chúng ta thấy nhu cầu được lĩnh hội bởi giới tinh hoa Trung Hoa 

đối với một sự thống nhất trong hành động, rằng điều mà James Watson gọi là 

“orthopraxy” (hành động đúng)
111

, để phân biệt ra Trung Hoa với dân Di
112

. 

                                                 
109  Hiến Tông Thực lục, q. 212, 6a-b. 
110  Anh Tông Thực lục, q. 177, 6b-7a. 

 (bổ sung) G.Wade đã nhầm lẫn trong việc khảo sát văn bản, thật ra đây là một tờ tấu 

của một người dân tên Đặng Cung ở huyện Đông Hoản, Quảng Đông, vào ngày 17/4 năm 

Chính Thống thứ 14 (8/5/1449) gồm 7 điều, điều 1 nói: “Châu Khâm giáp biên giới Giao Chỉ, 

người dân [2 bên] ăn mặc và tiếng nói tương tự, khó phân biệt. Xin sai quan đến nơi này thay 

đổi về y phục, lập trường học tại các làng, dạy ngôn ngữ theo tiếng Trung Hoa [đối với dân 

châu Khâm]. Như vậy đổi được phong tục, làm khác y phục, phát âm, để dễ phân biệt [người 

Hoa và người An Nam]”. Wade nhầm 2 chi tiết, một là: tờ tấu này không nằm chung trong 

bản tưởng niệm công trạng của một viên quan. Hai là: ý của Đặng Cung sợ người châu Khâm 

bị đồng hóa bởi người An Nam nên đề nghị biện pháp ngăn chặn. [Khác với tiến trình khai 

hóa dân tộc khác]. Xem văn bản [966]. (NHC) 
111

  James L. Watson, The Renegotiation of Chinese Cultural Identity in the Post-Mao 

Era (Sự tái thương lượng về bản sắc văn hóa Trung Hoa trong thời đại sau Mao). Social 
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MTL cũng ghi lại việc truyền bá các qui ước “văn hóa” với yêu cầu của Xiêm 

chẳng hạn, về việc chuyển giao tiêu chuẩn Trung Hoa về trọng lượng và số đo 

vào năm 1404
113

, và sau này với sự bổ nhiệm các quan chức Trung Hoa để tiến 

hành nhiệm vụ dùng tiếng Hoa trong các văn phòng hành chính [Tuyên ủy ty] ở 

Vân Nam
114

. Tuy nhiên, như đã được gợi ra ở trên, hầu hết các luận điểm trung 

ương tập quyền về vai trò khai hóa của Trung Hoa và hầu hết các hành động 

tiến hành dựa trên nền tảng này, được đưa ra nhằm hợp thức hóa và giúp quảng 

bá và đồng hóa chính trị Trung Hoa. Một yếu tố quan trọng là cách trong đó các 

nhân vật và chính thể phi Trung Hoa nhận thức.  

 

Thái độ chung đối với những con người phi-Trung Hoa 

Bất chấp những khẳng định về luận điểm thế giới quan ghi nhận ở trên, 

luận điểm cho rằng hoàng đế/triều đình xem mọi người như nhau và đối xử với 

mọi người bằng sự độ lượng đồng đều, dường như vẫn có một mức độ khác biệt 

giữa dân Trung Hoa và phi-Trung Hoa, và ngay cả giữa những dân phi-Trung 

Hoa, cả trên cấp độ chính thức lẫn cấp độ đại chúng. Thông thường, những con 

người phi-Trung Hoa, thường được xem là Man, Di, Địch, Mạch hoặc Phiên, 

được mô tả có phần nào không phải là người trong MTL. Năm 1442, chúng ta 

đọc thấy “Man và Di chỉ là đám chim muông. Không cần phải phạt chúng nặng 

nề”
115

, trong khi đó năm 1425, hoàng đế Tuyên Đức yêu cầu: “Tới mức nào thì 

mới phạt bọn Man?”
116

 Sự phản đối sau cùng bằng các ngôn từ Hán vào năm 

1537 như sau: “Bọn Di Địch cũng giống như chim muông, chúng không có đạo 

đức con người (無人倫)”
117

. Họ còn bị xem là thứ dối trá, không đáng tin, với 

                                                                                                                                                        

Sciences Research Centre Occasional Paper 4 (Hong Kong: University of Hong Kong, 1991), 

tr. 12-15. 
112  như trên. 
113  Thái Tông Thực lục, q. 34, 3a. 
114  Thái Tông Thực lục, q. 35, 2b. 
115  Thái Tông Thực lục, q. 130, 1b-2a. 
116  Tuyên Tông Thực lục, q. 7, 10a. 
117  Thế Tông Thực lục, q. 199, 6b-7b. 
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chi tiết ghi nhận vào năm 1430 rằng “Bọn Man Di quỷ quyệt và xảo trá, không 

thể dễ dàng tin chúng”
118

, và Mộc Tông, viên quan đứng đầu vùng Vân Nam, 

được khuyên vào năm 1486 rằng “Các bọn Di khác nhau ở Vân Nam đều man 

rợ, hiếu chiến và ngoan cố”
119

. Luận điểm như thế có một truyền thống lâu đời ở 

Trung Hoa. Vương Sùng Võ đã nêu luận điểm của đời Đường về dân Hung Nô: 

Bọn Hung Nô, loại mặt người lòng thú không phải loại chúng ta… bản chất của 

họ là không biết đến ơn nghĩa”
120

. Tuy nhiên, Man Di của những vùng ngày nay 

nằm ở phía Nam Trung Hoa và ĐNA được xem không là mối nguy thời Minh, 

không như người Hồ và Nhung của những vùng phía Bắc và Tây được coi là 

mối đe dọa đối với biên giới Trung Hoa
121

.  

Sự miêu tả bọn nước ngoài không đủ [tư cách] con người nhằm hợp thức 

hóa hành động chống lại họ, hay nói cách khác là không bị xem là vô luân và 

bất công. Đây là một chiến lược được áp dụng qua nhiều thời bởi nhiều xã hội, 

thường là trong thời chiến và đôi khi trong thời bình, cho phép đưa ra các chính 

sách bành trướng, diệt chủng hoặc áp bức. Tầm quan trọng của luận điểm này 

trong các chính sách mà nhà nước thời Minh đeo đuổi không hề giảm đi. Một 

hình thức chế giễu tinh tế hơn có thể thấy trong câu chữ sử dụng trong các văn 

kiện chính thức tiêu biểu cho tên của một số dân phi-Trung Hoa. Một ít thí dụ 

cũng gọi là đủ: 

1. Nhiều người “Vân Nam” có tên trong đó có âm tiết “pa.” Âm này 

thường được ghi bằng chữ “怕”[phạ], có nghĩa là “khiếp đảm.” 

                                                 
118  Tuyên Tông Thực lục, q. 64, 4a-5b. 
119  Hiến Tông Thực lục, q. 273, 2a. 
120

  Wang Gungwu, “The Rhetoric of a Lesser Empire: Early Sung Relations With its 

Neighbours”, in China Among Equals ( “Luận điểm của một đế quốc suy yếu: những quan hệ 

thời Tống với lân bang”, trong Trung Hoa giữa các kẻ ngang hàng), ed. Morris Rossabi 

(Berkeley, 1982), tr. 49. 
121  Thái Tổ Thực lục, q. 68, 4a-b. 
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2. Hai chữ đầu được dùng ghi tên của Die-dao Mang-pa (跌倒莽怕) [Điệt-

đảo Mãng-phạ] của Di-wu-la có nghĩa là “trượt” hoặc “ngã”
122

.  

3. Hai chữ sau trong tên Dao Kong-lue (刀控掠)[Đao Khống-lược] của 

Vân Nam có nghĩa là “người quản việc cướp bóc”
123

.  

4. Chữ đầu dùng trong tên Chou-le (臭勒)[Xú-lặc], một người gốc 

Champa, có nghĩa là “thối tha”
124

.  

5. Tên của một thành viên trong sứ bộ người Java sang Trung Hoa năm 

1429 diễn đạt là “Mo-jia-shi” (墨加虱) [Mặc-gia-sắt], có nghĩa là “đen và bủn 

xỉn”
125

. 

Những thái độ đó chắc chắn là không chỉ giới hạn trong giới tinh hoa. 

Trong các qui định Bắc Kinh ban hành năm 1500, điều khoản sau đây có nhắc 

đến việc đối xử với người Di: “Trong tương lai, khi người Di sang triều cống 

đến kinh đô, quân hoặc dân dám tụ tập trên đường phố để chỉ trỏ bỡn cợt, ném 

sành ngói vào chúng, hoặc đánh và gây thương tích cho người Di, sẽ bị gông lại 

và bêu ở chốn đông người”
126

.  

 

3.4 Vị trí của các chính thể và dân tộc khác 

“Ta là hoàng đế, và được uỷ nhiệm bởi trời, ta cai trị người Trung Hoa và 

người Di. Một ngôn ngữ/văn hóa (文) là tiêu chuẩn cho vạn xứ, đem cái tốt đẹp 

phổ biến và giáo huấn cho khắp bốn phương. Những ai trong thiên hạ, trên mặt 

đất này, không thể không nhập tâm điều ấy”
127

. Đó chính là lời hoàng đế Thiên 

Thuận (trị vì từ 1457-1464) của triều Minh viết trong một bức thư gửi Lê Hào 

                                                 
122  Tuyên Tông Thực lục, q. 9, 12a. 
123  Anh Tông Thực lục, q. 34, 1a-2b. 
124  Hiến Tông Thực lục, q. 46, 4b. 
125  Tuyên Tông Thực lục, q. 59, 8b. 
126  Hiếu Tông Thực lục, q. 159, 5b-6b. 
127  Anh Tông Thực lục, q. 337, 4b. 
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[Thánh Tông], vua xứ An Nam năm 1462, để giải thích về mối quan hệ kiểu 

mẫu giữa Trung Hoa và các nước chư hầu. Hoàng đế, bằng cái đức thực chất, 

được mô tả như là người lôi kéo con dân bốn phương về với trung tâm của văn 

hóa do triều đình Trung Hoa tạo lập nên, cũng như truyền bá ảnh hưởng của văn 

hóa Trung Hoa để thay đổi/khai hóa những dân tộc ấy. Khi những chiến thuyền 

của Trịnh Hòa đem các sứ bộ quay về Trung Hoa vào những thập kỷ đầu của 

thế kỷ XV, Thượng thư bộ Lại Kiển Nghĩa giải thích việc này với hoàng đế 

Vĩnh Lạc như sau: “Bọn Di khắp bốn phương khao khát ngưỡng mộ cái Đức 

của sự minh triết và đó là lí do bọn họ đến triều kiến. Niềm tôn kính của họ đối 

với bệ hạ là vô biên”
128

.
  

Một khái niệm rất khắt khe về trật tự và ưu quyền (xây dựng chủ yếu trên 

mức độ “tính Trung Hoa” của các nước nước ngoài) phân biệt các chính thể 

nước ngoài khác nhau dường như xuyên suốt các văn bản MTL. Chúng ta thấy 

rằng, mặc dầu văn bản MTL ghi chép chi tiết rằng Champa là nước đầu tiên xin 

được làm chư hầu triều Minh, điều đó không ngang bằng nhau dưới thế giới 

quan Trung Hoa và vì vậy mà vua An Nam Trần Dụ Tông và An Nam luôn luôn 

được khen ngợi ngay từ những tập biên niên sớm nhất như là nước đầu tiên xin 

phong hầu. 

Tiếp theo đó, sự nổi trội của An Nam như là một kiểu mẫu văn hóa bị 

thay thế bởi Triều Tiên vốn là nước biểu lộ những kiểu thức thái độ được giới 

tinh hoa Trung Hoa ưu ái nhiều hơn. Năm 1457, khi vua An Nam yêu cầu áo 

mũ giống như áo mũ đã ban cho vua Triều Tiên, yêu cầu ấy bị bác, vì nó hàm ý 

tình trạng ngang bằng giữa An Nam và Triều Tiên và phủ định tầm quan trọng 

của văn hóa Trung Hoa mà giới tinh hoa Trung Hoa xem như là yếu tố khu biệt 

Triều Tiên với An Nam. Cũng yêu cầu ấy bị bác vào năm 1464
129

. Căn nguyên 

đằng sau sự phân biệt đó có thể giải thích cô đọng rằng vào năm 1495, khi sử 

chép rằng, “Mặc dầu An Nam áp dụng lịch của triều đình và thần phục triều 
                                                 
128  Thái Tông Thực lục, q. 117, 4a-b. 
129  Hiến Tông Thực lục, q. 3, 5b-6a. 
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đình, dân ở đó rốt cùng vẫn là Di”
130

. Nhưng dân Di ấy còn có những đặc trưng 

khiến chúng hơn hẳn dân Nhật và Mông Cổ. Sử chép, vào cuối thế kỷ XVI rằng 

mặc dầu An Nam hiếu chiến, các vua xứ ấy còn biết kềm chế, “không giống 

như bọn Nhật và Lỗ (Mông Cổ)”
131

.  

Cũng có những phân biệt giữa An Nam (Đại Việt) và các chính thể khác 

ở ĐNA. Dưới triều Cảnh Thái (1450-1456), trong số các nước ĐNA, chỉ có An 

Nam được xem đủ quan trọng để được hội ý về việc người Mông Cổ bắt giữ 

hoàng đế Chính Thống
132

. Với việc lên ngôi của hoàng đế Chính Đức năm 

1505, An Nam là nước duy nhất mà triều đình gửi một sứ bộ sang ban chiếu 

thông báo
133

. Các chính thể khác được gửi cáo tri thông qua những sứ bộ của 

chính họ. Lại nữa, năm 1521, chỉ có An Nam trong số tất cả chính thể ĐNA 

được gửi một sứ bộ đến để thông tri việc lên ngôi của hoàng đế Gia Tĩnh
134

. An 

Nam cũng giữ một vị trí đặc biệt, trong tôn ti lễ nghi theo cách này hoặc cách 

khác. Chưa hết, những năm đầu triều Minh, các quan Trung Hoa được cử đến 

để cử hành tế lễ nhân cái chết của các vua trong hầu hết các chính thể; An Nam 

là chính thể duy nhất ở ĐNA vẫn tồn tại nghi lễ này trong suốt triều Minh.  

Dân Nhật và những dân khác ở phương Bắc Trung Hoa luôn luôn được 

coi là, xuyên suốt MTL, nguy hiểm. Vì dân Nhật chiếm cứ một phần vùng biển, 

do đó có những nỗ lực của các quan phân biệt dân Nhật với những dân vùng 

biển khác (những dân vùng biển ĐNA). Năm 1612, Thượng thư bộ Binh cho 

rằng “dân Luzon (giờ đây đối xử với người Tây Ban Nha và dân của họ ở 

Luzon) không xảo quyệt bằng dân Nhật… Luzon [Lữ Tống] và các nước có dân 

đó là những xứ mà Tam Bảo [Trịnh Hòa] ghé lại khi ông chu du Tây Dương… 

Tuy nhiên, dân Nhật ở phía biển đông. Không được lầm lẫn giữa các bọn 

                                                 
130  Hiếu Tông Thực lục, q. 105, 6b-8a. 
131  Thần Tông Thực lục, q. 301, 7a-8b. 
132  Anh Tông Thực lục, q. 205, 12b-13a. 
133  Võ Tông Thực lục, q. 4, 11a-b. 
134  Thế Tông Thực lục, q. 5, 14b. 
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chúng”
135

. Cùng năm đó, dầu vậy, quan lại Quảng Đông - được sử chép rằng – 

đã coi bọn “bay yi” (Bồ Đào Nha) là mưu mẹo, xảo trá và khó lường”
136

. 

Tuy nhiên, khi các mục tiêu bành trướng đòi hỏi, không chỉ trình trạng 

tương đối của các chính thể được dàn xếp, mà ngay cả tình trạng tuyệt đối của 

một chính thể cũng có thể nhanh chóng được minh định lại. Do đó, ban đầu 

chúng ta nghe thấy “xứ Vân Nam” ở thời gian đầu của triều Minh
137

, nhưng rồi, 

khi một đạo quân được cử đi chinh phạt xứ ấy vào những năm 1370, xứ ấy được 

tuyên bố là bộ phận của Trung Hoa từ lâu. Mặc dầu An Nam (Đại Việt) được 

xem như là một “nước”/國 suốt 30 năm đầu của triều này, vào năm 1406 những 

nhu cầu của bành trướng Trung Hoa xuất phát từ hậu quả hoàng đế Vĩnh Lạc 

tấn công chống lại xứ này và tuyên bố: “An Nam riêng ở một góc trên biển. Từ 

xa xưa, nơi ấy từng là quận huyện (郡縣) của Trung Hoa”
138

. Quan điểm này còn 

được nhấn mạnh sau này vào năm 1416 khi “Giao Chỉ (Đại Việt) được coi là 

luôn luôn thuộc lãnh thổ Trung Hoa và dân nó là con đỏ của triều đình”
139

. Sự 

phục hồi tình trạng “nước” không xảy ra cho đến sau khi hoàng đế Vĩnh Lạc 

qua đời, và vào năm 1481, hoàng đế Thành Hóa vẫn lại khẳng định rằng: “Hai 

nước An Nam và Champa là những quận hành chính của Trung Hoa từ các triều 

Tần và Hán”
140

. Lại nữa, năm 1541, sau khi Mạc Đăng Dung dâng lên một tờ 

biểu tự nguyện đầu hàng quân Trung Hoa, hoàng đế Gia Tĩnh tuyên bố: “An 

Nam từ xa xưa đã thuộc về Trung Hoa”
141

. Các tuyên bố cho rằng dù nước Việt 

là một phần toàn vẹn nhưng trong lịch sử, Trung Hoa luôn ở thế nổi trội vì khi 

nước Trung Hoa muốn hợp thức hóa một cuộc tấn công cần thiết hoặc khi các 

                                                 
135  Thần Tông Thực lục, q. 498, 2a-4a. 
136  Thần Tông Thực lục, q. 499, 3b. 
137  Minh Thái Tổ Thực lục, q. 39, 1b. Trích dẫn khác cho biết Vân Nam là một nước có 

thể tìm thấy trong Thái Tổ Thực lục, q. 53, 9a-b. 
138  Thái Tông Thực lục, q. 58, 1a. 
139  Thái Tông Thực lục, q. 185, 2a-b. 
140  Hiến Tông Thực lục, q. 219, 6a-7b. 
141  Thế Tông Thực lục, q. 248, 1b-5a. 
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vua Việt Nam hoặc kẻ tiếm quyền lâm vào tình huống hiểm nghèo và muốn 

được Trung Hoa thừa nhận. 

Sự hiện diện của một số lượng lớn người dân Trung Hoa tại một chính 

thể đặc biệt ở hải ngoại cản trở khả năng chính thể ấy được coi như là một 

“nước”. Do đó, vào đầu thế kỷ XV, chúng ta thấy Cựu Cảng (舊港) - căn cứ của 

nhiều ngàn dân Trung Hoa gốc Quảng Đông và Phúc Kiến - ở Palembang, 

Sumatra, được coi như là Tuyên uý sử ti (宣慰使司) và là Đầu mục (頭目) được 

cử đến, chứ không phải là những Sứ thần (使臣), đối với triều Minh. Bất chấp sự 

cách trở trên biển của Cựu Cảng với Trung Hoa, nhờ có số dân Hoa chiếm đa số 

ở lãnh địa này, mối quan hệ giữa nó và triều đình Trung Hoa, như được xác 

định bởi luận điểm của triều đại, nhân đôi mối quan hệ giữa triều đình và chính 

thể này so với các chính thể rất gần với biên giới chính thức của nhà nước 

Trung Hoa. 

Tầm quan trọng dành cho các chính thể khác nhau trong các văn bản 

MTL cũng thay đổi theo từng triều hoàng đế. Trong khi hoàng đế Vĩnh Lạc tìm 

cách thống trị phần đầu của thế kỷ XV qua việc gửi các đội chiến thuyền hỏa 

lực mạnh để “khuyến khích” các chính thể nước ngoài thần phục triều Minh, 

tình huống đã thay đổi mạnh mẽ vào những năm 1440. Ngay cả vua xứ Hormuz 

gửi một yêu cầu chính thức kiến nghị Trung Hoa gửi một sứ bộ sang cũng 

không nhận được trả lời từ triều Minh. Vào cuối thế kỷ XV, tầm quan trọng của 

các mối quan hệ với lân bang đã suy thoái đến mức mà các chính quyền tỉnh 

phải thương lượng trực tiếp với thủ lĩnh nước ngoài. Năm 1480, Quảng Tây gửi 

các mệnh lệnh cho An Nam
142

, trong khi, năm 1501, chúng ta thấy Quảng Đông 

liên lạc trực tiếp với Java
143

.  

                                                 
142  Hiến Tông Thực lục, q. 206, 1b-2a. 
143  Hiếu Tông Thực lục, q. 172, 3a-b. 
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Xét đến những thứ hạng mà nhà nước Trung Hoa và các quan lại của nó 

phân chia dân chúng và các chính thể khác, cần phải thấy những phân biệt như 

thế không phải là những thứ hạng riêng lẻ, nhưng là những phân chia có thể 

biến động tùy theo những giới hạn, tùy thuộc vào các tình huống và những con 

người đưa ra đánh giá. Bó buộc đối với các chính thể mà Trung Quốc xét theo 

từng chính thể một thật đa dạng. Sự thần phục tượng trưng hay thực sự là 

phương diện quan trọng đối với điều đó. Chính vì thế, sự ghi nhận về việc các 

chính thể ban đầu chần chừ rồi sau đó công nhận quyền lực và sự ưu việt của 

triều Minh là bản chất trong ghi chép của MTL. Năm 1441, chúng ta đọc thấy 

Tư Nhậm Phát, vua xứ Lộc Xuyên- Bình Miến vốn bị khiển trách vì không tuân 

thủ theo các nghi biểu phù hợp với sứ bộ nhà Minh được cử đến xứ này, “vì sợ 

hãi và đã cử một sứ bộ đến triều đình”
144

. Để bảo đảm một vị vương xứ chư hầu 

hoàn toàn ý thức về vị thế thần phục của ông ta, triều đình ban cho ông ta, kèm 

theo một bộ áo nghi lễ, một bộ các thứ trang phục ngày thường, để ông ta thừa 

nhận rằng ông ta là một cận thần của triều đình, và phải phục vụ triều đình
145

. 

Năm 1444, Ava-Miến Điện được khuyên răn rằng “những ai tôn kính Trời, phục 

vụ cho bề trên và bảo vệ mọi sinh linh chắc chắn sẽ nhận được sự nâng đỡ của 

Trời”
146

. Những yêu cầu đặt ra với các Thổ ty– những văn phòng của các chính 

thể Vân Nam và Quảng Tây mà nhà nước Trung Hoa xem như là bán chính thức 

thuộc về chính quyền Trung Hoa – xem ra ít nghiêm khắc hơn như trong một 

trích dẫn từ năm 1478: “Các quan bản xứ là những người ngoài nền văn hóa. Từ 

thời các tổ tiên, họ chỉ phải triều cống theo từng thời kỳ như là một cách ràng 

buộc họ”
147

. Một yêu cầu về sau này đặt ra với các xứ ĐNA là họ trung thành 

với những quy chế do người Trung Hoa lập ra. Năm 1503 khi một sứ bộ từ bên 

Xiêm do Pu-ba-la-zhi-cha, một viên quan thuộc bộ phục vụ hoàng cung ở 

Ayudhya cử đi, vị thượng thư bộ Lễ than phiền về sự vi phạm thô thiển nghi lễ, 

                                                 
144  Thái Tông Thực lục, q. 117, 3a. 
145  Hiếu Tông Thực lục, q. 175, 5b-6a. 
146  Anh Tông Thực lục, q. 116, 11a-b. 
147  Anh Tông Thực lục, q. 174, 8a-b. 
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được sử ghi nhận: “Sự trao đổi thư từ giữa bộ này và vua xứ Xiêm luôn luôn 

được tiến hành giữa chúng ta thông qua các sứ bộ. Chưa bao giờ có một trường 

hợp một viên quan hầu cận dám cho mình cái quyền gửi các sứ bộ đến bộ 

đó”
148

.  

Những chỉ dụ của hoàng đến gửi cho Ma Ha Bí Cai [Maha Vijaya], vua 

Champa, vào năm 1441 về việc phong hầu cho ông ta
149

 và những chỉ dụ được 

gửi vào năm 1443
150

 phản ánh, bằng một cung cách cô đọng những yêu cầu mà 

các chư hầu phải tuân thủ theo kiểu mẫu Trung Hoa. Những vị vua ấy buộc 

phải: 

1. Kính trời và phụng sự đấng bề trên. (kính thiên sự đại /敬天事大) 

2. Kính cẩn hoàn thành các nhiệm vụ như là các công chức. (kính hiệu 

thần chức /敬效臣職) 

3. Kính cẩn làm tròn các bổn phận chư hầu. (cung tu triều cống /恭修朝貢) 

4. Giỏi hơn trong việc yên dân xứ mình. (thiện phủ quốc nhân /善撫國人) 

5. Giữ quan hệ tốt với lân bang. (hòa mục lân cảnh /和睦鄰境) 

6. Bảo vệ lãnh thổ. (bảo cảnh /保境) 

Khi một nước chư hầu không làm tròn bổn phận của mình, chuẩn mực là 

phải có hành động trừng phạt và hạ phẩm giá xứ đó. Do đó, vào những lúc An 

Nam không thuận theo những kỳ vọng của triều đình, các mệnh lệnh được gửi 

cho An Nam thông qua Champa, coi như là một cách làm hạ giá trị của An 

Nam. Vào những lần khác, sự ngoan cố công khai của chính thể Việt về những 

vấn đề khác nhau dẫn đến hậu quả phục hồi lại trong những tài liệu chính thức 

từ “Giao Chỉ.” Đó là tên gọi đặt cho tỉnh mới khi Việt Nam bị người Trung 

                                                 
148  Hiếu Tông Thực lục, q. 200, 5b-6a. 
149  Anh Tông Thực lục, q. 81, 5b-6a. 
150  Anh Tông Thực lục, q. 104, 3b. 
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Quốc chiếm đóng trong giai đoạn từ năm 1407-1427, và sự phục hồi tên gọi này 

là một cách phản ánh tình trạng nô thuộc của chính thể này
151

. Năm 1487, các 

sứ bộ Việt Nam được phép trao tặng vật nhưng không được phép mở nhạc trong 

tiệc như là một cách, để duy trì sự trao đổi ngoại giao, bày tỏ sự bất bình đối với 

các hành động của Việt Nam
152

. Khi các vua hành động theo khuôn mẫu như 

thế, kiểu như giữa thế kỷ XVI Mạc Đăng Dung xứ An Nam “tự nguyện dâng 

người và đất [An Nam] và vâng phục mọi sắp xếp của triều đình”
153

, MTL bèn 

viết những lời ca ngợi.  

Tuy nhiên, sự khẩn cấp trong các yêu cầu về chính trị và an ninh đôi khi 

được phản ánh trong MTL qua các tuyên bố hoặc hành động có vẻ như ý thức 

của một hoàng đế hoàn thiện mọi thứ và chăm nom mọi thứ. Đáp ứng đề xuất 

triều đình đứng ra làm trung gian hoà giải tranh chấp giữa Champa và An Nam, 

Đại học sĩ Từ Phổ trích dẫn sách Xuân Thu, lưu ý rằng “một vị vua không cai trị 

trực tiếp Di Địch và “cách cai trị người Di khác với cách cai trị nội địa”
154

. Lại 

là sự thực dụng lấy từ quá khứ.  

                                                 
151  Hiến Tông Thực lục, q. 284, 3b. 

 (bổ sung) G.Wade nhầm lẫn trong việc gắn quan điểm vào cách gọi tên “Giao Chỉ”, 

thật ra cách biên chép văn bản Minh Thực lục thiếu nhất quán, khi chép là An Nam, khi chép 

là Giao Chỉ, thậm chí trong cùng một văn bản lại chép cả hai cách gọi, như trong một văn bản 

có ngày tháng rất gần với văn bản mà Wade đã khảo sát, như văn bản đề ngày 10/3 năm 

Thành Hóa 23 (3/4/1487) [Hiến Tông Thực lục, q. 288, tr. 3a], mặt khác cũng cần lưu ý là các 

văn bản Minh Thực lục khi viết về dân Việt thì phần lớn các sử quan sử dụng từ “Giao dân” 

(dân Giao), còn khi viết về chính thể thì sử dụng từ “An Nam” hoặc “Giao Chỉ.” (NHC) 
152  Hiếu Tông Thực lục, q. 2, 14a. 

 (bổ sung) G.Wade bình luận sai lệch ý nghĩa của sự kiện này. Theo chú thích của 

Wade (139) thì nhằm vào văn bản Hiếu Tông Thực lục (quyển 2, tờ 14a) ngày 14/9 năm 

Thành Hóa 23 [30/9/1487] đoạn văn này viết: “Quốc vương An Nam Lê Hạo [Thánh Tông] 

sai bọn bồi thần Lê Năng Nhượng theo lệ hàng năm dâng biểu, cống phương vật và ngựa. Bộ 

Lễ trình lên, mệnh không cần tấu. [sai bộ Lễ] đãi yến, không cử nhạc….” Việc miễn triều yết 

và đãi yến không cử nhạc là do Hiến Tông [Thành Hóa] mới vừa mất chưa đầy 1 tháng, Hiếu 

Tông (Hoằng Trị) đang trong thời gian cư tang [Hiến Tông mất 22/8, sứ đoàn An Nam đến 

14/9]. (NHC) 
153  Thế Tông Thực lục, q. 268, 3a-b. 
154  Hiếu Tông Thực lục, q. 105, 6b-8a. 
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Lấy một ví dụ về toàn bộ việc nêu ra các luận điểm ở trên, chúng ta có thể 

nhìn vào các lệnh dụ của hoàng đế Vĩnh Lạc gửi cho vua Xiêm vào năm 

1419
155

. Những mệnh lệnh đó gồm các điểm sau: 

1. Hoàng đế được trời uỷ quyền (thiên mệnh /天命), do đó có thần quyền 

để cai trị người Hoa và người Di (quân chủ Hoa Di /君主華夷). 

2. Hoàng đế là hiện thân của tình yêu của Trời Đất đối với vạn vật (thể 

thiên địa hiếu sinh chi tâm /體天地好生之心). 

3. Hoàng đế tỏ lòng độ lượng như nhau đối với mọi người và không phân 

biệt kẻ ở gần cũng như kẻ ở xa (nhất thị đồng nhân, vô gian bỉ thử / 一視同仁, 

無間彼此). 

4. Các chư hầu phải: 

a. Kính trời (kính thiên /敬天). 

b. Phục vụ bề trên (sự đại /事大). 

c. Làm tròn bổn phận và cống nạp (tu chức phụng cống /修職奉貢). 

5. Hoàng đế đã nghe vua Xiêm muốn sai quân đánh Melaka, và vì Hoàng 

đế yêu hết thảy mọi vật, nên ngài yêu cầu trừng phạt vị vua muốn động binh, 

động đao với người dân. 

6. Phải nhớ rằng Melaka cũng là một thần dân của triều đình (triều đình 

chi thần /朝廷之臣). 

7. Vua Xiêm phải nhanh chóng gây dựng mối quan hệ tốt với các nước 

láng giềng (tập mục lân quốc /輯睦鄰國). 

                                                 
155  Thái Tông Thực lục, q. 217, 1a-b. 
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Ẩn tàng đằng sau bài thông điệp này, nhiều điểm có thể tìm thấy trong 

các văn bản cổ, là một thực tế cho thấy nhà nước Trung Hoa đang dùng Melaka 

như một bàn đạp để đột nhập vào Ấn Độ Dương và cũng cho thấy bất kỳ ý đồ 

nào của Xiêm nhằm chiếm cứ cảng cũng có thể chấm dứt bằng sự thù địch giữa 

Trung Hoa và Xiêm. Trong khi ở đây sự đe dọa ẩn tàng được che đậy bằng luận 

điểm nghi thức, trong những trường hợp khác triều Minh đã không ân hận về 

những vụ dọa tấn công hoặc tấn công thực sự đối với các chính thể khác. 

Cũng cần phải nhận thức rằng một số quan lại của nhà nước triều Minh so 

với những quan chức thời khác có xu hướng tìm kiếm các giải pháp thực dụng 

hơn là chỉ thỏa mãn luận điểm đối với các vấn đề. Năm 1537, trong một cuộc 

tranh luận về thái độ nào cần có đối với các đối thủ tranh quyền bên An Nam, 

quan chức nhà Minh Dư Quang gợi ý rằng vấn đề không phải là ai nắm quyền 

trong các chính thể nước ngoài mà là họ nắm quyền như thế nào. Ông đề xuất 

rằng bao lâu mà họ thừa nhận tình trạng lệ thuộc và kiến nghị cống nạp, họ nên 

được công nhận
156

. 

Phải đi đến kết luận rằng kiểu mẫu ở trên trong rất nhiều phương cách chỉ 

là một tiêu biểu tượng trưng về sự nhận thức của nhà nước Trung Hoa về địa vị 

của chính nó và địa vị của các chính thể ở vùng biên giới của nó cũng như ở 

nước ngoài. Đó là một luận điểm, như Vương Sùng Võ gợi ra, mà bất cứ chế độ 

nào nhắm đến củng cố và/hoặc giành lấy vị trí như là một siêu cường của Trung 

Hoa đều phải áp dụng
157

. Người đọc MTL cần phải quan niệm như thế và phải ý 

thức rằng luận điểm Trung Hoa (và cũng là khuôn khổ của cách chép sử của 

MTL) phản ánh “rằng cái mà nhà Minh muốn nó phải là” hơn là cái nhà Minh 

                                                 
156  Thế Tông Thực lục, q. 205, 2a-3a. 

 (bổ sung) Văn bản ngày 6/10 năm Gia Tĩnh 16 [8/11/1537] chép về lời tâu của Tuần 

Án Quảng Đông Ngự sử Dư Quang, nội dung dẫn chứng tích cũ, bàn không nên đánh Mạc 

Đăng Dung. Gia Tĩnh giao cho bộ Binh tham khảo, bộ Binh tâu: “trình bày không hợp thời, 

so sánh không hợp lý, hành động khinh suất, đề nghị phạt.” Dư Quang bị cắt lương một năm. 

Xem văn bản [1220]. (NHC) 
157

  Wang Gungwu, “The Rhetoric of a Lesser Empire: Early Sung Relations With its 

Neighbours”, in China Among Equals, ed. Morris Rossabi (Berkeley, 1982). 
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đã là
158

. Hy vọng rằng bài tổng quan ngắn này sẽ giúp người sử dụng MTL đọc 

được bên kia những luận điểm trong các trích dẫn được dịch trong bộ dữ liệu 

này.  

Nguồn: The Ming Shi-lu as a source for Southeast Asian History, by Geoff 

Wade, Asia Research Institute, National University of Singapore (to accompany 

Southeast Asia in the Ming Shi-lu: an open access resource 

<http://epress.nus.edu.sg/msl>) 

                                                 
158

  Một cái nhìn tổng quan khác về khái niệm truyền thống trong thuật chép sử được 

Geoff Wade đưa ra trong “Một số khái niệm truyền thống (topoi) trong thuật chép sử vùng 

biên giới phía nam thời nhà Minh (Và sự xác đáng của các khái niệm này trong thời hiện 

đại)” trong Sabine Dabringhaus & Roderich Ptak (eds.), China and Her Neighbours: 

Borders, Visions of the Other, Foreign Policy 10th to 19th Century, Wiesbaden, Harrassowitz 

Verlag, 1997, tr. 135-159. 


