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 Dẫn ngôn. 
 
Phương Nam đây chỉ Chiêm Thành - hay Lâm Ấp vào buổi đầu lập Quốc! 
Đi về Phương Nam là nói về việc Sử vẫn gọi là Nam Tiến của dân tộc Việt 
những thế kỉ trước. Những gì tự thuật ở đây giới hạn trong khoảng từ năm 192, 
là năm thành lập nước Lâm Ấp, điều ít nhất được ghi chép rõ trong Sử tịch 
Trung Quốc, cho tới năm 1473, là năm Giao Chỉ chiếm cứ hồ như toàn bộ lãnh 
thổ Chiêm Thành và thành lập châu Giao Nam.  
Năm 192, Khu Liên ở Tượng Lâm thừa cơ loạn lạc cuối triều Đông Hán (25 - 
220) mà chiếm lấy 1 phần lãnh thổ Quận Nhật Nam (hay lấy lại?), thành lập 
nước Lâm Ấp. Các đời vua tiếp sau đó tiếp tục lợi dụng tình thế ly loạn liền mấy 
trăm năm sau đó của Trung Quốc mà bành trướng lên mặt Bắc.    
Hơn nữa, căn cứ Sử Tịch còn ghi lại thì Chiêm Thành là 1 dân tộc rất hiếu chiến, 
thêm vào đó là đất đai cằn cỗi, điều kiện canh tác eo hẹp, ruộng đất ít oi, chỉ 
sống nhờ việc buôn bán, giao dịch với các nước khác, việc bành trướng của họ, 
do đó, là 1 điều tất yếu.  
Và nếu nói riêng về khía cạnh buôn bán giao dịch thì họ đã thất bại, vì rằng thuế 
thương nghiệp Chiêm Thành đánh quá cao khiến dân các xứ khác không mấy 
hứng thú tới đây buôn bán!  
Theo Triệu Nhữ Quát (1170 - 1231) triều Nam Tống (1127 - 1279) thì Thuế suất 
của họ thời này là 'thập thủ kỳ nhí (10 phần lấy 2), tức 20%. 
(Tham khảo Triệu Nhữ Quát, Chư Phiên Chí. Qu. Thượng. Chí quốc. Chiêm 
Thành).  
Thuế suất này so với Thuế suất của Trung Hoa ở cùng 1 thời kỳ được ghi lại 
trong tập bút kí của Chu Khứ Phi (1135 - 1189) thì quá sức là cao! Thời này, 
thương buôn các xứ khác đến buôn bán Trung Quốc không đánh thuế, chỉ đánh 
thuế thương buôn bản địa, và Thuế suất chỉ có 1.2%.  
(Xin coi Chu Khứ Phi, Lãnh Ngoại Đại Đáp. Qu. V. Tài kế môn. Khâm Châu 
bác dịch trường). 
Đây là chưa kể dân Chiêm Thành buôn bán không thành thật, một yếu tố khác 
nữa làm nản lòng các thương buôn từ xa tới.  
(Tham khảo Trương Tiệp, Đông Tây Dương Khảo. Qu. II. Tây dương liệt quốc 
khảo. 
Chiêm Thành. Giao dịch). 
Chưa kể dân Chiêm có nhiều đám cướp biển thường cướp bóc các thương 
thuyền từ các nơi tới.Từ buổi đầu người Việt và người Chiêm sống lẫn lộn ở 
vùng dưới, tiếp đó, người Việt chiếm lãnh đất nước người Chiêm, cai trị họ, do 
đó, thực dư thừa nếu dài giòng về 1 ảnh hưởng qua lại giữa 2 dân tộc về các mặt 
văn hóa, phong tục, tập quán.... 



Cương vực cổ của Chiêm Thành hiện nay là toàn bô. Miền Trung Việt Nam, từ 
đó, tiến bước nữa có thể tìm lại được dấu vết của ảnh hưởng đó nơi con người 
Miền Trung hiện nay, và đây là điều cần được nghiên cứu sâu xa hơn nữa! Lịch 
sử là 1 giòng liên tục, muốn hiểu Kim mà không biết Cổ thì đây chỉ là không 
tưởng. 
                                                                           *  
Người Việt nói những câu đại loại 'nói chuyện có đầu có đuôí, hoặc 'đầu đuôi 
câu chuyện'... 
Bài này là phần đầu và phần cuối 1 tập sách của tôi, Tập 'Nam Biên' (chỉ mới 
tạm xong), nói về Đất nước, Con người Chiêm Thành thời cổ. Nói Nam tiến, 
nhưng ở đây tôi không tự thuật những cuộc chiến tranh giữa 2 Quốc gia - vấn đề 
đã được trình bày trong tập 'Nam Biên' nói trên, mà chủ yếu đề cập những nhân 
tố đưa đến sự thành công của công cuộc Nam tiến, đặc biệt là yếu tố quan hệ 
ngoại giao giữa 3 quốc gia Chiêm-Việt-Trung. 
                                                                           * 
(KỲ 3)                                                           *        * 
 
Tập 'Lĩnh Nam Chích Quáí chép rằng nước Văn Lang thời Hùng Vương phân 
thành 15 Bộ, và Việt Thường là 1 trong 15 Bộ đó, và là Bộ đầu tiên, kế đến là 
các Bộ Giao Chỉ, Chu Diên...... 
(Tham khảo Lĩnh Nam Chích Quái. Qu. I. Hồng Bàng Thị Truyện). 
- Tập truyện này đến nay vẫn không biết tác giả là ai, được Vũ Quỳnh (1453 - 
1516) đề Tựa vào giữa mùa Thu năm Nhâm Tý, là năm thứ 23 Niên hiệu Hồng 
Đức (1470 - 1497), tức năm 1492. 
- 15 Bộ, có thuyết nói 15 Quận). 
Các người chép Sử sau đó đã chép lại theo 'Lĩnh Nam Chích Quáí.  
Có thể nói tác gia? Lĩnh Nam Chích Quái đã 'nhận vớ, nói trắng ra là bóp méo 
sự thực, và điều đáng buồn là những người chép Sử đã không truy cứu cho tới 
nơi để rồi cứ theo nhau mà sai lầm từ bao năm qua!  
Người Tây phương có câu: 'Cái gì của César thì trả cho César'. 
Có lẽ đã tới lúc chúng ta không nên 'nhận vớ nữa để 'trả lạí đất Việt Thường cho 
người Chàm (hay 1 dân tộc nào khác, không phải là dân Việt). 'Trả lạí nói đây 
có nghĩa là một sự nhìn nhận đất Việt Thường thời cổ không phải của dân tộc 
Việt, 1 sửa sai 1 nhận định không chính xác chứ không phải trả lại đất đai cho 
dân Chàm - vì Lịch Sử đã qua đi, đất Việt Thường ngày nay đã là của dân Việt.  
Thời điểm Vũ Quỳnh đề Tựa tập 'Chích Quáí vừa đúng 20 năm sau biến cố năm 
1473 - là năm Lê Thánh tông (1442 - 1497; tại vị: 1460 - 1497) chiếm đoạt hồ 
hết đất đai của Chiêm Thành và thành lập Châu Giao Nam, buộc dân Chiêm 
phải từ Kinh đô Phật Thệ (tức Bình Định ngày nay) chạy xuống phần cuối của 
vương quốc Lâm Ấp ở vùng Phan Rang ngày nay. 
Phụ chú. 
Giao Nam, bộ 'Tục Văn Hiến Thông Khảó chép là Nam Giao. 



(Tham khảo Tục Văn Hiến Thông Khảo. Qu. CCXXXIX. Tứ Duệ Khảo. Nam 
di. Chiêm Thành).  
Và rồi, trong nỗi tự hào chiếm đoạt được lãnh thổ của người đó, có 1 nho sĩ Giao 
Chỉ nào đó đã nhảy ra 'nhận vơ, nhập lãnh thổ của người vào bản đồ của mình, 
viết bậy rằng đất Việt Thường vốn là đất của Việt từ thời đại Hùng Vương! Đẩy 
lui sự kiện lên tới thời viễn cổ với dụng ý nói là đất này vốn thuộc tổ tiên ta chứ 
không phải chiếm của người. Vũ Quỳnh hiệu đính, đề tựa Tập truyện 'Chích 
Quáí cũng cứ thế mà 'nhận hùá theo, vơ vào để không có 1 lời đính chính nào 
cho phải lẽ công bằng! 
Trước đó, Lê Tắc (? - ?) đời Trần (1225 - 1400) cũng đã nhận vơ như sau: 
- 'Cổ Nam Giao, Chu hiệu Việt Thường, Tần danh Tượng Quận'. / An Nam Chí 
Lược. Qu. I. Quận Ấp  /. 
- 'Thời cổ là đất Nam Giao, thời Chu (Quốc) hiệu là Việt Thường, thời Tần là 
đất Tượng Quận'. 
                                                                           * 
Từ năm 192 cho tới năm 939, là năm Giao Chỉ độc lập, 746 năm, Chiêm Thành 
đã không ngừng mở rộng biên địa về mặt Bắc qua những cuộc lấn chiếm, cả về 
đường thủy lẫn đường bộ, nhất là trong khoảng từ năm 192 đến năm 618.  
Từ cuối triều Đông Hán (25 - 220) cho tới khi Đường triều (618 - 907) thành lập 
Trung Quốc đã trải qua những biến động về Chính trị cũng như Quân sự dai 
dẳng. Các vương triều Trung Quốc trong khoảng thời gian này đều là những 
triều đình yếu kém về Quân sự. Đây là 1 cơ hội hết sức thuận lợi cho việc bành 
trướng lên phía Bắc của Lâm Ấp! Lại nữa, triều đình đã yếu thế, lại ở xa đồng 
thời phải lo đối phó với những cuộc nổi dậy giành độc lập của Giao Chỉ, bởi vậy 
trước sau vẫn không sao dẹp yên được Chiêm Thành.  
Năm 192, Khu Liên thừa cơ li loạn cuối thời Đông Hán (25 - 220) mà chiếm lấy 
1 phần lãnh thổ quận Nhật Nam (hay lấy lại?), thành lập nước Lâm Ấp. Các đời 
vua tiếp sau đó tiếp tục lợi dụng tình thế li loạn liên miên mấy trăm năm sau đó 
của Trung Quốc mà bành trướng về mặt Bắc. 
Hơn nữa, căn cứ Sử Tịch còn ghi lại thì Chiêm Thành là 1 dân tộc rất hiếu chiến, 
thêm vào đó là đất đai cằn cỗi, điều kiện canh tác eo hẹp, ruộng đất ít oi, chỉ 
sống nhờ việc buôn bán, giao dịch với các nước khác, việc bành trướng của họ, 
do đó, là 1 điều tất yếu. Hành vi bành trướng này đã tự thuật ở phần đầu, ở đây 
xin nhắc lại lần nữa: 
Tới triều Ngô (222 - 280) thời Tam Quốc (220 - 280) Lâm Ấp lấn lên tới Quảng 
Trị hiện nay. 
Tiếp đó, thời Tây Tấn (265 - 317), Lâm Ấp bị đẩy lui xuống, về lại vị trí ở vịnh 
Đà Nẵng.  
Đến thời Đông Tấn (317 - 420), Lâm Ấp lấn lên tới huyện Chu Ngô (nay là tỉnh 
Quảng Bình). 
Sau đó, đến thời Nam Bắc triều (420 - 589), trải các vương triều ở phương Nam 
Trung Hoa, như Tống (420 - 479), Tề (479 - 502), Lương (502 - 557), Trần (557 



- 589), Lâm Ấp lại lấn thêm nữa lên tới Hoành Sơn, ở khoảng Vĩ tuyến 18, giữa 
2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh ngày nay. 
Sau cùng, đến 2 triều Tùy (581 - 618), Đường (618 - 907) tiếp theo đó thì đại 
khái biên giới giữa Giao Chỉ và Lâm Ấp nằm ở Vĩ tuyến 18 này. Sau chiến 
thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 (Mậu Tuất), Giao Chỉ độc lập, thì biên giới 
giữa Chiêm Thành và Giao Chỉ cũng tại Vĩ tuyến 18 này.  Nhưng sau khi Giao 
Chỉ độc tình thế rồi có khác.  
Sau khi độc lập (năm 939) Giao Chỉ bắt đầu giải quyết vấn đề Chiêm Thành. Và 
từ sau năm này cho tới năm 1473, là năm Chiêm Thành bị đẩy lui từ Đồ Bàn 
xuống Phan Rang, Giao Chỉ chiếm hầu hết đất đai Chiêm Thành, và thành lập 
châu Giao Nam.  
Sau khi Giao Chỉ phân 2, chính thức thành thế Đàng Trong / Đàng Ngoài, Nam / 
Bắc 2 cõi, vào năm 1627, mặc dầu còn phải lo đối phó với bọn Chúa Trịnh ở 
Đàng Ngoài, đám Chúa Nguyễn ở  Đàng Trong vẫn tiến về phương Nam, để hơn 
100 năm sau đó thì tiêu diệt Chiêm Thành. 
Trước sau trên dưới 800 năm (939 - ~ cuối thế kỉ 17, đầu thế kỉ 18), 1 Quốc gia 
rồi bị tiêu diệt. Vấn đề thời điểm Chiêm Thành mất nước. 
Năm 1471, Lê Thánh Tông đánh Chiêm Thành - 3 năm sau, năm 1473 lại đi 
đánh Chiêm Thành để lần này chiếm đoạt 1 số lớn đất đai, thành lập châu Giao 
Nam.  
Duyệt bộ 'Đại Việt Sử Kí Toàn Thứ thì không thấy ghi lại sự kiện xảy ra năm 
1473 nói trên.  
Từ năm 1473 trở đi vương quốc Chiêm Thành bị đẩy lùi xuống tới vùng Phan 
Rang ngày nay, để từ đây lây lất ở vùng dưới, và sau cùng bị tiêu diệt. Tới 
Thanh triều (1644 - 1911) thì không thấy Trung Quốc liệt kê Chiêm Thành trong 
danh sách các thuộc quốc. 
Tính từ năm thành lập vương quốc Lâm Ấp vào năm 192 tới đây (192 - 1473) là 
1282 năm. 
Nếu tính từ sau khi Giao Chỉ độc lập năm 939 cho tới năm 1473 - trong vòng 
534 năm, thì nước Giao Chỉ hầu như  đã tiêu diệt Chiêm Thành, làm cho quốc 
gia này không sao quật khởi được. 
Từ năm 1473 nói trên cho tới lúc Vương quốc Chiêm Thành mất hẳn trên Bản 
đồ thì chúng ta đã không còn biết đích xác là năm nào? Tọa Quan Lão Nhân (? - 
?) cuối đời Thanh dẫn lại 1 lá thư của Mã Phục Bôn gởi cho người bạn trong đó 
có đoạn nói 2 nước Chiêm Thành, Chân Lạp đã bi. An Nam tiêu diệt hoàn toàn 
khoảng Niên hiệu Càn Long (1736 - 1795) đời Thanh Cao tông (1711 - 1799; tại 
vị: 1735 - 1795). 
- '.Việt thổ chi quảng, cô? Giao Chỉ vô thị dã, thực do Càn Long trung kiêm tính 
Chiêm Thành Chân Lạp nhị quốc nhi nhiên, tự thị phân vi Nam, Bắc nhi. Kì. 
Nãi đắc chi vị cửu nhi Nam kỳ cực Nam hải tân ốc nhưỡng (tức kim chi Tây 
Cống dã), vi. Pháp nhân xâm chiếm'. 
 / Thanh Đại Dã Ký. Qu. Trung. Mã Phục Bôn Việt Nam Sứ Ký  /. 



- '...... Sự rộng lớn của nước Việt (hiện giờ) đất Giao Chỉ cổ không như vậy, đây 
vốn là do trong khoảng niên hiệu Càn Long nước Việt đã thôn tính 2 quốc gia 
Chiêm Thành, Chân Lạp mà được như vậy. Từ đó nước này phân làm 2 miền 
Nam kì, Bắc kì. Nhưng chiếm được chưa được bao lâu thì phần đất phì nhiêu 
Nam kỳ ở mãi tận vùng biển Nam (tức Saigon hiện giờ) rồi bị người Pháp xâm 
chiếm'. 
[Chú thích. 
+ Mã Phục Bôn. Trong khoảng năm 1880, 1881 Mã Phục Bôn được phái qua 
Việt Nam thăm dò tình hình xung đột giữa Việt Nam và Pháp. Ở đây khoảng 2 
năm Mã Phục Bôn cùng với Sứ thần Việt Nam - Chánh sứ là Phạm Thận Duật, 
Phó sứ là Nguyễn Thuật, lên đường đi Thiên Tân gặp Lý Hồng Chương (1823 - 
1901), bấy giờ là Bắc Dương Đại thần, để cầu viện. 
Trong tập Nhật kí ghi lại chuyến Sứ trình nói trên, trên đường Đi / Về cũng như 
thời gian lưu trú ở Thiên Tân, tựa là 'Vãng Tân Nhật Ki, Nguyễn Thuật mỗi lần 
đề cập Mã Phục Bôn thì thường chỉ gọi tên Hiệu của ông này là Thiết Nhai - ghi 
là Mã Thiết Nhai, mà thôi. 
Tọa Quan Lão Nhân, cũng trong Bài viết dẫn trên, cho biết:  
- '.......Vu bát niên Nhâm Ngọ đông, bạn Việt Nam nhi. Sứ, nhất Phạm tính, nhất 
Nguyễn tính giả lai Thiên Tân khất viện sứ.   
- '....... Vào năm thứ 8, mùa Đông năm Nhâm Ngọ, (Mã Phục Bôn) cùng với 2 
Sứ thần Việt Nam 1 người ho. Phạm, 1 người ho. Nguyễn đi Thiên Tân để xin 
viện binh'. 
Năm Nhâm ngọ đề cập trong Câu trên là năm 1882, và năm thứ 8 ở đây tức năm 
thứ 8 Niên hiệu Quang Tự (1875 - 1908) đời Thanh Đức tông (1872 - 1908; tại 
vị: 1875 - 1908). 
Giữa trưa ngày 17 tháng 3 (Dương Lịch) năm 1883 thì Sứ bô. Việt Nam cập bến 
Thiên Tân. 
Nguyễn triều lúc đó không biết rằng Trung Quốc tự lo còn chưa được nói chi lo 
cho nước khác.  
Lý Hồng Chương vì quyền lợi của Trung Quốc, và vì áp lực của Pháp, phải phủi 
tay, để năm sau Việt Nam phải kí Hòa ước Patenôtre (còn gọi là Hòa ước Giáp 
Thân) năm 1884 với Pháp, nước Việt Nam hoàn toàn rơi vào tay Pháp từ năm 
này]. 
                                                                           * 
Từ sau khi Chiêm Thành chạy xuống vùng Phan Rang năm 1473 thì những ghi 
chép về nước này của Giao Chỉ cũng như Trung Hoa rồi thưa dần đi, nhất là về 
phía Giao Chỉ.  
Những ghi chép về Chiêm Thành trong bộ 'Minh Sứ - như đã nói ở 1 đoạn trước, 
chấm hết vào năm thứ 22 Niên hiệu Gia Tĩnh (1522 - 1566), tức năm 1543, vì từ 
sau năm này Chiêm Thành đã không vào triều cống nữa.  
Vào thời gian này, tình thế ở Giao Chỉ cũng đang hồi biến loạn, chuyển từ hợp 
qua li, bắt đầu từ sự việc Mạc Đăng Dung (? - 1540; tại vị: 1527 - 1529) cướp 
ngôi nhà Hậu Lê (1428 - 1527) vào năm 1527, để tiếp theo đó là một cuộc nội 



loạn dai dẳng, tiến dần tới cục diện đất chia đôi đúng 100 năm sau đó (năm 
1627), vì vậy cũng không rảnh tay mà xâm chiếm phần đất đai còn lại của 
Chiêm Thành. 
Sau khi Đại Việt chia 2, Đàng Ngoài là vua Lê, Chúa Trịnh, Đàng Trong là 
Chúa Nguyễn thì về phương diện Tư, Sử liệu không thấy Sử gia, học gia? Đàng 
Trong có các ghi chép chi tiết, liên tục về quan hệ giữa chính quyền Chúa 
Nguyễn và Chiêm Thành - nhất là về mặt chiến sự! Hoặc giả có 1 số Sử liệu 
tương đối hoàn chỉnh nào đó mà tôi chưa được biết?  
Duyệt qua Thư mục Hán văn của Việt Nam tôi hiện có trong tay thì thấy có 1 
vài trứ tác ít nhiều liên quan vấn đề, như cuốn 'Gia Định Thành Thông Chi của 
Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825) và 2 cuốn 'Lịch Triều Tạp Ki (bộ 'Việt Sử Thông 
Giám Cương Mục' ghi là Cao Lãng Tạp Kí) của Cao Lãng (? - ?) triều Nguyễn, 
'Tây Nam Biên Tái Lục' (không rõ tên tác giả).  
Có thể còn một số Sử thư nữa trong Thư mục nói trên, nhưng vì lẽ chỉ biết Tên 
sách mà không rõ nội dung cho nên chưa rõ có đề cập vấn đề tôi muốn tìm hay 
không?  
2 cuốn 'Lịch Triều Tạp Ky và 'Tây Nam Biên Tái Lục' không biết đã được ấn 
hành hay chưa? Hiện trong tay tôi chỉ có bộ 'Gia Định Thành Thông Chị 
Trong bộ dư địa chí kể trên Trịnh Hoài Đức có 1 số những ghi chép, rất rải rác, 
về quan hệ giữa Đại Việt và 1 vài nước như Xiêm La, Cao Miên, và 1 số cực sơ 
lược về Chiêm Thành. 
Cứ ghi chép của Trịnh Hoài Đức thì tới năm 1754 (năm Giáp Tuất) Chiêm 
Thành không còn giữ tên cũ mà đổi tên là 'Thuận Thành Côn Man', lại không 
còn ở tại đất Phan Rang mà di chuyển xuống Bình Thuận, có 1 số di cư qua Cao 
Miên. 
Trịnh Hoài Đức viết: 
- 'Thuận Thành Côn Man (Cổ danh Chiêm Thành, hậu cải 'Thuận Thành'. Kì tù 
trưởng Bộ lạc tại Bình Thuận trấn, dịch hữu lưu cư vu Cao Man địa)'. 
 /  Gia Định Thành Thông Chí. Qu. III. Cương vực chí  /. 
- 'Thuận Thành Côn Man (Tên thời cổ là Chiêm Thành, sau đổi lại 'Thuận 
Thành'. Bộ lạc của tù trưởng ở tại trấn Bình Thuận, cũng có người dời đến ở đất 
Cao Miên)'. 
(Phụ chú.) Từ Phan Rang xuống Bình Thuận khoảng hơn 100 cây số). Trấn 
Bình Thuận tức sau này là tỉnh Bình Thuận, tỉnh lỵ là Phan Thiết). 
Như vậy, căn cứ ghi chép dẫn trên thì tới năm kể trên (năm 1754) Chiêm Thành 
đã không còn là 1 quốc gia, những người Chiêm còn lại sống quây quần thành 
làng, xã như 1 sắc tộc thiểu số, có 1 người cầm đầu mà thôi!  
Thời điểm vương quốc Chiêm Thành sụp đổ, thời điểm Chiêm Thành đổi tên 
'Thuận Thành', đều không được Trịnh Hoài Đức cho biết.  
                                                                           * 
Về phía Trung Hoa thì kể từ sau năm 1543 Chính sử Trung Hoa không còn ghi 
chép nào nữa về Chiêm Thành. Do đó chỉ còn dựa vào ghi chép trong những tập 



Bút kí của người Trung Hoa. Và, những Tập Bút kí như vậy phải nói là rất hiếm, 
đồng thời những ghi chép thường là vắn tắt. 
Theo sự thỉnh cầu của Chúa Nguyễn Phúc Chu (? - 1725; tại vị: 1691 - 1725), 
cuối năm 1694 sư Đại Sán từ chùa Trường Thọ ở tỉnh Quảng Đông theo đường 
Biển qua Giao Chỉ, vô Đàng Trong giảng Pháp. Tháng 2 âm lịch năm 1695 Đại 
Sán tới Thuận Hóa và ở lại đây 1 năm rưỡi, chủ yếu là ở 2 vùng Thuận Hóa và 
Hội An,.  
Trong thời gian ở lại đây Đại Sán đã viết Tập 'Hải Ngoại Kỉ Sứ ghi lại một số 
nét về phong tục tập  quán, dân tình, giao thông, khí hậu, thời tiết, cũng như cây 
cỏ, và động vật....... nói chung là Đất nước và Con người Đàng Trong, đặc biệt 
là Thuận Hóa (Huế ngày nay) và Hội An. Trong tập 'Kỉ Sứ này có đôi chỗ đề 
cập Chiêm Thành, dẫn lại sau đây.  
- 'Tứ nguyệt......Thập tam nhật ( Tháng tư , ngày 13 sai thái giám đỉnh lễ vân: - 
Minh nhật vương xuất diễn vũ trường thao tượng, bán nguyệt thủy hoàn, dục 
thỉnh lão hòa thượng nhất quan. - Dư nặc...... 
Niên lai Đông Kinh, Chiêm Thành chi tiệp đa tượng công dã. Tiên vương thời 
hữu nhất tượng tồi phong hãm trận, chủ tướng vị địch sở sát, tỵ kỳ thi bôn sơn ê 
chi. Hồi thân phấn nộ, xúc đột tung hoành, quân thừa chi đại thắng! Thu quân 
hậu trường quỵ trướng tiền, đạo nhân thu chủ hài qui táng toại bất thực tử. Chí 
kim nghĩa tượng trủng tồn yên'. /  Hải Ngoại Kỷ Sự. Qu. II  /.-  
'Tháng tư......Ngày 13 (vua) sai thái giám tới đảnh lễ nói: - Ngày mai, vua tới 
diễn võ trường tập trận voi, nửa tháng mới về, nhà vua muốn thỉnh lão hòa 
thượng tới coi qua cho biết. - Tôi nhận lời.....Những năm gần đây Giao Chỉ, 
Chiêm Thành đánh nhau, thắng được (Chiêm Thành) phần lớn là công của voi! 
Vào thời vua trước có một con voi, quân binh thất thế bị vây trong trận, chủ 
tướng bị địch giết chết, voi lấy vòi cuốn lấy xác chủ chạy vào núi chôn. Lúc 
quay trở lại thì nó nổi giận hết tấn công bên này tới bên kia, quân binh thừa thế 
phá vòng vây thắng lớn. Chừng thu quân về voi quì trước trướng, dẫn người vào 
núi lấy xác chủ về chôn, sau đó, không ăn mà chết. Đến nay mộ của con voi có 
nghĩa này vẫn còn'. 
Ở Quyển kế tiếp, Đại Sán viết: 
- 'Thích hữu khách thuật Chiêm Thành Trương tiết phụ! Phụ Trương mỗ nữ, tổ 
tịch Chiết Giang nhân, cư thử sổ thế hĩ............. Thích Từ mỗ vi thê, sự cô dĩ hiếu 
văn. Trượng phu tòng quân triếp miễn dĩ trung nghĩa. Cử nhất tử phủ chu tuế nhi 
Đại Việt dữ Chiêm Thành hống, bạ một, phu tử ư hảí. Hải Ngoại Kỷ Sự. Qu. III   
- 'Vừa gặp lúc có người khách kể chuyện người đàn bà tiết hạnh ở Chiêm 
Thành! Thiếu phụ này là con gái của người ho. Trương, nguyên quán ở Chiết 
Giang, sống ở đây đã mấy đời....... Về làm vợ một người ho. Từ, hầu hạ mẹ 
chồng được tiếng có hiếu! Chồng thiếu phụ đi lính, ở trong quân cũng hết lòng 
trung nghĩa. 2 vợ chồng có 1 đứa con trai, vừa 1 tuổi thì Đại Việt và Chiêm 
Thành xảy ra chiến tranh, (Chiêm Thành) thua trận - người chồng chết ở biển'.  
Phụ chú.  



Trong Bài 'Tứ ca ngợi thiếu phụ tiết hạnh ho. Trương ở một đoạn tiếp sau đó Đại 
Sán rồi nói rõ là người chồng trong quân đội Chiêm Thành này tên Từ Phụ 
Công. Nói 'chồng chết ở biển' thì trận chiến Đại Việt / Chiêm Thành ở đây là 1 
trận hải chiến. 
Ở Quyển kế tiếp Đại Sán ghi lại: 
- 'Việt sổ nhật Chưởng Thanh Tả Khu Mật phó chí.  
Chưởng Thanh vi Đại Việt lương đống, chức điển khu yếu, lụy tứ Triều hĩ! Lão 
thành luyện đạt, trường trầm hậu nghị, dũng lược quá nhân. Đương Chiêm 
Thành cấu họa thời Vương mệnh bỉnh việt Nam chinh, liên chiến khắc tiệp, trảm 
tướng cầm vương, thác địa sổ thiên lí, hắc man xà quỷ văn chi phá đảm..... 
Vương phương dụng vi Trấn Thổ Đại Tướng quân dĩ đàn áp biên cảnh, niên lục 
thập tam nhất tịch vô bệnh nhi tốt'. /  Hải Ngoại Kỷ Sự. Qu. IV  /. 
- 'Qua vài ngày thì tin báo quan Tả Khu Mật Chưởng Thanh qua đời tới. 
Chưởng Thanh là cột trụ của nước Đại Việt, nắm những chức vụ quan trọng trải 
4 Triều! Ông là người lịch lãm, hiểu tình đời, sâu sắc, trung hậu, có nghị lực, 
can đảm, mưu lược hơn người. Lúc Chiêm Thành gây chiến, vua sai ông đưa 
quân xuống phía Nam đánh, liên tiếp thắng trận, chém tướng, bắt vua, mở rộng 
lãnh thổ vài ngàn dặm, dân man di nghe tiếng ông thì chết khiếp.... Vua mới bổ 
dụng ông vào chức Trấn thô? Đại tướng quân để trấn giữ vùng biên cảnh thì một 
ngày kia không có bệnh chi ông bất chợt qua đời lúc 63 tuổí. 
Trong khi chờ tìm kiếm thêm những Tư, Sử liệu liên quan vấn đề thì với những 
ghi chép trên đây của Tập 'Hải Ngoại Kỉ Sứ đại khái cũng có thể biết là sau khi 
cát cứ Đàng Trong chánh quyền Chúa Nguyễn đã có những xung đột Quân sự 
với Chiêm Thành ở một mức độ có thể là qui mô, ở cả 2 mặt Hải chiến và Lục 
chiến. 
Tóm lại, từ sau năm 1543 Chiêm Thành không vào triều cống nữa, cho nên 
Trung Hoa không có căn cứ để ghi chép về nước này - hơn nữa, sự tồn / vong 
của Chiêm Thành rồi chẳng quan trọng đối với Trung Hoa, nói rõ hơn là chẳng 
liên quan tới cái lợi và cái hại của Trung Hoa, chép hay không chép cũng chẳng 
có vấn đề!  
Bên cạnh đó, về phía Đại Việt thì cứ lặng lờ mà thôn tính láng giềng, xóa hết 
dấu tích - và cũng chẳng ghi chép gì lại, để Chiêm Thành cứ thế mà tàn lụi, 
chẳng ai hay biết ngoài chính họ. Như trường hợp năm 1473 khi chiếm 1 số đất 
đai của Chiêm Thành, lập Châu Giao Nam, ĐạiViệt đã không ghi chép lại sự 
kiện trên đây. Nếu đọc 'Đại Việt Sử Ký Toàn Thứ thì hậu thế không thấy 1 ghi 
chép nào về việc thành lập châu Giao Nam.  
Mãi cho tới ngày 29 tháng Giêng năm 1474 - tức năm thứ 10 Niên hiệu Thành 
Hóa, vào khoảng gần 1 năm sau khi Lê triều lập châu Giao Nam khi Minh triều 
sai chức Công khoa Cấp Sự trung Trần Tuấn qua Chiêm Thành sắc phong vua 
Chiêm, thì mới rõ sự tình.  
Và càng về sau, nhất là sau khi Chiêm Thành đoạn tuyệt quan hê. Ngoại giao 
với Trung Hoa vào năm thứ 22 Niên hiệu Gia Tĩnh, tức năm 1543 như đã nói 



trước đây, thì những cuộc xâm lấn của Đại Việt rồi không còn ai biết được chi 
tiết. 
Tổng kết. 
Hiện nay vì thư tịch, văn thư ....., nói chung là Sử liệu, của Chiêm Thành đã bi. 
Giao Chỉ tiêu hủy cho nên chúng ta không biết đích xác Chiêm Thành mất nước 
vào năm nào? 
Như ghi chép của Tập 'Thanh Đại Dã Ky đã dẫn ở một đoạn trước đây thì thời 
điểm này đại để lọt trong khoảng từ đầu thế kỉ 18 đến giữa thế kỉ vừa kể. 
Hoặc, nếu căn cứ ghi chép của Trịnh Hoài Đức trong 'Gia Định Thành Thông 
Chi sự việc này phải xảy ra trước năm 1754 ít lâu. 
Từ năm 1543, năm Gia Tĩnh 22, Chiêm Thành phải đơn độc đối phó với Giao 
Chỉ - và sau đó là  với chính quyền Đàng Trong (1627 - 1780) của Giao Chỉ!  
Sau năm kể trên Chính sử Trung Hoa không có một ghi chép nào liên quan 
Chiêm Thành! Có vẻ như mối liên hệ giữa Chiêm Thành và Trung Quốc đã bị 
cắt đứt từ sau năm này.  
Sau Minh triều, trong danh mục các thuộc quốc của Trung Hoa dưới Thanh triều 
(1644 - 1911) ghi trong bộ 'Thanh Sử Cảó không thấy có tên Chiêm Thành.  
Cũng có thuyết nói qua đến thế kỉ 19 Chiêm Thành mới bị tiêu diệt hẳn.  
Vào những thời trước Chiêm Thành ngoài thần phục Giao Chỉ còn thần phục 
Trung Hoa, Văn tự chính thức của Giao Chỉ ở những thời ấy là Hán tự, do đó, 
việc học tập thứ Chữ viết này cũng là 1 nhu cầu của Chiêm Thành. Vua, quan 
Chiêm Thành những ngày trước có những người làm thơ và viết văn chữ Hán 
như Giao Chỉ. Như đã rõ, có những Biểu văn Chiêm Thành gởi Trung Quốc 
được viết bằng 2 thứ văn - là Hoa văn và Chiêm văn. Một vài bài thơ chữ Hán 
của sứ gia? Chiêm tôi đã trích dẫn và dịch ra Việt ngữ trước đây là 1 minh 
chứng.  
Do đó, trong số Sử liệu đã bị tiêu hủy nói trên, ngoài những Sử liệu Chiêm văn, 
có thể có một số viết bằng Hán văn. Trong những Sử liệu Hán văn của Chiêm 
này, nếu có, có Sử liệu nào lạc qua Trung Quốc, như Giao Chỉ trước đây, hay 
không thì vẫn chưa rõ.    
                                                                           * 
Nhìn lại từ buổi đầu thành lập vương quốc Lâm Ấp vào năm 192 cho tới năm 
907 - là năm triều Đường (618 - 907) sụp đổ, thì có thể thấy vương quốc Lâm 
Ấp đã có 1 thời gian tương đối dài là 715 năm (192 - 907) với những điều kiện 
thuận lợi để bành trướng lên mặt Bắc.  
Điều kiện này là sự suy yếu về phương diện Quân sự của các Vương triều Trung 
Quốc, khởi đi từ  cuối thời Đông Hán (25 - 220) - và như đã rõ, chính đã lợi 
dụng tình trạng Hán triều suy nhược mà dân tộc Chàm thành lập vương quốc 
Lâm Ấp.  
Tiếp đó trải các 3 triều Ngụy (220 - 265), Thục (221 - 263), Ngô (222 - 280) 
thời Tam Quốc đến Tấn (265 - 420), qua các triều đại ngắn ngủi, lực yếu ở 
phương Nam, cũng như ở phương Bắc là Tống (420 - 479), Tề (479 - 502), 
Lương (502 - 557), Trần (557 - 589), ở phương Nam, cũng như 5 triều Bắc 



Ngụy (386 - 534), Đông Ngụy (534 - 550), Bắc Tề (550 - 577), Tây Ngụy (535 - 
556) Bắc Chu (557 - 581) ở phương Bắc. Trong thời kỳ này - Sử gọi là 'Nam 
Bắc Triềú, vương triều Trung Quốc vì bận lo đối phó, chinh phạt, lẫn nhau cho 
nên đã không sao kềm được những cuộc nổi dậy của các dân tộc ở phương Nam. 
Tùy triều (581 - 617) thống nhất Trung Hoa, nhưng 1 thoáng sau đó thì bi. 
Đường triều lật đổ. 
Sau Tùy triều, Đường triều là 1 triều đại Văn thịnh Võ trị, nhưng bị suy yếu vì 
cái họa mà Sử gia gọi là cái 'Họa Phiên Trấn' khi trao quyền hạn quá lớn cho các 
chức Tiết Độ Sứ tại các mặt rào ở 4 phía lãnh thổ quốc giạ  
Tổ chức Phiên Trấn là nhằm ngăn chặn các Bộ tộc khác Hán tộc xâm phạm 
Trung Nguyên.  
Và để các chức trấn thủ ở các vùng này có tự do đối phó trong trường hợp khẩn 
cấp Đường triều đã trao quyền hành quá lớn cho các Phiên Trấn, để rồi, mỗi 
Phiên Trấn là 1 triều đình riêng, và chính sự kiện này đã tạo cơ hội cho 1 số 
người làm phản.  
 


