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CHƯƠNG MỘT 

PHẦN 1  

 TỔNG QUÁT 

 

NGUYỄN GIỤ HÙNG  

(Sưu tầm, chọn lọc, tổng hợp và trình bày) 

 

      Sách Khải Định chính yếu (ghi lại các sự kiện thời Khải Định) chép rằng tháng Giêng năm 

1919, thể thức kỳ thi Hội với những thay đổi, vua Khải Định phê: “Lần này là khoa thi Hội cuối 

cùng của triều đình, nên trẫm muốn gia ân cho sinh viên sĩ tử khoa mục trong cả nước, hễ ai 

thông thạo hai thứ chữ Nho và chữ Pháp thì trình diện Bộ Học để xin vào ứng thí”. 

      Ngày 16-5-1919 (nhằm 17-4 âm lịch), kỳ thi Đình cuối cùng diễn ra trong cung vua. 

LỜI NGƯỜI VIẾT   

      Dựa theo tài liệu trên, THI CỬ theo Nho học đã kết thúc cách đây vừa tròn 100 năm. Một 

trăm năm ngắn ngủi so với chiều dài gần 9 thế kỷ (1075-1919), mà mọi triều đình nước ta kể từ 

đầu đời nhà Lý trở về sau, ngoài việc tiến cử đặc biệt, sự tuyển chọn nhân tài cho đất nước đều 

do qua thi cử cả. Ấy vậy, khi ngoảnh nhìn lại, chúng tôi tự thấy mình không biết gì mấy về việc 

làm quan trọng như thế của người xưa nên cố gắng lục lọi, tìm tòi một số tài liệu trong các sách 

tham khảo ít ỏi có sẵn trong tay, và cộng thêm những bài viết trên NET để tạm vẽ nên một vài 

nét sơ lược về thi cử Nho học ngày xưa. Đề tài thì mênh mông, tài liệu tham khảo thì giới hạn, 

đôi chỗ lại khác biệt hay mâu thuẫn lẫn nhau, khó hiểu nên mong có sự đóng góp của quý vị độc 

giả để giúp chúng tôi có sự hiểu biết rộng rãi thêm và chính xác hơn.  

      LOẠT BÀI NÀY CHỈ PHỔ BIẾN GIỚI HẠN TRONG NHÓM THÂN HỮU nhằm kỷ niệm một trăm 

năm ngày chấm dứt thi cử Nho học tại Việt nam 
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                                              * * * 

                     Vũ trụ chức phận nội  

Đấng trượng phu một túi kinh luân.  

Thượng vị đức, hạ vị dân, 

Sắp hai chữ quân, thân mà gánh vác, 

Có trung hiếu nên đứng trong trời đất 

Không công danh thà nát với cỏ cây. 

Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây, 

Phải hăm hở ra tài kinh tế 

Người thế trả nợ đời là thế 

Của đồng lần thiên hạ tiêu chung, 

Hơn nhau hai chữ anh hùng. 

(Phận Sự Làm Trai – Nguyễn Công Trứ) 

 
 

      Cách thi cử được thay đổi tùy theo mỗi triều đại, có những triều đại thay đổi 

vài lần. Gần đây nhất, đan cử riêng triều Nguyễn trong việc tuyển chọn nhân tài 

cho triều đình Huế, nhìn chung có thể chia ra làm 5 giai đoạn chính: 

1- Khảo khóa (cấp tỉnh): khuyến khích việc rèn luyện văn chương thi cử hàng năm.  

2- Tỉnh hạch (cấp tỉnh): chuẩn bị cho kỳ thi Hương 

3- Thi Hương (cấp miền, tỉnh hay liên tỉnh): kỳ thi lấy học vị Cử nhân và Tú tài  

4- Thi Hội (cấp toàn quốc): chuẩn bị cho kỳ thi Tiến sĩ 

5- Thi Đình (cấp toàn quốc): kỳ thi lấy học vị Tiến sĩ 

Trong 5 kỳ chỉ có hai kỳ có học vị, đó là thi Hương và thi Đình. Học vị Cử nhân, 

Tú tài dành cho kỳ thi Hương và học vị Tiến sĩ dành cho kỳ thi Đình. 

     Khảo khóa 

      Kỳ Khảo khóa được tổ chức hàng năm như một kỳ thi thử ở cấp tỉnh dưới sự 

giám sát của quan Tổng đốc tức quan đầu tỉnh, và quan Đốc học tức quan đứng đầu 

về giáo dục trong tỉnh. Mục đích cuộc thi là rèn luyện và khuyến khích cho học trò 

trong những kỳ thi lớn sắp tới. 

      Các bài thi gần như tương tự những bài thi chính thức của kỳ thi Hương, gồm 

một bài kinh nghĩa bình luận vài đoạn trong Kinh Thư, Kinh Thi; một bài thơ, một 
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bài phú; và một bài văn sách thuộc loại văn nghị luận. Bài thi được chấm bởi quan 

Đốc học với sự trợ giúp của các vị giáo thụ và huấn đạo của tỉnh. 

      Kỳ thi này không có học vị, học trò đỗ chỉ được hưởng miễn đi tạp dịch hàng 

năm, và đó cũng được coi như một vinh dự lớn cho đám học trò. 

     Tỉnh hạch 

      Kỳ thi Tỉnh hạch mở ra trước kỳ thi Hương vài tháng nhằm chọn lựa học trò 

giỏi trong tỉnh. Bài thi gồm những môn tương tự như kỳ thi khảo khóa nhưng đề 

bài ở trình độ cao hơn. 

      Những học trò thi đỗ kỳ thi này mới được dự cuộc thi Hương mà thôi. Tên 

những người đỗ được quan Đốc học của tỉnh lập danh sách gửi lên Bộ Lễ (sau này 

là Bộ Học). Đây là danh sách chính thức xác nhận tên tuổi của những thí sinh được 

tỉnh đề cử dự thi kỳ thi Hương sắp tới. 

      Những thí sinh có tên trong danh sách được đề cử của quan Đốc học tỉnh mình 

phải nộp theo thời hạn ấn định trước khi mở kỳ thi Hương, mỗi người 4 quyển (1) 

cho 4 kỳ thi, để quan Đốc học chuyển tiếp tới Trường thi.  

      Thí sinh dự thi còn phải nộp chứng nhận về hạnh kiểm và lý lịch (2) bởi quan 

chức địa phương nơi nguyên quán. 

     Thi Hương 

      Kỳ thi Hương được tổ chức 3 năm một kỳ, vào những năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu, 

được gọi là chính khoa do triều đình tổ chức. Gọi là chính khoa để phân biệt với 

những khoa đặc biệt được tổ chức trong những dịp có sự kiện đáng nhớ như năm 

vua lên ngôi, thượng thọ cha mẹ vua ... được gọi là ân khoa. Người đỗ thi Hương 

được trao học vị Cử nhân và Tú tài. Tuy nhiên chỉ có những người đỗ Cử nhân 

mới được coi là người được quyền dự kỳ thi Hội được tổ chức tại triều đình vào 

năm sau. Người đỗ đầu kỳ thi Hương gọi là Giải nguyên. 

      Thi Hội 

      Kỳ thi Hội chỉ dành cho những người đã đỗ Cử nhân kể cả những khóa trước 

trong toàn quốc không kể năm nào.  

      Trong kỳ thi Hội không có học vị nào được trao cho người thi đỗ. Tên các thí 

sinh đỗ được niêm yết trên hai danh sách. Hai danh sách này chỉ nhằm mục đích đề 

cử các thí sinh thích hợp với những học vị trong kỳ thi Đình.  
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- Danh sách thí sinh đỗ trong bảng thứ nhất (bảng chính) được đề cử học vị Tiến sĩ. 

- Danh sách thí sinh trong bảng thứ hai (bảng phó) được đề cử nhận “giải khuyến 

khích” với học vị Phó bảng như cái tên của bảng niêm yết. 

Người đỗ  đầu kỳ thi Hội gọi là Hội nguyên. 

      Thi Đình 

      Kỳ thi Đình chỉ để phân cao thấp, thứ bậc học vị Tiến sĩ và chỉ dành cho 

những người đã được “đề cử” trong bảng thứ nhất của kỳ thi Hội mà thôi chứ 

không phải là kỳ thi có người đỗ hay hỏng. 

      Kỳ thi này chỉ có một vòng thi duy nhất và bài thi cũng chỉ có một bài chế sách 

duy nhất do chính nhà vua chọn hoặc tự ra đề. Vua là người quyết định việc xếp 

hạng.  

      Sau quyết định của nhà vua, tên các tân Tiến sĩ được niêm yết trên một bảng 

màu vàng. Bảng thứ hai (phó bảng) vẫn là bảng “đề cử” giải khuyến khích  của kỳ 

thi Hội nay chính thức hợp thức hóa mang học vị Phó bảng. 

      Các tân Tiến sĩ trên bảng vàng được chia thành 3 hạng, tức tam giáp: 

      1- Đệ nhất giáp chỉ gồm 3 người, theo thứ tự:  

               - Người đứng đầu được gọi là Đệ nhất giáp đệ nhất danh tiến sĩ cấp đệ, 

còn được gọi là Đình nguyên (tương đương học vị trạng nguyên có từ đời nhà Trần 

cho tới hết nhà Hậu Lê). Riêng nhà Nguyễn không dùng học vị Trạng nguyên mà 

thay bằng Đình nguyên. 

               - Người đứng thứ hai được gọi là Đệ nhất giáp đệ nhị danh tiến sĩ cấp đệ, 

còn được gọi là Bảng nhãn 

               - Người đứng hàng thứ ba được gọi là Đệ nhất giáp đệ tam danh tiến sĩ 

cấp đệ, còn được gọi là Thám hoa 

      Dân gian gọi tắt 3 vị này là ông Trạng, ông Bảng và ông Thám. 

      2- Đệ nhị giáp, tiếp theo đó gồm các Tiến sĩ hạng nhì, đều được gọi chung là 

Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, gọi ngắn hơn là Tiến sĩ xuất thân, hay còn được gọi 

là Hoàng giáp. 

      3- Đệ tam giáp, cuối cùng gồm các Tiến sĩ hạng ba, đều được gọi chung là Đệ 

tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, gọi ngắn hơn là Đồng tiến sĩ xuất thân, hay còn 

được gọi là ông Nghè.  
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      Người đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình được gọi là Tam nguyên 

(như cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến) 

 

 GHI CHÚ 

 (1) Quyển  

      Quyển là một xấp giấy “trắng” (chưa viết) đóng lại như một cuốn sách mỏng 

dùng để làm bài trong trường thi. 

      - Cách thức đóng quyển 

      Quyển phải do chính tay thí sinh tự đóng lấy. 

      Đóng quyển cũng phải theo luật lệ trường thi. Sai một tý là phạm trường quy, 

quyển bị loại không chấm.  

      Mỗi quyển dày khoảng 10 tờ giấy đôi còn trắng chưa viết, được gọi là “quyển 

trắng” và có kích thước nhất định. Nếu kích thước “quyển” tính theo đơn vị đo 

lường mới thì chiều dài khoảng 32 phân tây (centimetre), chiều rộng khoảng 18 

phân tây, được phân chia:  

      - Bề ngang, chia làm 6 phần, chừa một phần làm gáy. Khi viết, 5 phần kia lại 

chia làm 6 “dòng” song song với gáy (viết dọc từ trên xuống dưới và từ phải sang 

trái).  

      - Bề dọc được chia làm: quãng đầu, quãng cuối và quãng giữa phải dài bằng hai 

quãng “xâu lề” của quyển. 

      */ Trang đầu, tờ thứ nhất của quyển viết họ tên, quán sở (nguyên quán) và khai 

tam đại.  

      - Phần họ tên, viết chữ thường, nằm ở “dòng” thứ 5 song hàng với lề (kể từ 

gáy), không được cao lên quá hay sâu xuống quá. Phải ghi rõ: tính (họ), danh (tên 

tục) và tự (tên riêng) 

      - Phần quán sở, viết chữ nhỏ ngay dưới họ tên phải ghi tên tỉnh, phủ, huyện, xã, 

thôn và niên tuế (tuổi) 

      - Phần cung khai tam đại, viết sang “dòng” mép giấy, chữ to bằng ba chữ của 

họ tên. Phải khai rõ tam đại tức họ tên 3 đời trực tiếp và ghi ngay bên cạnh mỗi tên 

chữ tử (chết) hay tồn (còn sống). 

      */ Từ tờ sau của quyển dùng để viết bài thi. Đầu mỗi trang phải để chừa 3 hàng 

để “đài”. Trong ba hàng ở đầu dòng, hàng trên cùng gọi là du cách, dưới hàng du 

cách gọi là hàng thứ nhất, dưới hàng thứ nhất gọi là hàng thứ hai, dưới hàng thứ 
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hai gọi là hàng thứ ba. Bài viết của thí sinh phải bắt đầu từ hàng thứ ba đó trở 

xuống.  

(Sự chia hàng như trên sẽ được diễn giải rõ thêm ở phần luật “đài” ở Chương hai) 

      - Ống quyển  

Quyển được đựng trong ống quyển, ống quyển là một ống bằng gỗ có nắp, hai 

phần đầu và đít có móc khuyên đồng để luồn dây đeo vào cổ. 

(2) Lý lịch: 

      Thí sinh không được dự thi nếu là người đang còn tang chế; làm nghề xướng ca 

hay con của người làm nghề xướng ca; loạn đảng hay là con của loạn đảng; có 

phẩm hạnh không tốt hay con của người có phẩm hạnh không tốt. Lý lịch này phải 

được chứng thực bởi quan chức tại nguyên quán của thí sinh. 

 

      Bên lề bài viết,  

Mời đọc vài bài thơ: 

      - Bài thơ của cụ Nguyễn Công Trứ 

 

            Chí Nam Nhi  

      Thông minh nhất nam tử 

      Yêu vi thiên hạ kỳ (*) 

      Trót sinh ra thì phải có chi chi, 

      Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu. 

      Đố kị sá chi con tạo, 

      Nợ tang bồng quyết trả cho xong. 

      Đã xông pha bút trận, thì gắng gỏi kiếm cung, 

      Cho rõ mặt tu mi nam tử. 

      Trong vũ trụ đã đành phận sự, 

      Phải có danh mà đối với núi sông. 

      Đi không, chẳng lẽ về không? 

 (*) Một người con trai thông minh, nên làm người khác thường trong thiên hạ.  

      - Bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến 

 

            Thơ Khuyến Học  
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      Đen thì gần mực, đỏ gần son, 

      Học lấy cho hay, con hỡi con! 

      Cái bút, cái nghiên là của quý, 

      Câu kinh, câu sử, ấy mùi ngon! 

      Vàng mua chứa để, vàng hay hết, 

      Chữ bán dư ăn, chữ hãy còn. 

      Nhờ Phật một mai nên đấng cả, 

      Bõ công cha mẹ mới là khôn. 

 

Mời nghe bài ca trù: 

 

 

Tây Hồ hoài cổ 

Lời ca: Nguyễn Công Trứ Ca Nương: Nguyễn Kiều Anh 

(Giữ CTRL & bấm vào tên bài hát) 

 

 

 

 

 

PHẦN 2 

 NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM XƯA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wpnlG--lgqA&list=RDnYdp7EwGL2s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wpnlG--lgqA&list=RDnYdp7EwGL2s&index=2
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I- HỆ THỐNG GIÁO DỤC CÔNG, TƯ   

      Ở Việt Nam thời xưa nền giáo dục được chia thành hai thành phần: 

      1- Giáo dục tư thục 

      Căn bản được thực hiện trong làng, xã hay trong một đơn vị hành chính nhỏ 

thuộc địa phương. Người dạy thường gọi là “ông Đồ” hay “thày Đồ”. Ông Đồ có 

thể là người biết chữ nhưng chưa đỗ đạt, hoặc là người đỗ đạt làm quan đã về hưu 

hay những người đã đỗ đạt nhưng không chịu ra làm quan. Họ sống đạm bạc trên 

sự đóng góp tự nguyện của học trò dành cho thày. Bên cạnh đó thày được sự trọng 

vọng của học trò và làng xóm cũng như xã hội. Học trò coi thày như cha ngay khi 

thày còn sống hay đã chết. Học trò học dưới cùng một mái trường được gắn bó với 

nhau về tình cảm và thường được gọi là “đồng môn”.  

      2- Giáo dục công lập 

      - Ở địa phương. Giáo dục công được thiết lập từ cấp huyện, người đứng đầu là 

một quan Huấn đạo hay quan Huấn; ở cấp phủ có quan Giáo thụ hay quan Giáo; ở 

cấp đạo có có quan Điển học; ở cấp tỉnh có quan Đốc học hay quan Đốc, người 

trông nom giáo dục cho toàn tỉnh. 

      - Ở kinh thành Thăng Long xưa. Có một trường dành cho các Hoàng tử, con 

các quan trong triều gọi là Quốc Tử Giám. Người đứng đầu trường này là quan Tư 

nghiệp, một vị quan hạng tứ phẩm trong triều. Sau này trường được mở rộng ra 

đón nhận cho những học trò giỏi được tuyển chọn trong toàn quốc được gọi là 

Giám sinh. Những Giám sinh ở đây được trải qua một giai đoạn học tập để chuẩn 

bị cho những cuộc thi cử cấp cao với học vị cấp Tiến sĩ được bổ vào làm quan 

trong triều. Trường này có thể coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. 
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      - Trên cùng, cơ quan cao nhất của nền giáo dục là Hàn lâm hay Tập hiền gồm 

những người có phẩm chất đạo đức và phẩm tước cao. 

      II- SÁCH GIÁO KHOA 

      Sách giáo khoa được sử dụng trong giáo dục và thi cử: Tam Tự Kinh, Thiên Tự 

Văn, Tứ Thư, Ngũ Kinh và Tam Truyện. 

1- Tam Tự Kinh 

      Cuốn sách viết dưới dạng thơ 3 chữ dành cho trẻ con mới học. Nội dung là 

những lời khuyên hữu ích thể hiện qua những câu châm ngôn như “Nhân chi sơ, 

tính bổn thiện; tính tương cận, tập tương viễn . . .” (Khi mới sinh ra, bản chất con người 

là tốt; bản chất con người là giống nhau, nhưng thói tục khiến họ khác nhau) 

 

 

     2- Thiên Tự Văn 

      Đây là cuốn sách gồm một nghìn chữ. Sách được nổi tiếng nhờ sự sắp đặt từ 

ngữ một cách xác đáng chứ không phải do sự phong phú của ý tưởng hay sự trong 

sáng của văn chương. Sách này được ra đời bởi một câu chuyện khá lý thú: 

Chu Hưng Tự hay Tư Toản là một văn sĩ nổi tiếng bị ngồi tù vì trọng tội. Vua Vũ 

Đế nhà Lương (502-550) ra một đặc ân là sẽ tha tội nếu Tư Toản có thể hoàn thành 

những vần thơ trong số một nghìn chữ do vua chọn mà không có chữ nào được lập 

lại. Ông đã hoàn tất công việc này trong vòng một đêm. Tuy vậy, sáng ra tóc ông 

đã bạc phơ. 

      3- Tứ Thư hay Tứ Truyện 

      Bốn tác phẩm kinh điển: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử. 

      */ Đại Học  

      Do Tăng Tử viết. Nội dung sách nói về sự tu dưỡng bản thân và ứng xử trong 

xã hội. Gồm 7 điểm tuần tự:  

      - Cách vật, tức đào sâu kiến thức 

      - Trí tri, tức mở mang trí tuệ 

      - Thành ý, tức thực tâm mong nuốn 

      - Chính tâm và tu thân, tức sửa mình 

      - Tề kỳ gia, tức chăm sóc gia đình 
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      - Trị quốc, tức cai trị đất nước 

      - Bình thiên hạ, tức làm cho an dân, yên ổn 

Có những câu như: 

-Giàu có làm đẹp nhà cửa, đức độ làm đẹp tấm thân (Phú nhuận ốc, đức nhuận thân) 

-Đức là cái gốc, của là cái ngọn (Đức giả bản dã, tài giả mạt dã) 

      */ Trung dung 

       Do Tử Tư viết. Tử Tư là con của Bá Ngư tức là cháu nội đích tôn của Khổng 

Tử. Ông dạy rằng Đạo trung dung là lẽ tự nhiên của của trời đất, con người phải 

theo lý tự nhiên ấy mà sống mà giữ mình theo cái trung dung trong mọi hoàn cảnh. 

Ông trình bày những nguyên tắc, nếu tuân thủ theo, sẽ tìm được sự  thanh liêm vốn 

có của mình, sánh ngang với trời đất. 

Có câu như: 

- Thương yêu người thân là đức lớn (Thân thân vi đại) 

      */ Luận Ngữ  

      Cuốn sách này do học trò của Khổng Tử ghi lại những lời ngài giảng dạy, hay 

những cuộc đối thoại của ngài với học trò. Giọng văn trịnh trọng, lời văn sâu sắc 

đôi khi đến khó hiểu. Sách được viết sau khi ngài mất. 

Có những câu như: 

- Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác (Thi chư kỷ nhị bất nguyên, diệc vật thi ư 

nhân) 

- Người quân tử hiểu rõ về nghĩa, kẻ tiểu nhân hiểu rõ về lợi (Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư 

lợi) 

- Năng lực người quân tử như gió, năng lực của kẻ tiểu nhân như cỏ; gió thổi trên cỏ ắt cỏ nép 

xuống (Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo; thảo thượng chi phong, tất yển) 

-  Điều nhỏ không nhịn thì làm hỏng mưu lược lớn (Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu)   

      */ Mạnh Tử 

      Sách do Mạnh Tử viết, trình bày dưới dạng đối thoại, bao gồm những lời răn 

dạy với những tư tưởng sâu sắc; văn phong luôn trong sáng, mượt mà. 

Sách được chia làm bảy chương: ba chương đầu là Mạnh Tử thượng và bốn 

chương sau là Mạnh Tử hạ. 

      4- Ngũ Kinh  
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      Gồm 5 cuốn kinh điển: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ và Kinh Xuân 

Thu. 

*/ Kinh Thi  

      Đây là tập thi ca, gồm 311 bài thơ, chia ra nhiều thiên, mỗi thiên gồm nhiều 

chương hay thư.  

      Lối văn cổ điển, vần thơ đẹp, nhiều cảm hứng, được lấy từ những chuyện tình 

ủy mị hay phóng túng. Tác phẩm gồm bốn phần: Quốc phong, Tiểu nhã, Đại nhã 

và Tụng. 

      -Quốc phong là một tập thơ gồm 160 bài ca dao dân gian kể về phong tục của 

15 nước chư hầu ở Trung Hoa. Đây là phần hay nhất của toàn bộ tác phẩm, nhưng 

có nhiều chỗ miêu tả về tình yêu xác thịt rất lộ liễu.  

      -Tiểu nhã và Đại nhã, nội dung liên quan tới con người và sự việc trong vấn đề 

giải quyết công việc liên quan tới hành chính. Tiểu nhã gồm 80 bài thơ, Đại nhã 

gồm 31 bài thơ. 

      -Tụng hay xướng, chia làm ba phần: Chu tụng, Lỗ tụng, Thương tụng 

         -Chu tụng, gồm 31 bài tụng ca, được sáng tác để ca tụng những tiền nhân 

sáng lập nhà Chu. 

         -Lỗ tụng, gồm 14 bài thơ ca ngợi những vị vua nước Lỗ 

         -Thương tụng, gồm 4 bài tụng ca ngợi Thành Thang, tổ tiên lập ra nhà 

Thương và một số vị vua khác. 

      Kinh Thi được bắt đầu sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ 14 trước Công nguyên 

(Tr.CN). 

*/ Kinh Thư  

      Kinh Thư do Khổng Tử viết lại, gồm 4 phần: Ngu thư, Hạ thư, Thương thư và 

Chu thư, chứa đựng nhiều lời giáo huấn hữu ích về đạo đức của các đấng quân 

vương. 

      Kinh Thư bị mất sau việc đốt sách của Tần Thủy Hoàng, nhưng vào năm 176 

(Tr.CN), Hoàng đế Văn Đế đã phục hồi được kinh này nhờ một ông già còn thuộc 

toàn bộ, và đến đời vua sau đó người ta đã tìm thấy một bản gốc ở dưới ngôi nhà 

đổ nát của Khổng Tử. 

*/ Kinh Dịch 
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      Nội dung cốt lõi của Kinh Dịch dựa trên nguyên lý vũ trụ. Mọi hoạt động, biến 

hóa vô cùng của mọi sinh linh, kể cả tinh thần, tư tưởng đến vật chất đều dựa trên 

hai nhân tố thiết yếu là âm và dương. Âm dương có thể diễn tả bởi sự kết hợp  qua 

những thẻ quái, hay những hình tượng để giải thích sự bí ẩn của tự nhiên, những 

lời sấm truyền và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. 

      Kinh Dịch được viết, ít ra là những nét chính yếu, từ thế kỷ thứ 13 hay 12 

(Tr.CN). 

*/ Kinh Lễ hay Lễ Ký 

      Ghi chép về các lễ nghi, cấu thành nền tảng phong tục tập quán của Trung Hoa 

và các nước chịu ảnh hưởng văn hóa ấy. Cuốn sách được chia làm nhiều phần: 

Khúc lễ, nói về chi tiết của các nghi lễ; Tăng Tử vấn, nói về những câu hỏi của 

Tăng Tử; Nội tắc, nói về quy tắc trong gia đình; Tế nghĩa, nói về ý nghĩa của các 

nghi lễ ... 

Có những câu như: 

-Đàn ông không nói chuyện trong nhà, đàn bà không nói chuyện ngoài đường (Nam bất ngôn 

nội, nữ bất ngôn ngoại) 

*/ Xuân Thu 

      Cuốn sách này còn gọi là Biên niên của Khổng Tử, do chính Khổng Tử biên 

soạn. Sách liệt kê những việc làm chính của 12 vị vua nước Lỗ theo thời gian. 

      5- Tam Truyện 

      Nội dung những cuốn sách này là bình luận về kinh Xuân Thu, gồm: 

      - Tả Truyện, đặt theo tên tác giả là Tả Khưu Minh. 

      - Công Dương Truyện, đặt theo tên tác giả là Công Dương Cao. 

      - Cốc Lương Truyện, đặt theo tên tác giả Cốc Lương Xích. 

      6- Sách sử 

      Gồm sử Việt và sử Trung Hoa. Sử Trung Hoa được đọc nhiều hơn cả chẳng 

hạn như các cuốn: Hạ Ký, cuốn sử viết về triều đại nhà Hạ; Đường Ký viết về triều 

đại nhà Đường; Hán Sử viết về triều đại nhà Hán ... Sử Ký là một tác phẩm đồ sộ 

về lịch sử nhưng cũng được coi là một tác phẩm văn học bởi văn phong mạch lạc 

và nhẹ nhàng của nó.  

     7- Luật  
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Bên lề bài viết,  

Mời đọc vài bài thơ: 

      - Bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến 

            Gửi Ban Tu Thư  

      Nhắn nhủ tu thư hỡi các ngài, 

      Đã tu tu kỹ, chớ tu lười! 

      Góp chung ba bốn năm mồm lại, 

      Rồi để trăm nghìn vạn mắt coi. 

      Bút gác núi Nùng thêm vẻ rạng, 

      Mực mài sông Nhị ngát hương trôi. 

      Bê ba sẵn sách đem mà học, 

      Để tiếng khoa danh biết mấy đời. 

      - Bài phú của cụ Tú Xương 

            Phú Thầy Đồ (tự trào) 

      Bài 1: 

      Thầy đồ thầy đạc 

      Dạy học dạy hành 

      Vài quyển sách nát 

      Dăm thằng trẻ ranh 

      Văn có hay đã đỗ làm quan, võng điều võng tía 

      Võ có giỏi đã ra giúp nước, khố đỏ khố xanh 
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      Ý hẳn thầy văn dốt vũ dát 

      Cho nên thầy lẩn quẩn loanh quanh 

      Trông thầy 

      Con người phong nhã 

      Ở chốn thị thành 

      Râu rậm như chổi 

      Đầu to tày giành 

      Cũng lắm phen đi đó đi đây, thất điên bát đảo 

      Cũng nhiều lúc chơi liều chơi lĩnh, tứ đốm tam khoanh 

      Nhà lính tính quan: ăn rặt những thịt quay, lạp xường, mặc rặt những quần 

vân, áo xuyến 

      Đất lề quê thói: chỗ ngồi cũng án thư, bàn độc, ngoài hiên cũng cánh xếp, 

mành mành 

      Gần có một mụ, sinh được bốn anh: 

      Tên Uông, tên Bái, tên Bột, tên Bành 

      Mẹ muốn con hay, rắp một nỗi biển cờ mũ áo 

      Chủ rước thầy học, tính đủ tiền chè rượu cơm canh 

      Chọn ngày lễ bái 

      Mở cửa tập tành 

      Thầy ngồi chễm chện 

      Trò đứng chung quanh 

      Dạy câu Kiều lẩy 

      Dạy khúc lý kinh 

      Dạy những khi xuống ngựa lên xe, đứng ngồi phải phép 

      Dạy những lúc cao lâu chiếu hát, ăn nói cho sành! 

      Bài 2: 

      Có một cô lái 

      Nuôi một thầy đồ 

      Quần áo rách rưới 

      Ăn uống xô bồ 

      Cơm hai bữa: khoai lang, lúa ngô 

      Sao dám khinh mình? Thầy đâu thầy vậy! 

      Chẳng biết trọng đạo, cô lốc cô lô… 
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CHƯƠNG HAI 

THI HƯƠNG  

(Triều Nguyễn) 

 

  
Vinh quy 

 

      Sách Khải Định chính yếu (ghi lại các sự kiện thời Khải Định) chép rằng tháng Giêng năm 

1919, thể thức kỳ thi Hội với những thay đổi, vua Khải Định phê: “Lần này là khoa thi Hội cuối 

cùng của triều đình, nên trẫm muốn gia ân cho sinh viên sĩ tử khoa mục trong cả nước, hễ ai 

thông thạo hai thứ chữ Nho và chữ Pháp thì trình diện Bộ Học để xin vào ứng thí”. 
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      Ngày 16-5-1919 (nhằm 17-4 âm lịch), kỳ thi Đình cuối cùng diễn ra trong cung vua. 

 LỜI NGƯỜI VIẾT   

      Dựa theo tài liệu trên, THI CỬ theo Nho học đã kết thúc cách đây vừa tròn 100 năm. Một 

trăm năm ngắn ngủi so với chiều dài gần 9 thế kỷ (1075-1919), mà mọi triều đình ta kể từ đầu 

nhà Lý trở về sau, ngoài việc tiến cử đặc biệt, sự tuyển chọn nhân tài cho đất nước đều do qua thi 

cử cả. Ấy vậy, khi ngoảnh nhìn lại, chúng tôi tự thấy mình không biết gì mấy về việc làm quan 

trọng như thế của người xưa nên cố gắng lục lọi, tìm tòi một số tài liệu trong các sách tham khảo 

ít ỏi có sẵn trong tay, và cộng thêm những bài viết trên NET để tạm vẽ nên một vài nét sơ lược 

về thi cử Nho học ngày xưa. Đề tài thì mênh mông, tài liệu tham khảo thì giới hạn, đôi chỗ lại 

khác biệt hay mâu thuẫn lẫn nhau, khó hiểu nên mong có sự đóng góp của quý vị độc giả để giúp 

chúng tôi có sự hiểu biết rộng rãi thêm và chính xác hơn.  

      LOẠT BÀI NÀY CHỈ PHỔ BIẾN GIỚI HẠN TRONG NHÓM THÂN HỮU nhằm kỷ niệm một trăm 

năm ngày chấm dứt thi cử Nho học tại Việt nam      

 

                                              * * *  

   

I- ĐẠI CƯƠNG 

      Thi Hương được tổ chức cứ ba năm một kỳ, vào những năm Tý, Mão, Ngọ, 

Dậu. Những khoa này được gọi là chính khoa (khác với Ân khoa) do triều đình tổ 

chức để chọn nhân tài theo định kỳ nhất định. Khoa thi Hương có hai học vị Cử 

nhân và Tú tài, nhưng chỉ những ai đạt học vị Cử nhân mới chính thức kể là người 

đã đỗ để tiếp tục vào kỳ thi Hội được tổ chức ở kinh đô. 

      1- Địa điểm tổ chức thi Hương 

      */ Vào đời Minh Mạng và Thiệu Trị có cả thảy 7 trường thi chia theo miền: 

Miền Bắc gồm hai trường Hà Nội, Nam Định  

Miền Trung gồm bốn trường Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên, Bình Định  

Miền Nam gồm một trường Gia Định. 

      Những tỉnh thuộc địa bàn của các trường thi: 

- Trường thi Hà Nội-Nam Định gồm các tỉnh miền Bắc.  

- Trường thi Thanh Hóa gồm các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình 

- Trường thi Nghệ An gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh 

- Trường thi Thừa Thiên gồm các tỉnh Thừa Thiên và Ngũ Quảng (Quảng Bình, 

Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam, Quảng Ngãi) 
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- Trường thi Bình Định gồm các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 

- Trường thi Gia Định gồm các tỉnh miền Nam 

      */ Vào đời vua Tự Đức (1884) trường Hà Nội phải dời và thi chung với trường 

Nam Định được gọi là trường Hà Nam  

      */ Vào những năm cuối cùng của thi cử Nho học, khi có sự hiện diện của người 

Pháp, số trường thi thu lại chỉ còn:  

Miền Bắc: Trường thi Hà Nam (thi ở Nam Định) 

Miền Trung: Các trường thi Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên, Bình Định 

Miền Nam: Trường thi Gia Định bị bãi bỏ. 

     2- Thời gian tổ chức  

      Tùy thuộc mỗi Trường thi nhưng phải được tổ chức trong cùng một năm. Thí 

dụ như tháng Tư âm lịch đối với Thừa Thiên, tháng Sáu âm lịch đối với Nghệ An, 

tháng Bảy âm lịch đối với Thanh Hóa và tháng Mười âm lịch đối với Nam Định. . .  

      3- Vòng thi bốn trường và các môn thi 

      Thi Hương gồm 4 kỳ gọi là tứ trường: Nhất trường, Nhị trường, Tam trường và 

Tứ trường hay Phúc hạch; cách nôm na gọi là Trường nhất, Trường nhì, Trường 

ba và Trường bốn; hay Kỳ nhất, Kỳ nhì, Kỳ ba và Kỳ bốn; hay Vòng nhất, Vòng 

nhì, Vòng ba, Vòng bốn. Gọi sao cũng đều được hiểu như nhau là có bốn đợt thi 

trong thi Hương. 

- Kỳ Nhất trường: thi kinh nghĩa 

- Kỳ Nhị trường: thi thơ, phú 

- Kỳ Tam trường: thi chiếu, chế, biểu 

- Kỳ Tứ trường hay Phúc hạch: thi văn sách 

      Thứ tự các môn thi vừa kể trên có thể thay đổi theo mỗi khóa thi, nhưng căn 

bản thường áp dụng theo lịch trình như thế. 

Thời gian làm bài của mỗi trường (hay mỗi kỳ, mỗi vòng) kéo dài trong vòng một 

ngày từ sáng tới tối. 

      4- Lịch trình cho bốn kỳ thi  

      Những khóa thi về sau, lịch trình ngày thi của bốn trường không quy định rõ, 

nhưng thông thường được áp dụng trong tháng có khoa thi như sau: 

- Ngày mùng 8 thi Nhất trường. 
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- Ngày 18 thi Nhị trường. 

- Ngày 25 thi Tam trường. 

- Ngày 01 tháng sau thi Tứ trường (hay trước kia còn gọi là kỳ Phúc hạch). 

- Thông thường, sau một hay hai tuần tính từ ngày thi Tứ trường, tên người thi đỗ 

được yết bảng sau khi được triều đình chuẩn thuận danh sách tân khoa. 

Quy định: Người thi đỗ Nhất trường mới được vào thi Nhị trường, và cứ như thế 

áp dụng cho Tam trường và Tứ trường.  

 

      5- Mô tả trường thi (Nam Định) 

 

Để hiểu thêm những phần viết trong những tiết mục dưới,  

xin đọc và xem sơ đồ Trường thi ở  

PHỤ BẢN “A” 

 

 

II-  TIẾN TRÌNH CHUẨN BỊ và ĐIỀU HÀNH VIỆC THI CỬ 

      A- TIẾN TRÌNH CHUẨN BỊ 

      1- Triều đình chọn ban khảo thí và ban giám sát 

      Văn ban đình thần Bộ Lễ (năm 1908 đổi thành Bộ Học) trong triều hội họp lại 

đề cử ban khảo thí. Trừ hai quan Đề tuyển là những người thuộc võ quan, còn các 

quan khác đều nằm trong hạng khoa mục cả.  

Kén chọn xong, đình thần làm sớ tâu lên vua để được chuẩn thuận.  

Vua phê lời chỉ dụ, đồng thời cử hai quan Ngự sử sung vào ban giám sát. 

Trước khi lên đường, các quan được đề cử đi phải vào bái mạng vua rồi ra Bộ Lễ 

lĩnh cờ và bài, trên cờ có chữ “Chỉ” to và chữ “Phụng” nhỏ, ý nói vua truyền và 

các quan phải tuân theo.  

      - Ban khảo thí  

      Số lượng gồm:  

      Một quan Chánh Chủ khảo, một Phó Chủ khảo 

      Hai quan Phân khảo 

      Hai quan Giám khảo 
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      Hai quan Đề tuyển còn gọi là quan Đề điệu (riêng hai viên này là quan võ, 

không biết văn chương) 

      Từ 4, 8 đến 10 quan Phúc khảo, (tùy theo trung tâm thi lớn, nhỏ) 

      Từ 8, 16 đến 20 quan Sơ khảo, (tùy theo trung tâm thi lớn, nhỏ), số quan Sơ 

khảo nhiều gấp đôi quan Phúc khảo. 

      - Ban giám sát 

      Số lượng gồm: 

      Hai quan Ngự sử giám sát. 

      Tám đội thể sát gồm 4 đội coi việc thi và 4 đội coi giữ trật tự. 

      Kể từ năm Bính Tuất (1885), niên hiệu Đồng Khánh, triều thần chỉ cử các quan  

Phân khảo, Đề tuyển trở lên mà thôi, còn các quan Phúc khảo, Sơ khảo sẽ do các 

quan Kinh lược tỉnh địa phương chỉ định.  

      2- Trước ngày thi một tuần 

      Các quan khảo thí và quan giám sát phải lên đường đến trường thi. Khi đến nơi 

tỉnh có trường thi tọa lạc, các quan vào yết kiến quan Tổng đốc địa phương rồi tức 

khắc tiến trường và ở luôn trong trường cho đến khi thi xong. 

      - Các quan địa phương phải cử 40 người lại phòng sung vào việc biên chép 

trong trường thi, và cử lính đặt dưới quyền quan Ngự sử, lại phải cung cấp đủ 

lương thực cho các quan trường dùng trong suốt thời gian thi. Đến ngày thi phải cử 

một viên Lãnh binh đem quân hộ thành diễu quanh trường để tăng phần nghiêm 

ngặt. 

      - Các quan vào trường rồi, phải ở nhà dành riêng cho mình, không được đi lại 

với nhau trong suốt kỳ thi. 

      3- Lễ tiến trường (đơn cử Trường thi Hà Nội) 

      Hôm đó, có biết bao nhiêu người tụ tập trước cửa phủ của quan Tổng đốc và 

dọc hai bên đường đến Văn Miếu để xem Lễ tiến trường của các quan trong dịp 

triều đình mở khoa thi ở Hà Nội. 

      a/ Phần tiến trường của các quan khảo thí do triều đình đề cử 

      Nào chiêng trống, trống con trống cái, nào phường bát âm thi nhau khua inh ỏi 

từ nhà phủ quan Tổng đốc tiến ra.  

      - Hai lọng đỏ che cho cờ và bài của nhà vua 
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Theo sau đó, theo thứ tự trước sau, là các quan uy nghi trong sắc phục theo thứ bậc 

cao thấp của triều đình: 

      - Quan Chánh chủ khảo (quan Đại thần Bộ Lễ, sau đổi thành Bộ Học), ngồi võng 

thứ nhất được che bởi bốn lọng xanh. 

      - Quan Phó chủ khảo, ngồi võng thứ nhì được che bởi ba lọng xanh. 

      - Hai quan Giám sát Ngự sử, ngồi võng thứ ba và thứ tư được che bởi hai lọng 

xanh. 

      - Hai quan Giám khảo, ngồi võng thứ năm, thứ sáu với hai lọng xanh. 

      - Hai quan Đề tuyển, ngồi võng thứ bảy, thứ tám với một lọng xanh. 

      - Hai quan Phân khảo, ngồi võng thứ chín, thứ mười với một lọng xanh 

      - Bốn quan Phúc khảo, mỗi người một võng và một lọng màu lam. 

      - Tám quan Sơ khảo, đi bộ, mỗi vị một lọng màu lam đi theo. 

      b/ Phần tiến trường của quan, lính, nhân viên phụ trợ tại địa phương 

      - Lại một võng điều có bốn lọng che, quan Tổng đốc mặc sắc phục đại triều 

tiễn đưa các quan trường. 

      - Theo sau quan Tổng đốc là một án thư lớn do lính khiêng, trên để lễ tam sinh 

gồm một con dê, một con lợn và một con gà, có hai cái lọng đi kèm. Và một án thư 

thứ hai, trên có hoa quả, mâm xôi, một con lợn chín, cũng có hai lọng đi theo. 

      - Kế đến là 40 lại phòng (thư ký) quần áo chỉnh tề, xếp hàng đôi đi trước, theo 

sau là tám viên đội thể sát với một toán lính vác gươm, cầm giáo rất oai nghi. Toán 

này do quan tỉnh cử vào sẽ ở lại trường để phục vụ trường thi. 

      - Một toán lính tập hậu đi sau cùng để dẹp đường. 

      Đám rước đi rất oai phong và chậm chạp tiến về phía Văn Miếu. Đến khu Văn 

Miếu các quan xuống võng, đem lễ chín vào bái yết đức thánh Khổng Tử. Lễ xong 

các vị trở ra và tiến thẳng đến trường thi.  

      Tiễn tới đây, quan Tổng đốc trở lại dinh. 

      Các quan trường được tiếp tục rước đến trường thi. (Xem sơ đồ Trường thi – 

Phụ Bản “A”) 

      - Đến cổng trường, phu cờ tản ra hai bên, nhường cho phường trống tiến vào 

Tiền môn (cổng chính). Qua nhà Thập đạo, thẳng lối vào Thí viện. Tất cả tụ tập nơi 

đây. 

      - Lễ tam sinh bày ở Thí viện, các quan chia nhau vào làm lễ bách linh và tứ 

phương thần chủ. 
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      - Lễ hoàn tất, các phu lọng đi ra, khu trường thi sẽ bị biệt lập khoảng một 

tháng, nội bất xuất, ngoại bất nhập chỉ trừ có mấy viên đội thể sát do quan Ngự sử 

cho ra ngoài để vận chuyển lương thực.  

      4- Trước ngày thi một ngày 

      a/ Công việc chuẩn bị các “quyển”  

      “Quyển” được các quan Đề tuyển làm việc một cách rất hết sức cẩn thận và trật 

tự. Thí dụ trường Hà Nội, năm đó có tới vạn hai (12000) thí sinh ứng thí, số quyển 

thi phải tới bốn vạn tám (48000) quyển, bởi mỗi thí sinh phải nộp bốn quyển cho 

đủ bốn kỳ thi. Bốn quyển đó do chính tay học trò đóng và đề tên họ với quê quán 

của mình nộp lên quan Đốc học tỉnh nơi nguyên quán.  

(Nhắc lại, sắp đến ngày thi, quan Đốc học các tỉnh phải chuyển toàn bộ quyển của các thí sinh 

tỉnh mình giao cho quan trường). 

b/ Công việc của quan “ngoại trường” Đề tuyển  

(Danh từ “nội trường”, “ngoại trường” có ý chỉ vị trí được phân bố trong Trường thi - xem 

Phụ Lục “A”) 

      Sau khi Ngoại trường nhận đủ quyển của các tỉnh, quan “ngoại trường” Đề 

tuyển đóng dấu (thí dụ) “Hà Nội thí trường” vào trang đầu mỗi quyển rồi mới 

chuyển vào Nội trường cho quan “nội trường” Đề tuyển. 

c/ Công việc của quan “nội trường” Đề tuyển và lại phòng (thư ký)  

      Lúc này rất phức tạp.  

      - Trước hết phải mở các quyển và đóng vào khe giữa của trang hai và trang ba 

một dấu nữa. Dấu này có chữ “Văn hành công khí”, người ta còn gọi là dấu “giáp 

phùng”. Dấu này để tránh cho kẻ gian tháo những tờ từ trang thứ hai trở xuống mà 

thay những tờ khác vào thay thế. 

      - Rồi chọn tên thí sinh mỗi người một quyển, tổng cộng một vạn hai (12000) 

quyển, cho vào một đống, trộn cho lung tung và chia làm bốn phần. Phải trộn đều 

lên là cốt khi phân chia, những quyển cùng tỉnh không ở cùng một phần với nhau. 

Chia ra làm bốn phần vì sẽ chia ra bốn vi, mỗi vi một phần. 

      - Sau khi chia ra làm bốn phần, các lại phòng lần lượt ghi tên các “quyển” vào 

sổ. Bốn phần phải làm tám cuốn sổ, mỗi phần hai cuốn, biên giống như nhau. 

      - Lính thể sát (còn gọi là mật sát) đóng bốn phần vào bốn hòm riêng rẽ, mỗi 

phần một hòm đưa ra Ngoại trường để đến ngày thi phát cho thí sinh. Kèm theo đó 
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phải gửi ra bốn cuốn sổ ghi tên thí sinh để ngoài này làm bảng yết danh treo ở 

ngoài cửa các vi. Còn bốn cuốn sổ ghi tên còn lại được giữ trong Nội trường để sau 

này tra xem ai bị “hỏng” và ai “được vào” kỳ thi tới. 

 

     

  B- ĐIỀU HÀNH VIỆC THI CỬ  

      1- Tổng quát về bốn trường thi       

      - Nhắc lại: Thi Hương gồm “bốn trường”, đó là Nhất trường, Nhị trường, Tam trường và 

Tứ trường xưa gọi là kỳ Phúc Hạch. Nôm na, dân gian còn gọi “bốn trường” là Trường nhất, 

Trường nhì, Trường Ba, Trường bốn; hay “bốn kỳ”gồm Kỳ nhất, Kỳ nhì, Kỳ ba và Kỳ bốn; hay 

“bốn vòng” là Vòng nhất, Vòng nhì, Vòng ba, Vòng bốn.  

      - Người thi đỗ Nhất trường mới được vào thi Nhị trường, và cứ như thế áp 

dụng cho Tam trường và Tứ trường.  

      - Trong bốn trường kể trên, mỗi trường kéo dài một ngày.  

      - Kết quả mỗi trường thường được công bố sau đó mấy ngày, (theo lịch trình đã 

nói ở trên), đó là thời gian dành cho ban giám sát Đề tuyển làm việc, và ban khảo 

thí chấm bài.  

      - Bảng thí sinh đỗ trong mỗi trường sẽ được niêm yết tại cổng trường thi hoặc 

cổng mỗi vi trước một ngày để thí sinh biết mà chuẩn bị vào trường kế tiếp. 

      2- Các môn thi dành cho bốn trường  

      Thông thường:      

      Kỳ Nhất trường thi kinh nghĩa 

      Kỳ Nhị trường thi thơ, phú 

      Kỳ Tam trường thi chiếu, chế, biểu hay chế, biểu, luận 

      Kỳ Tứ trường thi văn sách 

      3- Cách ra đề thi 

      - Nhất trường: Đề bài gồm có cả thẩy 7 đề gồm hai bài truyện rút ra từ Tứ Thư 

hay còn gọi là Tứ Truyện và năm bài kinh rút ra từ Ngũ K  inh. Những bài văn này 

gọi chung là kinh nghĩa. Thí sinh bắt buộc phải làm ít nhất 3 bài trong bảy đề bài 

trên. Tuy nhiên thí sinh cũng có thể làm đủ cả 7 bài để tỏ rõ tài học của mình. 

      - Nhị trường: Đề bài, gồm một bài thơ và một bài phú. Thí sinh phải làm đủ cả 

2 bài.  
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      - Tam trường: Đề bài gồm chế, chiếu, biểu, mỗi loại một bài. Chế, thường gọi 

là “chế văn”, tức lời vua ban khen khi phong thưởng cho công thần. Chiếu là soạn 

một “chỉ thị” của triều đình hay lời, lệnh vua ban xuống cho thần dân. Biểu là một 

“văn bản” (sớ) của quan đại thần viết dâng lên triều đình hay vua. Thí sinh phải 

làm đủ cả ba bài. 

      - Tứ trường (hay Phúc hạch): Đề bài gồm một bài văn sách. Bài này đòi hỏi thí 

sinh phải có kiến thức sâu rộng về kinh điển Nho gia, trình bày những mưu lược, 

kế sách của mình trước những vấn đề kim cổ hay thời cuộc hiện tại phù hợp với đề 

bài. 

      Lưu ý: Ý nghĩa của tên gọi kỳ Phúc hạch là để sát hạch lại các kỳ thi trước. Vì 

vậy các khóa thi trước đây, đề bài sát hạch phải hội đủ các loại văn của ba kỳ thi 

kia để các quan khảo thí có thể dựa vào đó mà xét khiếu văn và trình độ của mỗi 

thí sinh có phù hợp với những bài văn đã làm trong các kỳ trước hay không hầu để 

tránh trường hợp gian lận, thi dùm. Bài thi gồm một bài kinh nghĩa hay bình về 

Kinh Thư và một bài thơ hay một bài phú. Có khóa thi chỉ cần làm một bài thơ để 

nhận mặt chữ là đủ. Những khóa thi về sau này, phép thi đổi lại, kỳ Phúc hạch 

được coi là một kỳ thi thật sự giống như ba kỳ kia nên được gọi là Tứ trường. Bài 

thi lúc này chỉ có một bài văn sách. (Sẽ có giải thích thêm ở những đoạn sau). 

 

Kỳ thi Nhất trường 

(Dùng làm tiêu biểu cho cả 4 kỳ thi) 

  

      - Độ hai giờ sáng hôm thi Nhất trường, sĩ tử tập trung trước 4 cửa vi. Người 

đông nghẹt như kiến. Những ngọn đuốc (đình liệu) cháy rực ở các cửa vi và nhà 

Thập đạo. Trong nhà Thập đạo, trống cùng kiềng đồng theo nhau gióng đủ 3 hồi 9 

tiếng, bấy giờ các quan chuẩn bị xuống các vi. 

      -Hai quan Ngự sử và mấy người trong đội thể sát oai nghiêm lên chòi canh 

giám sát. 

      -Hai quan Phân khảo ra hai vi TẢ, HỮU  

      -Quan Phó chủ khảo theo biển “Phụng chỉ” đến cửa vi ẤT 

      -Quan Chánh chủ khảo theo là cờ “Khâm sai” ra cửa vi GIÁP  

      Đôi lọng vàng che cho hai chữ “Khâm sai”, đôi lọng xanh nghiêm chỉnh che 

cho vị Chủ khảo vận phẩm phục oai nghiêm tiến ra cửa vi trèo lên ghế, bệ vệ trên 

“ghế tréo”. 
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      Ngoài cổng trường thi bỗng như xé làn không khí, tiếng loa “chiếu lệ” thét trên 

chòi canh. 

      “Báo oán giả tiên nhập. Báo ân giả thứ nhập! Sĩ tử thứ thứ nhập” 

      Mỗi cửa vi, những người lính đứng cạnh vị khảo quan với chồng quyển, theo 

miệng người lại phòng cầm danh sách vừa múa loa lên gọi tên thí sinh. Mỗi khi 

nghe tên, thí sinh “dạ” to rồi tiến vào cửa cho lính khám xét.  

      1- Khám xét và nhận quyển        

      Lính khám rất nghiêm ngặt: 

     -Soát từ cái chân chõng, mộng chõng nếu có dáng bị nghi ngờ 

     -Ghé mắt vào ống quyển, lấy que khuất trong bầu nước uống 

     -Lần giải lưng, thọc tay vào túi, vuốt các gấu áo gấu quần 

     -Gỡ tung cả bộ lều nếu bị nghi 

     -Sau cùng là khám cái tráp son dùng đựng thỏi mực, cái bút, dùi vở, giấy trắng 

để “cánh quyển” (giải thích ở dưới). 

     -Thực phẩm đem theo          

      Sau cuộc khám sét, các thí sinh nhận quyển của mình (đã được trường thi đóng 

sẵn dấu “giáp phùng”). Thí sinh vào trường nơi bãi thi thuộc vi của mình dựng lều. 

Các lều được dựng ngổn ngang trông như lều chợ, không theo thứ tự hàng lối. Trừ 

khi tới Tứ trường, thí sinh còn ít nên lều được dựng ngăn ngắn theo hàng lối.  

     Các quan họp ở nhà Thập đạo ra đầu bài, còn hai quan Ngự sử ở trên chòi kiểm 

soát sự gian lận. 

      2- Tiến trình việc thi cử của thí sinh 

      a/ Trống báo ra đề bài thi 

      Bài thi: thi kinh nghĩa gồm 

2 truyện lấy từ bộ sách Tứ thư (Luận ngữ, Trung dung, Đại học, Mạnh Tử). 

5 bài Kinh thi lấy từ bộ sách Ngũ kinh (Dịch, Thư, Thi, Lễ, Xuân Thu). 

Nhưng thí sinh chỉ cần làm 3 bài bắt buộc, hoặc làm hết cả 7 bài tùy ý. 

      b/ Trống báo lấy dấu “nhật trung” 

      Vào khoảng trưa, có hồi trống báo lấy dấu nhật trung. Bài viết dở dang, nhưng 

ít nhất viết được 3 dòng rưỡi, thí sinh phải đem quyển đi lấy dấu nhật trung ở nhà 

Thập đạo. Dấu nhật trung của quan trường chứng tỏ bài thi đã được viết ở trong 

trường chứ không phải bài đem từ ngoài vào.  
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      Theo quy định trường thi, dấu giáp phùng thì phải viết đè lên, nhưng dấu nhật 

trung thì không được viết đè lên, Chung quanh hai dấu này không được đồ (xóa), 

di (sót), câu (móc), cải (sửa) chữ nào cả vì quan trường sợ thí sinh làm dấu bài. 

      c/ Cánh quyển  

      Trong khi làm bài, nếu thấy bài mình bị phạm lỗi trường quy hay viết bài sai 

thí sinh phải đóng quyển mới, gọi là cánh quyển.  Quyển mới cũng phải ghi tên họ, 

nguyên quán, khai tam đại trên tờ đầu rồi đem lên nhà Thập đạo xin dấu giáp 

phùng. Khi viết được quá 3 dòng rưỡi thí sinh cũng phải đem quyển lên nhà Thập 

đạo xin dấu nhật trung rồi mới làm bài tiếp. 

      d/ Cộng quyển nội 

      - Trước khi nộp quyển thí sinh phải cộng tất cả những chỗ đồ, di, câu, cải để 

ghi vào dưới chữ “cộng quyển nội”. Những chỗ sai sửa này không được quá 10 

chữ. 

      - Sau khi “cộng quyển nội” thí sinh có quyền nộp quyển (nộp bài thi) tại nhà 

Thập đạo. Rồi quay trở lại rỡ lều chõng, theo đường chính đạo ra cổng về. 

      e/ Trống thu quyển (1) 

      Đến chiều tối, một hồi trống báo thời hạn chót thu quyển. Khi đã có trống thu 

quyển, quan “ngoại trường” Đề tuyển phải ra tận nhà Thập đạo trông coi nhân viên 

lại phòng thu quyển. Quyển nào nộp đúng thời hạn gọi là quyển nội hàm, được cho 

vào hòm không và niêm phong. Quyển nào nộp ngoài thời hạn phải đóng dấu 

ngoại hàm và để ở ngoài hòm, quyển không được chấm. 

      3- Tiến trình chấm bài  

      a/ Rọc phách  

      Hòm quyển và những quyển ngoại hàm được giao về cho quan “nội trường” 

Đề tuyển trong Nội trường để rọc phách. 

      Trong Nội trường, quan “nội trường” Đề tuyển để riêng những quyển ngoại 

hàm ra một bên, còn bao nhiêu quyển nội hàm thì đưa cho lại phòng đóng dấu và 

rọc phách.  

      Lúc này công việc gấp lắm, bao nhiêu lại phòng đều xúm vào làm việc. 

Mỗi quyển phải “khuyên” một cái vòng tròn ở giữa trang đầu và viết hai bên 

khuyên hai dòng chữ giống nhau. Thí dụ bên này viết hàng chữ “Giáp nhất hiệu” 
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bên kia cũng “Giáp nhất hiệu” hay bên này viết “Khảm lục hiệu” thì bên kia cũng 

viết “Khảm lục hiệu”. Rồi gấp một vệt ở giữa khuyên, rọc lấy một mảnh phần có 

ghi tên họ, quê quán của thí sinh giữ lại. Mảnh giấy ấy gọi là phách. Sau khi rọc 

phách, không ai còn biết quyển bài thi ấy là của ai trừ các quan Đề tuyển. 

(Nên nhớ trong suốt khoa thi chỉ có hai quan “ngoại trường”, “nội trường” Đề tuyển là người 

duy nhất biết quyển nào là của ai. Toàn ban chấm bài, kể từ quan Chánh chủ khảo đến quan Sơ 

khảo đều không biết vì quyển đã bị rọc phách lấy tên ra và thay vào đó bằng một ám số riêng 

cho từng quyển. Chỉ các quan Đề tuyển mới được quyền rọc phách và ráp phách. Như đã biết, 

các quan Đề tuyển là quan võ, không biết văn chương nên không thể gian lận sửa bài dùm cho 

thí sinh được) 

      b/ Cách phê điểm  

      Việc cho điểm có hai loại: “đánh giá chung” và “đánh giá chi tiết” tức tiểu chú.  

- Đánh giá chung có bốn mức ưu, bình, thứ và liệt tức rất tốt, tốt, khá và kém.  

- Lời phê tiểu chú gồm những nhận xét ngắn gọn. Những lời phê thường gặp như vị 

lưu tức không trôi chảy, sinh cường tức cứng nhắc, khiếm nghĩa tức thiếu nghĩa, 

thơ tú tức thơ tuyệt hay, nghĩa tinh từ túc tức nghĩa tinh tế và câu đầy đủ, bút ý tinh 

thâm tức ý hay và sâu sắc ... Những bút phê này được ghi ở mặt sau của trang thứ 

hai, nằm phía dưới từ phải qua trái. Trước tiên là bút phê của quan Sơ khảo sau đến 

Phúc khảo, Giám khảo cuối cùng là bút phê của quan Chủ khảo nằm ở trên các vị 

kia và nằm ở chính giữa trang, chứng tỏ sự quan trọng của nó. 

Mỗi vị dùng một màu mực khác nhau được quy định để phân biệt. Quan Sơ khảo 

dùng màu đỏ nhạt, Phúc khảo dùng màu xanh lơ, Giám khảo dùng mực tím, Chủ 

khảo dùng màu đỏ son. 

      Người chấm quyển nào phải ghi rõ chức vụ, họ tên và điểm phê. 

      c/ Quan “Nội trường” chấm 

      Hòm quyển sau khi rọc phách được đưa vào Giám viện trong Nội trường, ở 

đấy các quan Sơ khảo chia nhau chấm lần đầu rồi chuyển sang cho các quan Phúc 

khảo và Giám khảo chấm lần thứ hai và lần thứ ba. Mỗi quyển phải đủ ba vị chấm.  

Nội trường chấm xong, những quyển ấy lại được giao trả cho quan “nội trường” 

Đề tuyển để chuyển sang cho Ngoại trường chấm.  

      d/ Quan “Ngoại trường” chấm 

      Lúc này, những quyển đã được chấm bên Nội trường, lại được chia làm hai 

hạng: 
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      - Những quyển nào mà nội trong ba điểm chấm, có một điểm dấu phê ưu, bình 

hay thứ đều được đưa ra Thí viện để các quan Chánh, Phó khảo ở bên Ngoại 

trường chấm lại và phê điểm lên trên điểm của ba vị kia trong Nội trường. 

      - Những quyển bị đủ cả ba điểm dấu phê liệt thì phải để các quan Phân khảo 

chấm lại lần cuối cùng. Nếu quan Phân khảo thấy quyển nào khá mà các quan 

chấm trước phê liệt sẽ được chọn trình lên cho quan Chủ khảo định đoạt.  

      e/ Khi có ý kiến bất đồng giữa các quan khảo thí  

      Lập một hội đồng ở Thí viện để bàn định.  

      f/ Cách định những quyển “được vào” hay bị “đánh hỏng” 

      - Những quyển đã bị Ngoại trường phê liệt, bất kỳ Nội trường phê gì dù ưu hay 

bình mặc lòng cũng vẫn bị “đánh hỏng”. Ngược lại, những quyển nào được Ngoại 

trường phê thứ hay bình hoặc ưu, dẫu cho Nội trường phê liệt cũng vẫn “được vào” 

thi kỳ kế tiếp. Số phận các quyển “ngoại hàm” phải để riêng một nơi không chấm 

tức đánh hỏng. 

      - Theo lệ, những quan trường chấm văn vẫn được mỗi người một ý, nhưng các 

dấu phê phải na ná giống nhau, không được chênh nhau quá. 

      Thí dụ: 

      - Ông Sơ khảo, Phúc khảo, Giám khảo phê liệt, ông Chủ khảo phê thứ hay bình 

thì chấp nhận được, không sao. Nếu tới ông Chủ khảo phê ưu mà những ba ông 

phê trước đều liệt cả thì những ông phê liệt trước đều bị phù xuất tức bị đuổi ra 

khỏi trường vì điểm liệt và ưu cách nhau quá xa  

      - Hay các quan Nội trường phê ưu, rồi ông Chủ khảo phê bình hoặc thứ thì 

không sao. Nếu ông Chủ khảo phê liệt thì những ông phê ưu trước phải phù xuất vì 

điểm ưu và liệt cách nhau quá xa. 

      g/ Cách giải quyết mâu thuẫn về điểm chấm giữa các quan khảo thí 

      Giả sử có quyển dở quá, mấy người chấm trước phê liệt là đúng, mà ông Chủ 

khảo phê ưu; trái lại những quyển thực hay, những ông chấm trước phê ưu tới ông 

Chủ khảo lại phê liệt thì sao? 

      Trong trường hợp này có quan Ngự sử can thiệp. Nếu thấy mấy ông Chủ khảo, 

Phân khảo thiên vị thì quan Ngự sử có quyền bắt bẻ và lập tức làm sớ đàn hạch 

(luận tội) gửi về triều đình. 

      Ngoại trường chấm xong lại đưa trả về cho Nội trường để ráp phách. 
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      h/ Ráp phách 

      Trong Nội trường, bây giờ lại phòng lại xúm vào làm việc. Mở hòm phách để 

lấy phách ráp vào quyển. Khi thấy bên phách, bên quyển có hai dòng chữ số đúng 

nhau, hai nửa cái khuyên ăn khớp nhau, tức phách đúng với quyển. Phách của 

quyển nào được “tạm ráp” vào quyển nấy, rồi kiểm dấu phê (điểm phê) bên trong 

quyển của các quan khảo thí Nội trường và Ngoại trường.  

      - Dựa vào điểm phê, những quyển “được vào” kỳ thi tới sẽ để riêng và những 

quyển bị “đánh hỏng” để riêng.  

      - Phách của những quyển “được vào”, vừa đươc tạm ráp vào quyển lúc trước, 

nay phải lấy ra. Những phách này được trộn đều rồi chia ra làm bốn phần cho bốn 

vi như lần trước. 

      - Lúc này lại phòng được chia làm hai nhóm. Một nhóm lập sổ phách mới cho 

bốn vi. Nhóm thứ hai chọn những quyển trắng, nằm trong số một vạn hai (12000) 

quyển trắng do thi sinh nộp lúc ban đầu, so sánh và chỉ giữ lại những quyển có tên 

họ và quê quán phù hợp với những phách (được vào) vừa được chia ra bốn vi.  

      - Những quyển trắng này được đóng dấu giáp phùng và sau đó đóng vào bốn 

hòm đưa ra Ngoại trường để làm bảng yết danh và sẽ được phát cho thí sinh “được 

vào” thi kỳ thứ hai tức Nhị trường. Phách được giữ lại. 

      i/ Yết bảng  

      Quan “ngoại trường” Đề tuyển ở Ngoại trường làm bảng yết tên những người 

đỗ Nhất trường được vào thi Nhị trường. Ngoài “bảng chính” yết tên những người 

“đỗ” kỳ nhất, bên cạnh đó lại có một bảng gọi là “bảng con” liệt kê tên những 

người bị đánh hỏng vì phạm tội như phạm húy, khiếm tị, khiếm đài, bất túc (bất túc 

là không viết đủ bài thi). Còn các tội khác, ngoài bốn tội trên, chỉ bị đánh hỏng mà 

thôi chứ không phải nêu lên “bảng con”. Riêng tội phạm trọng húy, khinh húy 

quyển phải được gửi về triều đình để định tội nặng nhẹ, nặng thì phải tù tội, nhẹ thì 

bị đánh hỏng, hoặc có khi bị cấm thi một khóa, hai khóa hay cả đời. 
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Dân chúng xem bảng yết danh 

những người thi đỗ kỳ thi Hương năm 1897 

 

 

Kỳ thi Nhị trường 

      Bài thi: Thi thơ, phú.  

      Công việc điều hành thi cử: cũng lập lại tương tự như kỳ Nhất trường  

 

 

Kỳ thi Tam trường. 

 

      Bài thi: Thi chế, chiếu, biểu.  

      Công việc điều hành thi cử: cũng lập lại tương tự như kỳ Nhất trường và Nhị 

trường. Số thí sinh nay chỉ còn phân nửa so với Nhất trường nên công việc điều 

hành cũng như chấm thi có phần nhẹ hơn. 

      Những điều nên lưu ý về cách chọn người lấy đỗ ở Tam trường để “được vào” 

kỳ thi Tứ trường mà trước kia gọi là kỳ Phúc hạch. 

      - Trước kia, số người được lấy vào kỳ Phúc hạch chỉ hơn số Cử nhân được 

triều đình giải ngạch (2) mấy người thôi. Thí dụ triều đình giải ngạch cho trường 

thi Hà Nội năm đó lấy 25 Cử nhân, lấy số dư ra vài người để phòng khi triều đình 

muốn gia ân lấy thêm vài Cử nhân nữa thì có sẵn mà điền vào. Cứ một Cử nhân thì 

lấy ba Tú tài (nhất Cử tam Tú) tức lấy 25 Cử nhân thì có 75 Tú tài, tổng cộng là 

100 người. Như thế, dựa vào đấy mà tính ra số người “được vào” kỳ Phúc hạch. Vì 

vậy khi vào tới Phúc hạch thì coi như là đỗ, không Cử nhân thì cũng Tú tài.  

      - Ngày nay, theo phép thi mới sau này, trong ba kỳ thi đầu, ai có một “bình 

ngoại” (3) trở lên đều được dự kỳ thi Tứ trường, bất kỳ giải ngạch là bao nhiêu.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Khoa_b%E1%BA%A3ng.jpg
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Thí dụ tính cả ba kỳ thi, có vài trăm người đều có ít nhất một “bình ngoại” thì đều 

được vào kỳ Tứ trường. Rồi sau kỳ thi này mới lấy số Cử nhân theo giải ngạch. 

Như vậy, bây giờ dù thí sinh có “được vào” kỳ Tứ trường cũng chưa hẳn là đã 

được đỗ. Chính vì điểm này, kỳ Phúc hạch xưa kia, nay được coi như một kỳ thi 

riêng biệt được gọi là Tứ trường. 

 

Kỳ thi Tứ trường  

 

      Bài thi: Một bài Văn sách 

      Khi có kết quả của cả ba kỳ gồm Nhất trường, Nhị trường, Tam trường được 

chấm xong rồi, quan “nội trường” Đề tuyển tạm ráp phách, đóng cả ba quyển của 

từng mỗi thí sinh trong 3 kỳ, nếu một trong 3 quyển ấy có ít nhất một quyển có 

bình ngoại trở lên, rồi sau đó lại lấy phách ra. Cả 3 quyển sau khi lấy phách, được 

đưa sang Ngoại trường cho quan Chánh, Phó chủ khảo.  

      Công việc điều hành thi cử: cũng giống như ba kỳ thi trước. 

      C- GIAI ĐOẠN CUỐI CÙNG 

      1-  Chọn người đỗ cho toàn khoa thi 

      Chấm xong kỳ Tứ trường, hai quan Chủ, Phó khảo xét lại tất cả quyển thi gồm 

cả bốn quyển của bốn trường để định hỏng, đỗ và định thứ tự. Sau đó, các quyển 

được đưa sang cho quan “nội trường” Đề tuyển ráp phách rồi từ Nội trường lại 

chuyển sang cho quan “ngoại trường” Đề tuyển làm bảng yết danh sau này.  

      - Trong kỳ Tứ trường, ngoài những người được chọn đỗ Cử nhân, số kém quá 

thì đánh hỏng, còn những người khác được lấy làm Tú tài. Nếu số người đỗ Tú tài 

không đủ túc số gấp ba lần số Cử nhân ở kỳ Tứ trường thì lấy thêm xuống người 

được vào thi kỳ Tam trường có số điểm đều đạt điểm thứ cả (những người có điểm 

bình đã “được vào” Tứ trường rồi). Tuy thi Hương lấy hai học vị Cử nhân và Tú 

tài nhưng chỉ người đạt học vị Cử nhân mới được gọi là đỗ để vào thi Hội mà thôi. 

      - Quan chủ khảo sẽ là người làm công việc cuối cùng là định thứ tự xếp hạng 

cho những người đạt học vị Cử nhân và Tú tài trong toàn kỳ thi Hương. Ông dựa 

trên sự “đánh giá chung” được ghi trên mỗi quyển, ông ghi trên quyển thi có số 

điểm cao nhất cho hạng Cử nhân “Cử nhân hạng, đệ nhất danh”; trên quyển có số 

điểm cao hạng thứ hai “Cử nhân hạng, đệ nhị danh”, và cứ như thế cho đến hết 

hạng Cử nhân được cấp. Cũng tương tự như thế áp dụng cho hạng Tú tài, trên 
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quyển có số điểm cao nhất, vị Chủ khảo viết “Tú tài hạng, đệ nhất danh”, trên 

quyển đứng hạng thứ hai “Tú tài hạng, đệ nhị danh” và cứ như thế cho đến hết 

hạng Tú tài. 

      - Cuối cùng, các quan làm danh sách các vị tân khoa (Cử nhân) và làm sớ 

tường thuật mọi việc tấu về triều đình. Nếu trong suốt kỳ thi có vị nào trong ban 

khảo thí hay ban giám sát thiên vị, gian lận, thiếu bổn phận hay chểnh mạng trong 

công việc, hai quan Ngự sử sẽ làm sớ tấu về triều đình để hạch tội, tùy theo tội 

nặng nhẹ mà bị giáng chức, cất chức hay tù tội. 

      - Đồng thời các quan trường phải làm bản tấu riêng về những người có văn bài 

phạm trọng húy và khinh húy để triều đình phê phán. Phạm trọng húy, nếu nặng có 

thể bị tù tội, phạm khinh húy nhẹ hơn có thể bị cấm thi trong một thời hạn dài hay 

ngắn tùy trường hợp. 

      - Sau khi được sự chuẩn thuận của triều đình về danh sách tân khoa được giải 

ngạch, trường sẽ cử hành lễ xướng danh.  

     

 

 

  2- Lễ xướng danh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ xướng danh trường thi Nam Định năm Mậu Tý (1888) 

cho các thí sinh trúng tuyển làm cử nhân 

 

      Lễ xướng danh được tổ chức rất trọng thể. 
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      Đến hôm làm lễ, tất cả các quan trường đều có mặt ở Tiền môn 

      Đông đủ mọi sĩ tử và người xem đều tụ tập ở trước cửa trường. 

      Các quan trường đều trong y phục triều đình chỉnh tề, uy nghiêm, ngồi ngay 

trên một “cái bục” dựng cao ngay trước cổng trường.  

      Lọng, nhạc, cộng với đoàn quân danh dự đứng nghiêm chỉnh làm tăng thêm vẻ 

long trọng của buổi lễ xướng danh. Ở chỗ cao nhất trên bục một vị quan Tuyên cáo 

cầm trong tay danh sách những thí sinh đã đỗ. Trong khi đó hai viên Đội trưởng, 

mỗi người cầm một loa, cưỡi voi đi qua đi lại. Ba hồi trống vang, viên quan Tuyên 

cáo đọc trong danh sách tên họ, quê quán từng người đỗ một. Hai chiếc loa của hai 

viên Đội trưởng lập lại, mỗi người quay về một phía. Người thi đỗ, từng người 

một, sau khi nghe đến tên mình liền hô to “có mặt!” rồi tách khỏi đám đông, tiến 

tới đứng chờ ở dưới bục. Khuôn mặt họ thật hớn hở khi đón nhận kết quả vừa đạt 

được, và kết quả đó sẽ mang sự vẻ vang hãnh diện cho bản thân, họ hàng, làng 

nước và cũng là khởi đầu trên đường công danh của mình. 

      Khi lễ xướng danh kết thúc, các ông tân Cử nhân vào trong trường thi, trong 

một nghi lễ, mỗi người được phát một bộ mũ áo bằng lụa được nhà vua ban tặng. 

Sau đó các ông cử tân khoa được dự một bữa tiệc nhỏ tổ chức ngay trong trường 

thi. Sau cùng các quan khảo thí cùng các vị tân khoa dự một buổi lễ Thánh (Khổng 

Tử) ở Văn miếu.  

      - Quan Tổng đốc tỉnh cũng tới trường thi tham dự lễ xướng danh để chúc mừng 

các các tân khoa và mời các vị quan trường và các tân khoa về phủ dự buổi yến 

tiệc do quan Tổng đốc khoản đãi. 

      - Bảng niêm yết các tân khoa được yết tại cổng trường, sau đó là ở Văn miếu, 

gồm hai bảng: Tên các Cử nhân được ghi trên một bảng gỗ sơn đỏ, tên của các Tú 

tài được ghi trên một bảng bằng tre đan quét vôi trắng.  

 

      -Lưu ý: Có một điều khác hẳn với các lối thi cử ngày nay, những người thi đỗ 

không nhận được một văn bằng nào dù rằng chỉ là một chứng chỉ chứng nhận đã 

thi đỗ. Người thi đỗ khi nhận được giấy bổ nhiệm vào chức vụ nào hay công việc 

gì trong công quyền bằng giấy tống đạt của triều đình, văn bản này sẽ có một bản 

được lưu giữ tại thư khố triều đình. Chỉ có vậy thôi. 
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Các vị khảo quan trong lễ xướng danh khoa Đinh Dậu, 

ngày 27/12/1897 

 

 
Các thí sinh thi đậu ở trường thi Nam Định 

sau khi được cấp mũ áo 

 

 

      III- BỔ  TÚC THÊM VÀI ĐIỀU LIÊN QUAN TỚI THI CỬ 

1- Phạm húy 

      Tổng cộng những chữ ‘húy” có khoảng từ 40 đến 50 chữ được niêm yết trước 

cổng trường thi. 

      a/ Trọng húy là tên của vua và các tiên đế. Theo phép, những chữ trọng húy 

đều bị cấm ngặt, cấm đọc, cấm viết, phải coi như không có những chữ ấy. Nếu 

muốn dùng những chữ ấy, phải dùng chữ khác thay vào với nghĩa tương tự. Nếu đã 

viết chữ húy ra rồi lại xóa cũng có tội, không được xóa dù xóa mù tịt đi, vì luật 

trường thi những chữ dập xóa chỉ được chấm 3 cái vào mặt chữ để quan trường có 

thể nhận rõ nguyên hình của nó. Nếu xóa mù tịt đi tức là phạm “đồ bất thành tự” 

(viết không thành chữ). 

https://vietnammoi.vn/stores/news_dataimages/trangttb/072018/24/07/anh-cuc-hiem-ve-chuyen-thi-cu-o-viet-nam-mot-the-ky-truoc-29-.4322.jpg
https://vietnammoi.vn/stores/news_dataimages/trangttb/072018/24/07/anh-cuc-hiem-ve-chuyen-thi-cu-o-viet-nam-mot-the-ky-truoc-30-.7285.jpg
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      Ngay bảng treo liệt kê những chữ húy của trường thi, nếu viết thẳng những chữ 

ấy ra thì quan trường cũng đã bị phạm húy rồi. Do đó trên bảng này họ phải tách 

chữ húy đó ra thành từng mảnh. Coi đến chỗ đó thí sinh phải hiểu ngầm. 

      Chữ húy không phải chỉ áp dụng trong trường thi, mà đó là lệnh của của triều 

đình, cấm viết, cấm đọc những chữ, những tiếng ấy, và ai cũng phải theo, từ quan 

chí dân đều phải kiêng hết. Trừ ra những người làm giặc. 

      Để hiểu thêm về những cấm kỵ này, ta biết một vị vua ít ra cũng có 5 tên gồm 

Niên hiệu: danh hiệu khi lên ngôi 

Danh tự: tên trước khi lên ngôi 

Ngự danh hay cống danh: tên riêng khi lên ngôi 

Miếu hiệu: tên cho miếu tổ tông hay thời đại 

Tên thụy: tên truy tôn 

 

      Thí dụ:  

      - Niên hiệu Gia Long, danh tự Nguyễn Phúc Ánh, ngự danh Chúng, miếu hiệu 

Thế Tổ, tên thụy Cao hoàng đế 

      - Niên hiệu Minh Mệnh, danh tự Nguyễn Phúc Dong, ngự danh Đảm, miếu 

hiệu Thánh Tổ, tên thụy Nhân hoàng đế 

      - Niên hiệu Thiệu Trị, danh tự Nguyễn Phúc Cảo, ngự danh Thực, miếu hiệu 

Hiến Tổ, tên thụy Chương hoàng đế 

      Trong năm tên trên của vua chỉ có tên thuộc nhóm “danh tự” là những chữ Ánh, 

Dong, Cảo và nhóm “ngự danh” như Chúng, Đảm, Thực được kể là húy mà thôi. 

      b/ Khinh húy là những chữ đệm trong tên vua đương triều, tên các vợ vua, mẹ 

vua hay tổ tiên lâu đời của vua. Nếu có dùng những chữ ấy phải bỏ bớt một nét đi.  

      c/ Khiếm trang dùng những chữ thô tục, khiếm nhã gần sát với chữ liên quan 

về bản thân vua và công việc của vua. Thí dụ những chữ có nghĩa không hay như 

bạo là tợn, hôn là tối, cách là đấm, sát là giết . . . không được đặt trên kề các chữ 

có nghĩa là vua như chữ hoàng, chữ đế, chữ quân, chữ vương, chữ chủ . . . Tội 

khiếm trang nhẹ hơn trọng húy, chỉ bị đánh hỏng chứ không bị nêu tên ra “bảng 

con”, bảng này dành cho những thí sinh bị loại về bốn tội danh phạm húy, khiếm tị, 

khiếm đài, bất túc (không viết đủ bài thi) như đã nói.   

      d/ Khiếm tị là những chữ mang tên các cung điện, lăng tẩm trong cung. Thí dụ 

như ở Hoàng cung có điện Cần Chánh thì chữ “cần chánh” cũng không được dùng 
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làm văn. Ngay cả những chữ húy này nằm ở hai câu khác nhau nhưng lại đứng gần 

nhau. Như câu “Tam bách niên xã tắc chi trường, ninh phi lại ư thử tai” (4) (Xã Tắc nhà Đường 

lâu dài đến ba trăm năm, chẳng phải nhờ đến điều đó hay sao). Chữ “trường” và chữ “ninh” tuy 

ở hai câu khác nhau, nhưng đọc ghép lại là “trường ninh” trùng với tên của cung Hoàng thái hậu 

ở Hoàng kinh. Khiếm tị chỉ kiêng ở những bài hay đoạn cổ văn mà thôi. 

      e/ Khiếm đài là chữ đáng đài mà không đài, hay chữ không đáng đài, hoặc đài 

không đúng cách. Riêng trường hợp đáng đài mà không đài thì không những bị   

đánh hỏng mà còn bị tội nữa. 

Phép đài: Đầu mỗi trang trong “quyển” phải để chừa 3 hàng để “đài”.  

Trong ba hàng ở đầu dòng, hàng trên cùng gọi là du cách, dưới hàng du cách gọi là 

hàng thứ nhất, dưới hàng thứ nhất gọi là hàng thứ hai, dưới hàng thứ hai gọi là 

hàng thứ ba. Bài viết của thí sinh phải bắt đầu từ hàng ba đó trở xuống. (Đọc lại 

phần đóng quyển thuộc Chương một). 

      Thí dụ: 

- Trong kim văn, gặp chữ chỉ về “Trời” như thiên địa, giao miếu . . .  phải viết lên hàng du cách 

trên cùng; gặp những chữ chỉ về “vua” như chữ hoàng thượng, thánh thượng, long nhan, quốc 

gia, triều đình . . . thì phải đài (viết) lên hàng thứ nhất; gặp những chữ chỉ về “đức tính của vua” 

thì phải đài lên hàng thứ hai. Ngoài ra trong bài văn bắt đầu có chữ “Đối, sĩ văn” (Thưa, tôi 

nghe), chữ “sĩ” chỉ vào mình phải viết nhỏ ra một bên. Hay như trong bảng “Phụng chỉ” trong 

bảng của quan Chủ khảo mang theo niêm ở chỗ quan Chủ khảo ngồi, chữ “Chỉ” phải to vì là lệnh 

của vua và chữ “phụng” chỉ về quan Chủ khảo thuộc bày tôi phải viết nhỏ lại và viết sang một 

bên. 

- Trong cổ văn phải kể đến cả những chữ húy của các triều đình đời cổ trong sử nước ta và sử 

nước Tầu (Bắc sử). Thực ra còn phải kiêng nhiều chữ nữa như tên mẹ, tên bà của các ông vua ấy 

nữa. 

      Quyển bị phạm lỗi như phạm húy không những nguy hiểm đối với thí sinh mà 

cũng còn nguy hiểm cho các quan trường chấm thi nữa. Chẳng hạn một quyển phải 

có bốn người chấm gồm các quan Sơ khảo, Phúc khảo, Giám khảo, Chủ khảo nên 

nếu quyển có lỗi, những người chấm trước không thấy thì người chấm sau cũng 

phải thấy. Theo phép thi nhà Nguyễn, trách nhiệm quan trường rất nghiêm ngặt. 

Nếu ông Sơ khảo không thấy lỗi mà để ông Phúc khảo tìm thấy thì ông Sơ khảo sẽ 

phải bị phù xuất tức đuổi ra liền. Nếu cả ba ông Sơ khảo, Phúc khảo, Giám khảo 

không thấy mà ông Chủ khảo tìm thấy lỗi thì cả ba ông kia phải phù xuất. Nếu ông 

Chủ khảo cũng không thấy và quyển ấy được chấm đỗ được gửi về triều đình, quan 

triều đình tìm ra lỗi thì tất cả các ông từ quan Chủ khảo trở xuống đều có tội cả. 
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Bởi vậy khi chấm bài các quan phải rất cẩn thận, tìm tòi cho ra những chữ phạm 

tội.  

      f/ Câu chuyện “thánh Quát” liên quan đến luật phạm húy tại trường thi 

      Trường quy thời xưa rất nghiệt ngã, hà khắc với những quy định như trọng 

húy, khinh húy. . .  

      Khi công tác ở Bộ Lễ, Cao Bá Quát được cử làm sơ khảo trường thi Thừa 

Thiên. Nhận thấy nhiều bài thi khá nhưng lại phạm quy vì các lỗi lặt vặt, sơ suất 

nhỏ, không muốn người có tài bị đánh rớt, ông bàn với người bạn là Phan Nhạ lấy 

son hòa với muội đèn chữa lại. Chẳng may thiện ý này bị phát giác, Cao Bá Quát 

bị tống vào ngục. Vua Thiệu Trị giảm tội ông từ “trảm quyết” (xử tử) xuống “giảo 

giam hậu” (giam trong ngục chờ). Trong thời gian bị tù ngục, Cao Bá Quát bị nhục 

hình, tra tấn dữ dội. Sau gần ba năm bị giam cầm, Cao Bá Quát được triều đình 

tạm tha, nhưng bị chuyển vào Đà Nẵng, cho đi “dương trình hiệu lực” - tức lúc 

phái đoàn triều đình công cán nước ngoài, phạm nhân được đi theo phục dịch để 

lấy công chuộc tội. 

 

 
 

      2- Tránh gian lận trong thi cử 

      Nói chung, thi cử ở nước ta qua nhiều thời đại từ Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê 

Trung hưng rồi tới nhà Nguyễn đều được cải tiến dần dần để đi đến chỗ ổn định 

vào thời Lê Sơ và hoàn chỉnh vào đời nhà Nguyễn. Trong bất cứ triều đại nào, việc 

ngăn chặn gian lận trong thi cử đều được quan tâm vì thi cử là công việc duy nhất 

để triều đình chọn đúng nhân tài, những nguyên khí quốc gia để điều hành đất 

nước. Riêng có thời kỳ cuối của Lê Trung hưng, việc thi cử bị tai tiếng nhiều vì các 

triều vua ấy trên đường suy tàn nên ít quan tâm đến việc đào tạo và xử dụng nhân 

tài để xẩy ra nhiều việc mua bán bằng cấp, kể cả việc gian lận trong trường thi 
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được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên sang tới nhà Nguyễn, việc gian lận trong thi cử 

đã được chấn chỉnh lại và nghiêm cấm. Nói vậy, dù có ngăn chận cách mấy, việc 

gian lận vẫn có thể xẩy ra nhưng ở số rất ít. 

      */ Hỏi: Sự thông đồng giữa thí sinh với các quan Chủ khảo? 

      Sự lựa chọn quan trường gồm: 

      -Các quan thuộc ban khảo thí (khảo quan): Chánh, Phó chủ khảo, Phân khảo, 

Giám khảo   

      -Hai quan thuộc ban giám sát trường thi: “nội trường” Đề tuyển và “ngoại 

trường” Đề tuyển 

      - Hai quan giám sát tổng quát: “nội trường” Ngự sử và “ngoại trường” Ngự sử  

      Sự lựa chọn này đều do ý kiến của triều đình: các quan khảo thí coi việc văn 

chương; quan Đề tuyển coi việc canh phòng trong trường thi; quan Ngự sử coi việc 

giám sát tổng quát và tuy không trực tiếp tới việc chấm thi nhưng trực tiếp báo cáo 

về triều đình mọi việc xảy ra trong trường thi. 

      - Bao giờ cũng vậy, độ mươi ngày trở lại trước ngày thi, triều đình mới kiếm 

khảo quan. Sau khi cắt cử đâu đấy, quan Chánh chủ khảo được ban lá cờ Khâm sai, 

ông Phó chủ khảo được ban biển Phụng chỉ. Lập tức hai đội thị vệ rước luôn cờ 

biển và dẫn ông nào về nhà nấy. Mấy ông Ngự sử cũng theo chân ra liền. Thế rồi, 

các lính thị vệ ở luôn ngoài cổng nhà canh giữ không cho ai ra vào. 

      - Mỗi ông Ngự sử cũng phải đi kèm luôn bên cạnh một quan Chủ khảo. Quan 

chủ khảo chỉ còn biết sắp sửa quần áo rồi lên đường không dặn vợ con nửa câu. Từ 

đấy cho tới khi xong hết việc trường, các quan Ngự sử không rời quan Chủ khảo 

bước nào. Các ông Phân khảo cũng bị canh chừng như thế.  

      Như thế còn dặn dò nhau vào lúc nào mà bảo thí sinh có thể thông đồng với 

quan trường. 

      */ Hỏi: Giả sử quan Ngự sử thông đồng với quan Chủ khảo thì sao? 

      Không có đời nào như thế. Các quan Ngự sử đều là những người cương trực, 

không kiêng nể ai. Chỉ những người không kiêng nể ai mới được cử làm chức Ngự 

sử. Quan Ngự sử tuy không có quyền trong trường thi nhưng triều đình vẫn kính 

trọng, lắng nghe hơn cả. 

      */ Hỏi: Thế người ta có thể thông đồng với các quan Sơ khảo, Phúc khảo, 

Giám khảo?  



- 39 - 

 

      Cũng không thể được. Các quan ấy được lấy từ những ông Huấn đạo, Giáo thụ 

do các quan đầu tỉnh xung vào kia mà. Cách đề cử cũng tinh tế lắm, như hai trường 

Nam Định và Hà Nội, người chấm trường Hà Nội phải là Huấn đạo của tỉnh Nam 

Định, người chấm tại trường Nam Định phải là Huấn đạo của tỉnh Hà Nội.  

      Ông quan chấm thi nào có con em hay học trò mình dự thi ở trường mình chấm 

thì phải làm giấy hồi tị xin rút lui. Như vậy các ông Sơ khảo, Phúc khảo, Giám 

khảo biết thí sinh là ai với ai mà thông đồng. 

      Dù cho họ có thông đồng được với nhau cũng vô ích vì quyền lấy đỗ lại nằm 

trong tay quan Chánh chủ khảo chứ không phải các quan Sơ khảo hay Phúc khảo, 

Giám khảo. Hơn nữa, các quan Sơ khảo, Phúc khảo, Giám khảo sau khi tiến trường 

đều phải ở trong nhà riêng của khu Nội trường có rào che kín, có quan “nội 

trường” Ngự sử giám thị và quan “nội trường” Đề tuyển với lính thể sát canh 

phòng. Trừ ngày ra bảng giải ngạch, mấy ông đó không bao giờ được giáp mặt với 

quan Chủ khảo, nghĩa là không nói lót được cho người nào. Những quyển của thí 

sinh, tên phải rọc phách, việc chấm cứ chấm, các quan trường từ Chánh chủ khảo 

xuống tới tận quan Sơ khảo không thể biết “quyển” mình chấm là của ai. 

      3- Bổng lộc các quan trường tại trường thi  

      Lương các quan ấy không được tính tháng mà phải tính trọn một kỳ thi, bắt đầu 

từ lúc tiến trường đến khi xong các công việc. 

      Lương bổng quan khảo thí được tính như sau: 

      - Chánh chủ khảo được 50 quan tiền và 10 phương gạo. 

      - Phó chủ khảo được 45 quan tiền và 10 phương gạo. 

      - Mỗi ông Giám khảo được 35 quan tiền và 8 phương gạo. 

      - Mỗi ông Phân khảo được 30 quan tiền và 6 phương gạo. 

      - Mỗi ông Phúc khảo được 25 quan tiền và 5 phương gạo. 

      - Mỗi ông Sơ khảo được 20 quan tiền và 4 phương gạo. 

      Tuy bổng lộc được định như vậy nhưng khi ở trường các quan có được lãnh 

đồng nào đâu. Sau khi tiến trường, các ông Sơ khảo, Phúc khảo, Giám khảo, cho 

mỗi ông một gian nhà bằng tre, bằng nứa, trong đó có trang bị tiện nghi tối thiểu 

cho hai người, một thầy một trò, sống tạm thời. Những gian nhà này không thể 

thông qua nhau và chúng bị quây vào một khu cách biệt, khóa trái cửa, giao chìa 

khóa cho quan Đề tuyển. Khi nào khoa thi xong, quan Đề tuyển mới mở khóa cho 

các ông ấy cùng ra ngoài. Chỉ trừ khi nhà được hé mở cho phu khuôn nước đổ 
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nước vào vại. Ngay cả phần ăn cũng phải tuôn qua một cửa nhỏ bằng “lỗ chó chui” 

ở hàng rào phên nứa và sẽ do tên theo hầu các quan ra lấy vào.  

      Ăn uống hàng ngày thì do quan Tổng đốc cung đốn. Những quan trên thì không 

biết, nhưng các quan Sơ khảo, Phúc khảo thì mỗi ngày chỉ được hai lạng thịt lợn 

hay là hai con tôm he, có thịt thì không tôm. Ba ngày mới được lọ nước mắm và ít 

muối trắng. Một thầy một trò ngày hai bữa, chỉ có thế chia nhau.  

      Trong những ngày của kỳ thi Trường nhất, Trường nhì còn đông thí sinh nên 

các quan còn bận rộn. Nhưng tới kỳ thi Trường ba hay đến kỳ thi Trường bốn số 

thí sinh chỉ còn rất ít nên các quan có dư nhiều thì giờ không biết làm gì. Có quan 

phải bày trò chơi đánh đáo với tên đầy tớ theo hầu.  

 

GHI CHÚ 

(1) Thời gian cho một ngữ trống. 

Quy định thời gian cho mỗi ngữ trống được tính như sau: 

-Người lính “cầm canh” cầm trên tay 17 đồng tiền Gia Long. Sau khi đánh tiếng 

trống thứ nhất, người lính đặt từng đồng tiền một xuống sàn một cách đều đặn cho 

đủ hết 17 đồng tiền trên tay. Rồi lại đều đặn nhặt đồng tiền lên tay, từng đồng một, 

cho đến khi nhặt hết đủ 17 đồng vừa trải ra trước đó. Lúc này người lính cầm canh 

đánh tiếng trống thứ hai. 

-Người lính lại lập lại công việc lúc trước, nghĩa là giải đồng tiền xuống sàn rồi lại 

nhặt những đồng tiền ấy lên tay, nhưng số đồng tiền lần này bớt đi một, nay chỉ 

còn 16 đồng. Nhặt lên đủ 16 đồng lên tay, người lính đánh một tiếng trống thứ ba. 

Và cứ như thế, mỗi một lần đánh tiếng trống lại thì bớt đi một đồng tiền, thí dụ còn 

15, 14, 13. . . cho đến hết 17 đồng tiền ban đầu thì được kể là một hồi trống.  

(2) Giải ngạch tức số ấn định số người lấy đỗ của triều đình. 

(3) “Bình ngoại” là điểm “bình” của quan chấm thi thuộc Ngoại trường.  

Theo phép nhà Nguyễn, các quan chấm thi được chia ra hai phần: 

   -Các quan Sơ khảo, Phúc Khảo, Giám khảo thuộc Nội trường 

   -Các quan Chánh, Phó chủ khảo và Phân khảo thuộc Ngoại trường. 

Chữ “nội” và chữ “ngoại” ý nói chỉ chỗ ở của các quan ấy trong trường thi. Bởi vì 

đóng ở trong trường các ông Sơ khảo, Phúc khảo, Giám khảo ở phần trong (nội) 

của trường thi, mấy ông Chánh, Phó chủ khảo và Phân khảo ở phần ngoài (ngoại) 

của trường thi. 
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(4) Thí dụ này lấy trong tác phẩm Lều Chõng của Ngô Tất Tố 

 

 

 

      Bên lề bài viết,  

Mời đọc vài bài thơ của cụ Tú Xương 

 

            Đi Thi  

      Tấp tểnh người đi tớ cũng đi, 

      Cũng lều cũng chõng cũng đi thi. 

      Tiễn chân, cô mất hai đồng chẵn, 

      Sờ bụng, thầy không một chữ gì! 

      Lộc nước còn mong thêm giải ngạch, 

      Phúc nhà nay được sạch trường quy. 

      Ba kỳ trọn vẹn, thêm kỳ nữa, 

      Ú ớ u ơ ngọn bút chì! 

 

            Đi Thi Nói Ngông 

      Ông trông lên bảng thấy tên ông, 

      Ông nốc rượu vào, ông nói ngông. 

      Trên bảng, năm hai thầy cử đội, 

      Bốn kỳ, mười bảy cái ưu thông. 

      Xướng danh tên gọi trên mình tượng, 

      Ăn yến xem ra có thịt công. 

      Cụ xứ có cô con gái đẹp, 

      Lăm le xui bố cưới làm chồng! 

 

            Hỏng Thi Khoa Quí Mão – 1903  

      Trách mình phận hẩm lại duyên ôi! 

      Đỗ suốt hai trường hỏng một tôi! 

      “Tế” đổi làm “Cao” mà chó thế! 

      “Kiện” trông ra “Tiệp” hỡi trời ôi! 

      Mong gì nhà nước còn thi nữa, 
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      Biết rõ anh em chẳng chắc rồi. 

      Mũ áo biển cờ, làng có đất, 

      Ô hay! Hương vận mãi chưa hồi! 

 

              Hễ Mai Tớ Hỏng 

      Hễ mai tớ hỏng, tớ đi ngay! 

      Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày! 

      Học đã sôi cơm nhưng chửa chín 

      Thi không ăn ớt thế mà cay! 

      Sách đèn phó mặc đèn con trẻ 

     Thưng đấu nhờ trông một mẹ mày. 

     “Cống hỉ”, “mét xì” thông mọi tiếng, 

      Chẳng sang Tầu cũng tếch sang Tây… 

 

            Buồn Thi Hỏng 

      Bụng buồn còn muốn nói năng chi? 

      Đệ nhất buồn là cái hỏng thi. 

      Một việc văn chương thôi cũng nhảm, 

      Trăm năm thân thế có ra gì! 

      Được gần trường ốc vùng Nam Định, 

      Thua mãi anh em cánh Bắc Kì. 

      Rõ thực nôm hay mà chữ tốt, 

      Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy. 

 

Mời nghe bài ca trù: 
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Bông Sen: Tranh của Đặng Can 

HỒNG HỒNG TUYẾT TUYẾT - Kim Luyến 

(Giữ phím CTRL & bấm vào tên bài hát) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG HAI  

THI HƯƠNG  
(Triều Nguyễn) 

 

PHỤ LỤC “A” 

MÔ TẢ TRƯỜNG THI NAM ĐỊNH 

Ghi chú: Thoạt đầu, tôi chỉ có sơ đồ Trường thi Nam Định xưa được tìm thấy trên Internet, sau 

đó tôi đã gom góp, phối hợp thêm từ tài liệu tham khảo để viết lời dẫn giải cho sơ đồ này. Xin 

độc giả chỉ dùng nó như sự gợi ý về những địa điểm chính yếu trong “trường thi ngày xưa” mà 

Trường thi Nam Định dưới đây được mượn làm mô hình tiêu biểu. 

https://www.youtube.com/watch?v=41z5HiWIAOs&list=RDzJmyP1LSuUI&index=16
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      -Vào đời Minh Mạng và Thiệu Trị có cả thảy 7 trường thi 

      Miền Bắc: Hà Nội, Nam Định,  

      Miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên, Bình Định  

      Miền Nam: Gia Định. 

      -Vào đời vua Tự Đức (1884) trường Hà Nội phải dời và thi chung với trường  

Nam Định được gọi là trường Hà Nam. Dù thi tại một trường nhưng thí sinh và tổ 

chức trường thi vẫn được phân thành hai bộ phận riêng biệt, kể cả khuôn dấu lẫn 

các học quan. Hai hội đồng chấm thi riêng và không được giao tiếp với nhau. 

 

Mô tả Trường thi Nam Định (Theo sơ đồ đính kèm) 
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https://trithucvn.net/wp-content/uploads/2018/07/2-1.jpg
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      Trường thi được xây dựng trên một thửa đất rộng vuông vắn. 

      Nhìn tổng quát, trường thi được chia ra làm hai phần:  

      - Phần ngoài dành làm nơi cho các thí sinh thi 

      - Phần trong dành làm nơi cho các quan khảo thí (quan chấm thi), các quan 

giám sát cùng nhân viên phục vụ trường thi làm việc và ở. 

      1- Phần ngoài ngắn hơn phần trong một tý, được chia làm bốn vi Ất, Giáp, Tả, 

Hữu  đều nhau bởi hai con đường chạy theo chiều ngang dọc gọi là đường Thập 

đạo. Nơi giữa ngã tư đường Thập đạo là nhà Thập đạo [16].  

      Mỗi vi có hai cửa vào và một cửa lên nhà Thập đạo.  

      Hai cửa vi Ất: Ất nhất và Ất nhị [18][25];  

      Hai cửa vi Giáp: Giáp nhất và Giáp nhị [19] [20];  

      Hai cửa vi Tả: Tả nhất và Tả nhị [21][22];  

      Hai cửa vi Hữu: Hữu nhất và Hữu nhị [23][24].  

      Thẳng lối nhà Thập đạo đi ra ngoài là cổng Tiền môn (cổng trước) [17], lối duy 

nhất dành cho thí sinh ra về sau khi nộp quyển (nộp bài thi). 

      2- Phần trong lại chia ra làm hai, Nội trường và Ngoại trường. 

         a/ Ngoại trường  

      Ngoại trường rộng gấp rưỡi Nội trường, chia ra hai khu: khu ngoài và khu 

trong. 

            - Khu ngoài. Ở giữa khu ngoài có một nhà rộng gọi là Thí viện [10] để các 

quan Chánh, Phó chủ khảo và Chánh, Phó phân khảo làm công việc chấm thi, xem 

lại các bài thi.  

Hai bên nhà Thí viện có bốn cái nhà riêng biệt là nơi ở của các vị quan ấy, mỗi ông 

một nhà:  

Chánh chủ khảo [11] Phó chủ khảo [12];   

Chánh phân khảo [13] Phó phân khảo [14];  

Gồm cả nhà quan Giám sát [15] và Lại phòng (Thư ký) [6]. 

            - Khu trong, chủ yếu dành cho các quan Giám sát Đề tuyển (hay Đề điệu), 

được vây kín, chỉ có một cổng ăn thông vói Thí viện, lưng giáp với Nội trường. Có 

hai ao lớn [1] ở hai đầu. 

Ở giữa khu là nhà Đề tuyển [7], nơi các quan Đề Tuyển làm việc.  

Hai đầu khu là nhà của các quan Chánh, Phó Đề tuyển [8] [9].  

Sau nhà Đề tuyển là dãy nhà Lại phòng [6]. 
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  b/ Nội trường  

      Nội trường nằm ở trong cùng của toàn Trường thi được vây kín bốn bề bằng 

tường phên tre, chỉ trừ một cổng duy nhất ăn thông sang Ngoại trường luôn có lính 

thể sát canh giữ sự ra vào giữa Nội trường và Ngoại trường.  

      Ở giữa là nhà Giám viện [2], một căn nhà lớn tương đương như nhà Thí viện, là 

chỗ các quan đến đó chấm bài.  

      Hai bên Giám viện là hai nhà của các quan Phúc khảo [5].  

      Đằng sau hai nhà Phúc khảo là hai dãy nhà gồm bốn căn quay mặt vào nhau, 

nơi ở của các quan Sơ khảo [4] ở riêng biệt mỗi người một căn.  

      Sau nhà quan Phúc khảo, đầu phía bên có một tòa nhà của quan giám sát Nội 

trường [3].  

      Trong cùng gần hàng rào là cái ao.   

GHI CHÚ:  

- Sơ đồ của Trần văn Giáp (ở trên): Không thấy ghi địa điểm chỗ ở của quan Giám 

khảo trong Nội trường??? 

- Sơ đồ của Robert De La Susse (ở dưới): có nơi ở của quan Giám khảo trong Nội 

trường. 

      Ngoài ra, trường thi còn có tất cả có bảy chòi canh,  

         Hai cái ở góc trong Nội trường,  

         Hai cái ở ngoài cùng bãi thi,  

         Một cái ở lối vi Giáp thông sang vi Tả,  

         Một cái lối vi Ất thông sang vi Hữu,  

         Một cái ở nhà Thập đạo.  

      Trong những ngày thi, các quan Ngự sử giám sát và mấy viên đội Thể sát lên 

ngồi trên chòi để kiểm soát hành động của mọi người. 

      Ở cổng Nội trường ra Ngoại trường và cổng từ Ngoại trường ra bãi thi, ngày 

đêm đều có lính canh nghiêm ngặt, các bên không được thông đồng qua nhau.  
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Đây là nơi diễn ra các kỳ thi Hương cuối thời nhà Nguyễn, 

nay là khu vực phường Trường Thi, TP Nam Định. 

 

 
Khung cảnh trong trường thi Nam Định 

https://vietnammoi.vn/stores/news_dataimages/trangttb/072018/24/07/anh-cuc-hiem-ve-chuyen-thi-cu-o-viet-nam-mot-the-ky-truoc-27-.7758.jpg
https://vietnammoi.vn/stores/news_dataimages/trangttb/072018/24/07/anh-cuc-hiem-ve-chuyen-thi-cu-o-viet-nam-mot-the-ky-truoc-28-.3281.jpg
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CHƯƠNG BA 

VĂN CHƯƠNG THI CỬ 
(thời Nguyễn) 

 

PHẦN 1 

 VĂN  

 

      Sách Khải Định chính yếu (ghi lại các sự kiện thời Khải Định) chép rằng tháng Giêng năm 

1919, thể thức kỳ thi Hội với những thay đổi, vua Khải Định phê: “Lần này là khoa thi Hội cuối 

cùng của triều đình, nên trẫm muốn gia ân cho sinh viên sĩ tử khoa mục trong cả nước, hễ ai 

thông thạo hai thứ chữ Nho và chữ Pháp thì trình diện Bộ Học để xin vào ứng thí”. 

      Ngày 16-5-1919 (nhằm 17-4 âm lịch), kỳ thi Đình cuối cùng diễn ra trong cung vua. 

LỜI NGƯỜI VIẾT   

https://trithucvn.net/wp-content/uploads/2018/07/4-1.jpg
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      Dựa theo tài liệu trên, THI CỬ theo Nho học đã kết thúc cách đây vừa tròn 100 năm. Một 

trăm năm ngắn ngủi so với chiều dài gần 9 thế kỷ (1075-1919), mà mọi triều đình nước ta kể từ 

đầu đời nhà Lý trở về sau, ngoài việc tiến cử đặc biệt, sự tuyển chọn nhân tài cho đất nước đều 

do qua thi cử cả. Ấy vậy, khi ngoảnh nhìn lại, chúng tôi tự thấy mình không biết gì mấy về việc 

làm quan trọng như thế của người xưa nên cố gắng lục lọi, tìm tòi một số tài liệu trong các sách 

tham khảo ít ỏi có sẵn trong tay, và cộng thêm những bài viết trên NET để tạm vẽ nên một vài 

nét sơ lược về thi cử Nho học ngày xưa. Đề tài thì mênh mông, tài liệu tham khảo thì giới hạn, 

đôi chỗ lại khác biệt hay mâu thuẫn lẫn nhau, khó hiểu nên mong có sự đóng góp của quý vị độc 

giả để giúp chúng tôi có sự hiểu biết rộng rãi thêm và chính xác hơn.  

      LOẠT BÀI NÀY CHỈ PHỔ BIẾN GIỚI HẠN TRONG NHÓM THÂN HỮU nhằm kỷ niệm một trăm 

năm ngày chấm dứt thi cử Nho học tại Việt nam 

 

 

                                              * * * 

      Ngày xưa, văn chương của ta nói chung, được viết bằng chữ Hán hay chữ Nôm 

và bị ảnh hưởng rất lớn bởi văn chương Trung Hoa, ngay cả trong văn chương thi 

cử (văn cử tử) là những lối văn, thơ, phú đều theo quy cách cố định và bắt buộc 

trong trường thi. 

      Văn chương thành văn dùng trong thi cử nước ta bao gồm hai thể loại văn và 

thơ phú. 

 

      I- TỔNG QUÁT VỀ VĂN 

      - Văn gồm hai thể: cổ thể và biền văn 

      1/ Cổ thể là loại văn xuôi, không vần, không đối gần giống như văn xuôi ngày 

nay. 

      2/ Biền văn (biền: sóng đôi) cũng là loại văn xuôi, không nhất thiết có vần, 

nhưng bắt buộc phải có đối. Biền văn có hai thể là đối ngẫu và biền ngẫu. 

            a/ Đối ngẫu, gồm hai vế hoặc hai đoạn đối nhau cả ý lẫn chữ 
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               - Đối ý: Tìm hai ý tưởng cân nhau mà đặt thành hai câu sóng đôi nhau 

               - Đối chữ: Đối cả thanh và loại chữ (loại trong quốc ngữ là tự loại)  

                     -Thanh: bằng đối với trắc, trắc đối với bằng (có khi một vài chữ trong 

câu hay cả câu phải đối nhau tùy theo thể văn) (*) 

      (*) (Sẽ nói rõ về thanh bằng, trắc ở phần “thanh hay âm” trong phần 2 viết về “thơ phú”) 

                      -Loại: Ngày xưa chia ra chữ thực tự (chữ nặng) và hư tự (chữ nhẹ),  

thực đối với thực, hư đối với hư. Ngày nay theo quốc ngữ là tự loại, động từ đối 

với động từ, danh từ đối với danh từ, tĩnh từ đối với tĩnh từ ... 

     {Ghi chú: Nói riêng về câu đối, số chữ trong câu đối không nhất định, dài ngắn bao nhiêu 

cũng được. Tùy theo số chữ và cách đặt câu, câu đối có thể chia ra các thể sau: Câu tiểu đối (bốn 

chữ trở xuống), câu đối thơ (theo thể thơ ngũ ngôn hay thất ngôn), Câu đối phú (theo lối đặt câu 

của phú), câu song quan (6 chữ trở lên, 9 chữ trở xuống), câu cách cú (mỗi vế chia làm hai đoạn, 

một đoạn ngắn một đoạn dài, đoạn nào đặt trên cũng được), câu gối hạc hay hạc tất (mỗi vế có 

từ 3 đoạn trở lên)        

      Thí dụ câu đối hạc:  

      Gia hiếu tử, quốc trung thần, công liệt chiến đan thanh, ninh chỉ lưỡng hồi an xã tắc; 

      Văn kinh thiên, vũ bát loạn, anh linh tham khí hóa, thượng lưu trung cổ điện sơn hà. 

      (Câu đối ở đền thờ đức thánh Trần Hưng Đạo) 

      Dịch nghĩa: 

      Làm con hiếu, làm tôi trung, công lớn chói sử xanh, không chỉ hai lần yên đất nước; 

      Nào văn hay, nào võ giỏi, anh linh trùm cõi tục, vẫn còn muôn thuở giúp non sông}  

            b/ Biền ngẫu, những câu văn đối nhau song song từng đôi một. Câu có thể             

dài hay ngắn. Tùy theo tính chất của bài văn, thể biền ngẫu được dùng trong hịch, 

cáo, chế, chiếu, biểu, kinh nghĩa, văn sách.  

            Biền ngẫu lại có hai thể: biền ngẫu cổ thể và biển ngẫu cận thể. 

               */ Biền ngẫu cổ thể: cổ thể là thể xưa, ý nói từ thời Đường trở về trước, 

chỉ yêu cầu hai vế đối nhau, dài ngắn bao nhiêu chữ cũng được, thậm chí hai vế 

đối nhau dài ngắn có thể chênh nhau vài chữ. 

               */ Biền ngẫu cận thể hay “tứ lục”: cận thể là gần đây, ý nói có từ thời 

Đường trở về sau, theo khuôn khổ quy định chặt chẽ, vừa phải tuân theo luật đối 

vừa tuân theo số chữ trong mỗi vế,  

                  - Cách đặt câu cận thể hay “tứ lục”:  

       Cứ hai câu đối nhau gọi là hai vế. Mỗi vế chia làm hai đoạn (hay nhịp), hoặc 

đoạn trên 4 chữ, đoạn dưới 6 chữ nên được gọi là thể “tứ lục” 4/6, hoặc đọan trên 6 
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chữ, đoạn dưới 4 chữ tức 6/4. Và để câu có thể uyển chuyển hơn, vế không nhất 

thiết phải là 10 chữ mà có thể là 8 chữ, 12 chữ, 11 chữ nên có thể chia thành những 

đoạn 4/4, 6/6, 7/5, 4/7 gọi là “tứ lục biến cách”. 

      Thí dụ: 

      Sớm chiều lo sợ, một lòng kính cẩn ban đầu;         (4/6) 

      Công việc thi hành, trăm mối tính lo cất nhắc.       (4/6) 

       (chiếu của vua Minh Mạng khuyên thần dân lúc đầu năm) 

      Đủ điều bại hoại nghĩa nhân, chẳng còn trời đất,   (6/4) 

      Thẳng cánh vén bòn thuế má, nhẵn sạch núi đầm.  (6/4) 

       (Bình Ngô Đại Cáo- Nguyễn Trãi) 

               - Niêm trong “tứ lục”, niêm nghĩa đen là dính, là sự liên lạc về âm luật 

bằng, trắc của hai đoạn văn. Trong lối tứ lục hai đoạn được gọi là niêm với nhau 

khi nào chữ cuối mỗi đoạn cùng một luật, nghĩa là hoặc cùng bằng-bằng, hoặc 

cùng trắc-trắc (thành ra bằng niêm với bằng và trắc niêm với trắc) theo thứ tự sau: 

      Chữ cuối đoạn thứ nhất là bằng 

      Chữ cuối đoạn thứ hai là trắc 

      Chữ cuối đoạn thứ ba là trắc 

      Chữ cuối đoạn thứ tư là bằng 

      Chữ cuối đoạn thứ năm là bằng 

      Vân vân ... 

      Đoạn thứ hai và thứ ba niêm với nhau vì cùng trắc; đoạn thứ tư niêm với đoạn 

thứ năm vì cùng bằng, ... 

      Hay: 

      Chữ cuối đoạn thứ nhất là trắc 

      Chữ cuối đoạn thứ hai là bằng 

      Chữ cuối đoạn thứ ba là bằng 

      Chữ cuối đoạn thứ tư là trắc 

      Chữ cuối đoạn thứ năm là trắc 

      Vân vân ... 

      Đoạn thứ hai và thứ ba niêm với nhau vì cùng bằng; đoạn thứ tư niêm với đoạn 

thứ năm vì cùng trắc, ... 

      Thí dụ 1: Trích đoạn bài “Bình Ngô Đại cáo” (bản hán văn) của Nguyễn Trãi 

      “ ... Khi thiên võng dân (B), quỷ kế cái thiên vạn trạng (T),                  (4,6) 
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      Liên binh kết hấn (T), nẫm ác thùy nhị thập niên (B).                            (4/6) 

      Bại nghĩa không nhân (B), kiền khôn cơ hồ dục tức (T),                        (4/6) 

      Trọng tuế hậu liễm (T), sơn tặc võng hữu hoặc di (B).                           (4,6) 

      Khai kim trường tắc mạo lam chướng (T), nhi phủ sơn đào sa (B),        (7/5) 

      Thí minh châu tắc xúc giao long (B), nhi tham giang thỗn hải (T) ...”   (7/5) 

      Dịch nghĩa:  

      ( ... Dối trời lừa người (B), kế gian đủ muôn nghìn khóe (T), 

      Đông binh gây hấn (T), ác chứa gần hai chục năm (B). 

      Đủ điều bại hoại nghĩa nhân (B), chẳng còn trời đất (T), 

      Thẳng cánh vén bòn thuế má (T), nhẵn sạch núi đầm (B). 

      Xông pha lam chướng để khai mỏ vàng (B), đào núi đãi cát (T), 

      Chọi với giao long để mò ngọc châu, lặn biển dò sông ...) 

      Thí dụ 2: 

      Sớm chiều lo sợ (T), một lòng kính cẩn ban đầu (B);         (4/6) 

      Công việc thi hành (B), trăm mối tính lo cất nhắc(T).        (4/6) 

      (Chiếu của vua Minh Mạng khuyên thần dân lúc đầu năm) 

      Đủ điều bại hoại nghĩa nhân (B), chẳng còn trời đất (T),   (6/4) 

      Thẳng cánh vén bòn thuế má (T), nhẵn sách núi đầm (B).  (6/4) 

       (Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi) 

Thể biền ngẫu được chia thành các thể nhỏ dùng trong: 

      - Hịch, cáo (có tính cách chính trị) (hịch: kể tội quân thù để khích lòng dân; 

cáo: tuyên bố cho dân biết) 

      - Chế, chiếu, biểu (Có tính cách hành chính) 

      - Kinh nghĩa, văn sách (có tính chất khảo thí, thi cử)  

      II- VĂN THI CỬ 

      Có thể chia làm ba thể loại: văn chương, văn sách và văn luận.  

      - Văn chương mang tính cách khoa trương như loại văn dùng trong kinh nghĩa, 

phú. 

      - Văn sách (hay sách vấn) và văn luận (hay luận), cả hai thuộc loại văn nghị 

luận dựa trên những vấn đề lịch sử, văn hóa, chính trị, phép trị nước, kể cả Tứ thư 

hay Ngũ kinh. Văn sách phải trả lời từng câu một cho một một loạt câu hỏi của đề 

bài; văn luận thì triển khai một vấn đề duy nhất.     
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 1/ Kinh nghĩa  

      Kinh nghĩa là một bài văn giải thích ý nghĩa của một hay nhiều câu trích trong 

bộ kinh Tứ Thư hoặc Ngũ Kinh của Nho gia, bởi thế cũng gọi lối ấy là “tinh 

nghĩa”, (tinh là làm rõ ra). Làm kinh nghĩa là dựa vào chính văn trong kinh truyện, 

dựa vào lời cổ nhân trong sách cổ mà diễn giải, giải thích rộng ra thành một bài 

chứ không phải tự làm mới. 

(kinh nghĩa nếu diễn giải Tứ Thư hay Ngũ Kinh; bài truyện nếu chỉ diễn giải Tứ 

Thư) 

      Phép làm bài kinh nghĩa: 

      Loại văn này phải làm theo thể biền văn tức văn xuôi, câu sóng đôi và có đối. 

Thể kinh nghĩa phải theo khuôn phép riêng, có 7 đoạn mạch theo thứ tự: Phá đề, 

thừa đề, khởi giảng, khai giảng, trung cổ, hậu cổ và kết cổ. 

            - Phá đề, giải qua nghĩa đầu bài, tức trình bày ngắn về chủ đề 

            - Thừa đề, bắt đầu vào lời người xưa nói, tức khai triển ngắn gọn của phá 

đề 

            - Khởi giảng, khai mào mở rộng đầu bài, tức dẫn vào phần thân bài 

            - Khai giảng, vào bài có hai vế đối nhau, cuối đoạn có một câu   

            “hoàn đề” láy lại câu đầu bài. 

            - Trung cổ, hai vế đối nhau giải thích thực nghĩa đầu bài 

            - Hậu cổ, hai vế đối nhau và bàn tán rộng ý trong bài 

            - Kết cổ, cũng có hai vế đối nhau tóm tắt các ý trong bài lại. Cuối 

             cùng có một câu “thúc đề” thắt chặt bài là hết. 

      Có 15 lối làm bài kinh nghĩa tùy theo câu hỏi của đề bài. Thí sinh đọc từng câu 

hỏi, phải hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi là một chuyện, sau đó phải biết phân định sẽ phải 

trả lời câu hỏi đó theo lối nào cho đúng theo quy tắc thông thường, và đó cũng là 

một trong những mấu chốt cần biết khi làm bài văn kinh nghĩa. Trong 15 lối làm 

bài kinh nghĩa gồm: 

đơn cú, điệp cú, tiệt thượng, tiệt hạ, hư mạo, lưỡng phiến, tam phiến, tháp tiệt, ký 

sự, tị hứng, lưỡng tiệt, khô quẫn, cổn tác, đoạn lạc, tràng đề. 

(Nên nhớ, trong các lối văn dùng trong khoa cử thì kinh nghĩa cốt xem học trò có thuộc và hiểu 

nghĩa của các kinh không? Nhưng phải làm theo thể thức riêng, thay lời người đời xưa giải thích 

sao cho đúng ý của cổ nhân chứ không được bày tỏ ý kiến riêng và lời phẩm bình của mình)  

      Thí dụ:  
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      Một trích đoạn bài kinh nghĩa làm mẫu theo thể biền ngẫu. 
       (Trong “Việt Nam văn Học Sử Yếu” -Dương Quảng hàm) 

      Bài văn nôm của Lê Quý Đôn viết theo thể kinh nghĩa với đề tài "Mẹ ơi con 

muốn lấy chồng". Sau đây là trích đoạn con gái tâm sự với mẹ: 

. . .  

Nói nhỏ tình riêng cùng mẹ, muốn sao muốn quá thế vậy... 

Tuổi bằng này mà không vẫn hoàn không, lỡ bước quá long đong sao, hả mẹ?... 

Ôi buồng hương lạnh lẽo, tuy đã có áo đơn lồng áo kép, sao bằng da nọ ấp da kia, phỏng con mà 

già kén kẹn hom, quá mù ra mưa, lờ đờ trông bóng trăng chi quạ. 

Mà duyên phận vuông tròn, thì sum vầy cành trúc tựa cành mai, ríu rít tiếng cầm pha tiếng sắt, 

phỏng con chẳng có tình rình bụi, lỡ ra tha bước, lênh đênh trôi mặt nước chi bèo. 

Nghĩ nguồn cơn phàn nàn cái số, nông nỗi này mẹ đã thấu cho chưa? 

. . .  

      2/ Chế, chiếu, biểu 

      Chế, chiếu, biểu là những thể văn hành chính trong triều đình. Thời trước nhà 

Đường, văn loại này viết theo văn xuôi “cổ thể”, nhưng sau nhà Đường trở đi lại 

chuộng thể văn “tứ lục” tức “biền ngẫu cận thể”. Trong thi Hương và thi Hội đều 

có một kỳ dành cho loại văn này. 

      a/ Chế, là lời vua ban khen khi phong thưởng cho công thần, thường gọi là 

“chế văn” hay “chế sắc” (trong đó chế là lời vua ban, sắc là lời vua phong thưởng 

cho các quan và bách thần).  

      b/ Chiếu, là lời vua ban hiệu lệnh cho thần dân về một việc gì thuộc triều đình 

hay quốc gia. Vậy khi làm văn chiếu là thay lời nhà vua, lối văn phải nghiêm trang, 

đĩnh đạc và có điển tích. 

      c/ Biểu, là lời thần dân dâng lên vua, để chúc mừng gọi là “biểu hạ”, để tạ ơn 

được phong thưởng gọi là “biểu tạ”, hay để bày tỏ nguyện vọng, cầu xin, bày tỏ 

lòng trung thành, lòng biết ơn.  

      Phép làm văn biểu. Lối văn biểu phải nhất mực cung kính, khiêm tốn. Làm 

biểu dâng lên vua phải theo khuôn phép.  

      3/ Văn sách 

      Sách nghĩa là mưu lược. Văn sách là một bài văn làm để trả lời những câu hỏi 

của đầu bài, thí sinh phải tận dụng kiến thức về kinh điển Nho gia và mưu lược, kế 

sách của mình.  
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      Văn sách thường viết theo lối cổ thể, văn xuôi không vần không đối; hay viết 

theo thể biền văn, văn xuôi không vần nhưng có đối.  

      Tùy theo cách ra đầu bài, văn sách có hai tiểu thể: chế sách và thí sách. 

      a/ Chế sách hay còn gọi là văn sách đạo, đầu bài ra ngắn. Đề thi thường đem 

nguồn gốc trị loạn cổ kim, và những điều hay dở đang thi hành về vấn đề thời sự 

để hỏi. Thí sinh phải vận dụng kiến thức của mình mà bày tỏ, đối đáp nên gọi là 

đối sách. Đề thi thường hỏi một cách bao quát, rộng rãi và nếu không phải người 

học rộng thông suốt sách vở kim cổ thì không thể làm bài nổi. 

      Đề thi chế sách ở thi Hương và thi Hội do quan văn được vua ủy quyền soạn 

gọi là ngự đề. Đề thi chế sách ở thi Đình do vua tự ra gọi là Hoàng thượng chế 

sách. Bài văn sách của thí sinh thi Đình làm gọi là bài văn Đình đối.             

      b/ Thí sách còn gọi là văn sách mục, đầu bài ra thật dài, đem một hoặc nhiều 

vấn đề ra mà hỏi. Trước hết nêu lên một câu phủ đầu bao quát cả ý nghĩa đề bài gọi 

là đề án, rồi ở dưới dẫn các lời trong kinh truyện và các việc trong lịch sử có liên 

lạc đến đề mục mà hỏi; cuối cùng hỏi một vài câu về thời sự cũng thuộc về đề tài 

ấy.  

      Trong một đề thí sách có đến vài mươi mục, mỗi mục có đến ba bốn đoạn sách 

nên gọi là văn mục sách. Mục đích là để cho những người “học tủ” chỉ chuyên về 

một kinh hay một thư nào đó thì không thể suy diễn được; và cũng để tránh những 

người học rộng, thông suốt kinh thư sẽ không bị kiến thức rộng mà trả lời phù 

phiếm.  

      Loại văn này có thực dụng, nhưng cũng phải là người có kiến thức nhiều, học 

thức rộng mới làm được những bài văn có giá trị. 

      Cách làm bài thí sách, hoặc thí sinh chỉ nhớ được những điều đã được truyền 

thụ, không đẽo gọt mà viết ra gọi là xạ sách; hoặc thí sinh lấy kiến thức của mình 

mà bày tỏ đối đáp gọi là đối sách. Lắm khi trong đầu bài, câu nọ hỏi chằng qua câu 

kia, lúc làm bài, hoặc theo thứ tự các câu hỏi mà trả lời, hoặc đảo lên đảo xuống, 

liệu cách mà gỡ lần sao cho lời đáp khỏi thiếu ý mà cũng đừng thừa ý. 

Trong thi Đình, để phân hạng tiến sĩ, thí sinh phải làm cả hai bài “xạ sách và “đối 

sách” 

      Phép làm văn sách nói chung, cần phải cãi lại đầu bài, đầu bài hỏi ra giọng 

chê thì mình phải khen; đầu bài hỏi ra giọng khen thì mình phải chê. Ấy là nói về 

tiểu tiết. Còn về đại thể, thì với cổ nhân bao giờ cũng khen, và với hậu nhân, bao 

giờ cũng chê. Vì vậy các cụ có câu rằng: 
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      Đường, Ngu, Tam đại thì khen, 

      Hán, Đường trở xuống thì nèn cho đau. 

      Nếu đề bài hỏi về Bắc sử (Trung Hoa) thì từ Hán Văn Đế và Đường Thái Tông 

trở xuống tức trở lại đây đều là hậu nhân, tất nhiên phải lèn cho đau. Nếu không 

tức là trái mẹo.   

      Thể chế sách (đề bài ngắn) thường thấy ở thời Lê Sơ và Lê-Mạc. Đến thời Lê 

Trung hưng, từ đời Lê Thế Tông (1578-1599) trở về sau lại thiên dùng thể thí sách 

(đề bài dài) 

 

Bên lề bài viết, 

Mời đọc vài bài thơ: 

            Gửi Ban Tu Thư  

      Nhắn nhủ tu thư hỡi các ngài, 

      Đã tu tu kỹ, chớ tu lười! 

      Góp chung ba bốn năm mồm lại, 

      Rồi để trăm nghìn vạn mắt coi. 

      Bút gác núi Nùng thêm vẻ rạng, 

      Mực mài sông Nhị ngát hương trôi. 

      Bê ba sẵn sách đem mà học, 

      Để tiếng khoa danh biết mấy đời. 

       (Nguyễn Khuyến) 

            Kẻ Sĩ 

      Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, 

      Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên. (1) 

      Có giang sơn thì sĩ đã có tên, 

      Từ Chu Hán, vốn sĩ này là quí. 

 

      Miền hương đảng đã khen rằng hiếu nghị, 

      Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường. 

      Khí hạo nhiên chí đại, chí cương, 

      So chính khí đã đầy trong trời đất. 
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      Lúc vị ngộ hối tàng nơi bồng tất, (2) 

      Hiêu hiêu nhiên điếu Vị, canh Sằn. (3) 

      Xe bồ luân (4) dầu chưa gặp Thang, Văn, 

      Phù thế giáo một vài câu thanh nghị. 
 

      Cầm chính đạo để tịch tà, cự bí, 

      Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên. (5) 

      Rồng mây khi gặp hội ưa duyên 

      Đem quách cả sở tồn làm sở dụng. 
 

      Trong lang miếu, ra tài lương đống, 

      Ngoài biên thùy rạch mũi can tương. 

      Làm sao cho bách thế lưu phương, 

      Trước là sĩ sau là khanh tướng. 
 

      Kinh luân khởi tâm thượng, 

      Binh giáp tàng hung trung. 

      Vũ trụ chi gian giai phận sự, 

      Nam nhi đáo thử thị hào hùng. (6) 
 

      Nhà nước yên mà sĩ được thung dung, 

      Bấy giờ sĩ mới tìm ông Hoàng Thạch. (7) 
 

      Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch, 

      Tiêu dao nơi hàn cốc, thanh sơn, 

      Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đờn, 

      Đồ thích chí chất đầy trong một túi. 

      Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới, 

      Gẩm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh, 

      Này này sĩ mới hoàn danh. 

       (Nguyễn Công Trứ) 

 
(1) Tước có năm bậc thì sĩ cũng dự vào; dân có bốn nghề thì sĩ đứng đầu tiên. 

(2) bồng tất: tên hai loại cỏ; cả câu chỉ chốn thảo dã kẻ sĩ ẩn thân lúc chưa gặp thời. 

(3) Điếu Vị: tích Lã Vọng xưa ngồi câu bên sông Vị; canh Sằn: tích Y Doãn xưa làm ruộng ở đất Sằn. 

(4) bồ luân: xe nhà vua thường dùng để đi rước người hiền về giúp nước. 

(5) Ngăn sóng dữ để giữ trăm dòng sông. 
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(6) Việc chính trị đã định sẵn trong lòng; Việc giáp binh đã sắp sẵn trong bụng; Việc đời đều coi là phận sự của 

mình; Làm trai như thế mới đáng mặt hào hùng. 

(7) Hoàng Thạch: tức Hoàng Thạch Công. Cuối đời nhà Tần, Trương Lương đi chơi ở đất Hạ Bì, đến Dĩ Kiều gặp 

ông già trao cho quyển Binh Thư Tam Lược mà dặn: "Đọc kỹ sách này sau có thể bình thiên hạ. Sau 13 năm nhà 

ngươi đến núi Cốc Thành, nếu thấy hòn đá vàng thì biết là ta đấy!" (Vì thế sau này người đời tôn ông lão là Hoàng 

Thạch Công). Đúng như lời dặn của ông, Trương Lương sau này cố công lớn trong việc giúp Lưu Bang lập nên nhà 

Hán 

Mời nghe bài ca trù: 

 

Hát Đò Đưa 

 Ca nương: Nguyễn Kiều Anh  

 (Giữ CTRL & bấm vào tên bài hát) 

 
 

 

CHƯƠNG BA 

VĂN CHƯƠNG THI CỬ 
(thời Nguyễn) 

 

PHẦN 2 

THƠ - PHÚ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYdp7EwGL2s&list=RDnYdp7EwGL2s&start_radio=1&t=159
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  THƠ  

 

      Cuối đời Đông Châu, Khuất Nguyên ở bên Trung Hoa có bày ra điệu Ly Tao, ở 

giữa hay cuối câu ta thường gặp chữ “hề”. Nó mở đầu cho một thể thơ của Trung 

Hoa thời cổ xưa. 

      Rồi lần lượt mãi sau, mới có một lối thơ, hình thức thuần thục hơn, hạn định 

hơn, người ta gọi là cổ thi, cổ thể hay là cổ phong.  

      Rồi mãi tới đầu Đường có thi sĩ Lý Bạch đặt ra nhiều bài thơ có âm điệu hay, 

nhà vua mới cho một nhóm quan văn lựa điệu, chọn âm theo thơ Lý Bạch, đặt ra 

luật nhất định gọi là Đường luật. Thơ Đường luật phát xuất ra từ đấy. 

      Tóm lại thơ Trung Hoa du nhập vào nước ta gồm hai thể thơ chính dùng trong 

thi cử:   

      - Thể thơ Đường luật, hay cận thể (gần đây), theo vần, đối, luật và niêm của 

Đường luật. 

      - Thể cổ phong, hay cổ thể (từ xưa) có trước thời nhà Đường, không theo niêm, 

luật. 

      Mỗi thể có hai loại:  

      - Mỗi câu có 5 chữ gọi là thơ ngũ ngôn 

      - Mỗi câu có 7 chữ gọi là thơ thất ngôn 

      - Mỗi bài có 4 câu gọi là thơ tứ tuyệt 

      - Mỗi bài có 8 câu gọi là thơ bát cú 

      Riêng thể cổ phong số câu có thể thay đổi hoặc 8 hoặc 6 hoặc 12 câu và những 

bài thất ngôn nào dài quá 8 câu, ngũ ngôn dài quá 16 câu gọi là “trường thiên” 

hoặc “hành”. 

      I- THƠ ĐƯỜNG LUẬT 
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      Thể thơ Đường luật đã trở thành thể thơ thi cử của nước ta từ cuối đời Trần. 

Năm 1396, vua Trần Thuận Tông quy định thể lệ thi Hội “tứ trường”, trong đó có 

kỳ đệ nhị (kỳ 2) thí sinh phải làm một bài thơ Đường luật và một bài phú. Các khoa 

thi Tiến sĩ ở thời Lê Sơ, Mạc, Lê Trung hưng đều lấy thơ Đường luật để thi. 

      Thơ Đường luật gồm nhiều dạng, nhưng có bốn dạng chính: 

      -Ngũ ngôn bát cú tức 5 chữ 8 câu 

      -Ngũ ngôn tuyệt cú tức 5 chữ 4 câu  

      -Thất ngôn bát cú tức 7 chữ 8 câu 

      -Thất ngôn tuyệt cú tức 7 chữ 4 câu 

      Trong thơ Đường, dạng thức thất ngôn bát cú là dạng thức thông dụng.  

     Trong lối thơ Đường luật, dù ở dạng thức nào đều có 5 điều phải lưu 

tâm: vần, đối, luật, niêm và cách bố cục. 

      1- Vần 

      Trước khi nói về vần ta cũng nên biết về thanh hay âm 

      a/ Thanh hay âm   

      Tiếng Việt là tiếng đơn âm, dựa theo chữ quốc ngữ bây giờ, có tiếng chỉ có 6 

thanh, có tiếng có tới 8 thanh. 

      - Tiếng có 6 thanh, tùy thuộc vào 6 dấu như: không dấu, huyền, ngã, hỏi, sắc, 

nặng. Những thanh này gồm những tiếng (chữ) có một, hai hay ba nguyên âm ở 

sau cùng.  

      Thí dụ:  

            -ma, mà, mã, mả, má, mạ  

            -đôi, đồi, đỗi, đổi, đối, đội,  

            -muôi, muồi, muỗi, muổi, muối, muội. 

      - Tiếng có 8 thanh là những tiếng có một hoặc hai phụ âm ở đằng sau, cộng 

thêm 2 thanh của dấu sắc và dấu nặng và có những phụ âm c, ch, p, t sau cùng. 

      Thí dụ:  

            - Tiếng “thiên” có 8 thanh âm gồm: thiên, thiền, thiễn, thiển, thiến, thiện, 

thiết, thiệt (cuối là t) 

            - Hay tiếng “tinh” có 8 thanh âm gồm: tinh, tình, tĩnh, tỉnh, tính, tịnh, tích, 

tịch (cuối là ch). 

      b/ Thanh bằng và thanh trắc 
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      Tám thanh chia ra làm hai loại: bằng và trắc. 

      - Bằng, chữ Nho là bình, có hai thanh, là những thanh mà âm phát ra bằng 

phẳng đều đều gồm những tiếng viết thành chữ quốc ngữ có dấu huyền và không 

dấu. 

      - Trắc, có 6 thanh còn lại của 8 thanh sau khi bỏ đi hai thanh bằng. Đó là 

những thanh khi âm phát ra hoặc tự thấp lên cao, hoặc tự cao xuống thấp. Gồm 

những chữ quốc ngữ có dấu ngã, hỏi, sắc, nặng, và hai thanh theo quy định dấu 

sắc và dấu nặng có những phụ cuối cùng là những chữ c, ch, p, t. 

      c/ Vần  

      */ Vần, chữ Nho là vận, là những tiếng thanh âm đặt một cách hòa hợp vào hai 

hoặc nhiều câu thơ để hưởng ứng nhau.  

      */ Cách gieo vần 

         -Thơ Đường luật dùng vần bằng, ít khi lắm mới dùng vần trắc. Có ý kiến, 

thật ra thơ Đường luật chỉ dùng vần bằng chứ không dùng vần trắc. Những bài thơ 

người ta gọi lầm là thơ Đường luật vần trắc chỉ là lối thơ cổ phong được làm bằng cách dùng thơ 

Đường luật đổi ra vần trắc chứ không phải thơ Đường. 

         -Suốt bài thơ Đường luật chỉ theo một vần, gọi là độc vận, và vì gieo vần vào 

chữ cuối câu 1, 2, 4, 6, 8 nên gọi là cước vận. 

         Thí dụ: 

                  Chơi Núi An Lão   

         1. Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ,  (v) 

         2. Đây hồn Thục Đế thác bao giờ.       (v) 

         3. Năm canh máu chảy đêm hè vắng,  

         4. Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.  (v) 

         5. Có phải tiếc xuân mà đứng gọi,  

         6. Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ.         (v) 

         7. Ban đêm ròng rã kêu ai đó,  

         8. Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ.  (v)  

             (Nguyễn Khuyến) 

       - Để xét vần gì, chỉ cần xét chữ cuối ở trong câu gọi là cước vận hay túc vận. 

      - Nếu vần đó là chữ thuộc thanh âm bằng thì gọi là bình vận. 

      - Nếu vần đó là chữ thuộc thanh âm trắc thì gọi là trắc vận. 
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      Các nhà thơ sử dụng thường là vần bằng, rất ít khi dùng vần trắc. Năm thanh 

trắc này phải tránh trùng vận, nếu trùng âm thì phải khác nghĩa. 

      - Nếu vần được gieo giữa 2 câu liền kề nhau thì gọi là liên vận. 

        Thí dụ:  

        Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ (câu số 1)  

        Đây hồn Thục Đế thác bao giờ (câu số 2) 

      - Nếu vần gieo giữa câu này và câu kia phải bị cách một câu chèn giữa như các 

câu số chẳn 2-4, 4-6, và 6-8 bởi những câu lẻ 3,5,7 thì gọi là cách vận. 

       Thí dụ: 

       Đây hồn Thục Đế thác bao giờ       (câu số 2)  

        . . .                                                  (câu số 3)  

       Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ  (câu số 4) 

      - Nếu gieo sai vần thì gọi là lạc vận. 

         Thí dụ:  

         1. Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao  

         2. Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu 

              . . .   

             (Thu Vịnh-Nguyễn Khuyến) 

      - Nếu gieo vần không sát gọi là cưỡng vận (ép vần).     

      2- Đối (Đối ngẫu) 

      Đối là đặt hai câu đi song đôi cho ý và chữ trong hai câu ấy cân xứng với nhau. 

Vậy trong phép đối, vừa phải đối ý, vừa phải đối chữ. Đối chữ thì phải để ý tới đối 

cả về thanh lẫn thể loại. Với chữ quốc ngữ ngày nay phải kể đến tự loại như phải 

đồng là tĩnh từ, danh từ, động từ . . . đối với nhau. 

      Thí dụ: 

      Lắt lẻo cành thông cơn gió giật 

      Đầm đìa lá liễu hạt sương gieo 

        (Hồ Xuân Hương) 

      Nhà chỉn rất nghèo thay, nhờ được bà hay lam hay làm, thắt lưng bó que, sắn 

váy quai cồng, tất tưởi chân nam chân xiêu, vì tớ đỡ đần trong mọi việc. 

     Bà đi đâu vội mấy, để cho lão vất vơ vất vưởng, búi tóc củ hành, buông quần lá 

tọa, gật gù tay đũa tay chén, cùng ai kể lể chuyện trăm năm. 

      (Khóc vợ - Nguyễn Khuyến) 
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      a/ Các phép đối (được phân loại theo nhà thơ Quách Tấn). Gồm 6 loại: (*) 

      */ Phép chỉnh đối: Đây là phép đối thông dụng nhất, các chữ của câu trên và 

câu dưới theo thứ tự đối nhau từng chữ một hay từng cặp chữ kép một. 

      Lom khom dưới núi tiều vài chú    

      Lác đác bên sông chợ mấy nhà.  

       (dưới núi đối với bên sông)  

     (Bà Huyện Thanh Quan) 

      */ Phép tá tự đối: Đây là phép đối tiếng (chữ) 

       Hai mái trống tung đành chịu dột 

      Tám giờ chuông điểm phải nằm co 

       (trống đối với chuông) 

      (Trần Tế Xương) 

      */ Phép bất đối chi đối: Không đối tự loại mà đối ý. 

       Bóng chiều đã ngả đâu quê cũ 

       Xưa nay chinh chiến mấy ai về 

       (Tổng trấn Nguyễn Văn Thành) 

       */ Phép đối lưu thuỷ: Ý câu dưới tiếp ý câu trên vì một mình câu trên không đủ 

nghĩa. 

      Thôi về bãi biển cho êm ái 

      Để mặc bên sông nó gật gù 

       (Nguyễn Khuyến) 

       Tổng đốc vì thương người bạc mạng 

      Tiền Đường chưa chắc mộ hồng nhan 

       (Tản Đà) 

      */ Phép Cú Trung Đối: Còn gọi là tiểu đối. Tự đối nhau trong từng câu. Câu 

trên tự đối, câu dưới cũng tự đối.  Hai câu đều tự đối.  

      Lấy của đánh người quân tệ nhỉ 

      Xương gà da cóc có đau không 

      (Nguyễn Khuyến) 

(Lấy của đối với đánh người. Xương gà đối với da cóc) 

      Chim trời cá nước duyên ai đó  

      Vía dại hồn khôn chết dễ chơi  
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        (Tản Đà)   

(Chim trời đối với cá nước. Vía dại đối với hồn khôn) 

      */ Phép giao cổ đối: Từng nhóm hay từng chữ của câu trên đối chéo với từng 

nhóm hay từng chữ của câu dưới 

      Chân bước vững đường chiều khấp khểnh 

      Rừng cây rậm rạp trúc vươn cao.  

       (Trần Tuấn Ngọc)   

(Chân bước vững của câu trên đối chéo với trúc vươn cao của câu dưới 

- đường chiều khấp khểnh của câu trên đối chéo với Rừng cây rậm rạp của câu dưới) 

      b/ Luật đối trong thơ bát cú: 

      Những câu phải đối trong thơ bát cú, kể cả ngũ ngôn lẫn thất ngôn, trừ hai câu 

đầu và hai câu cuối, còn 4 câu giữa đối với nhau từng cặp,  

      -Câu 3 đối với câu 4 (3.4) 

      -Câu 5 đối với câu 6 (5,6) 

      Thí dụ: 

            Bạn Đến Nhà Chơi 

      1- Đã bấy lâu nay bác đến nhà, 

      2- Trẻ thì đi vắng, chợ thì xa. 

      3- Ao sâu nước cả, khôn chài cá,               (Đối) 

      4- Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.         (Đối) 

      5- Cải mới ra cây, cà chửa nụ,                  (Đối) 

      6- Bầu vừa rụng dốn, mướp đương hoa.    (Đối) 

      7- Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 

      8- Bác đến chơi đây ta với ta. 

            (Nguyễn Khuyến) 

            Thằng Mõ 

      1- Mõ này cả tiếng lại dài hơi, 

      2- Mẫn cán ra tay chẳng phải chơi. 

      3- Mộc đạc vang lừng trong bốn cõi,        (Đối) 

      4- Kim thah rền rĩ khắp mọi nơi.               (Đối) 

      5- Trẻ già thảy thảy đều nghe lệnh,           (Đối) 

      6- Làng nước ai ai phải cứ lời.                  (Đối) 
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      7- Trên dưới quyền hành tay cất đặt, 

      8- Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi. 

            (Lê Thánh Tông) 

      3- Luật bằng trắc 

(Dựa theo tài liệu về thơ Đường luật trong cuốn “Việt Thi” của Trần Trọng Kim và cuốn “Văn 

Học Việt Nam” của Dương Quảng Hàm). 

      a/ Luật 

      Luật thơ Đường là cách sắp đặt tiếng bằng, tiếng trắc trong các câu của một 

bài thơ thành khuôn mẫu hay công thức một cách chặt chẽ đã được định sẵn.  

      Có hai luật, luật bằng và luật trắc: 

-Hễ chữ thứ hai câu thơ đầu tiên là thanh bằng thì bài thơ theo luật bằng 

-Hễ chữ thứ hai câu thơ đầu tiên là thanh trắc thì bài thơ theo luật trắc 

      Nói cách khác: 

- Luật bằng là luật thơ chữ thứ hai câu đầu tiên bài thơ là thanh bằng 

- Luật trắc là luật thơ chữ thứ hai câu đầu tiên bài thơ là thanh trắc 

 

Trong các bảng luật được liệt kê dưới đây,  

- Những chữ “B” thay tiếng bằng và chữ “T” thay cho tiếng trắc 

- Chữ “v” thay cho tiếng vần 

- Những chữ in đậm (bold) là những tiếng phải theo đúng luật 

- Những chữ thường (không đậm) thì theo đúng luật hoặc không theo đúng luật 

cũng được dựa theo lệ “bất luận” (sẽ nói sau). 

- Chữ màu đỏ cho luật 

- Chữ màu xanh cho vần 

 

Luật trong thơ Ngũ ngôn bát cú (5 chữ, 8 câu) 

      */ Luật Bằng vần Bằng 

       -1: B B T T B (v) 

      - 2: T T T B B (v) 

      - 3: T T B B T 

      - 4: B B T T B (v) 

      - 5: B B B T T 
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      - 6: T T T B B (v) 

      - 7: T T B B T 

      - 8: B B T T B (v) 

 

            Tự trào 

      Phong lưu tính đã quen, 

      Thằng tôi há chịu hèn. 

      Bạc mở vung tấn tấn, 

      Rượu đánh tít cù đèn. 

      Trên trời đứt dây xuống, 

      Dưới đất chật nẻ lên. 

      Ao ước còn toan những, 

      Có tiền dễ mua tiên. 

       (Khuyết danh) 

      */ Luật Bằng vần Trắc 

        -1: B B B T T (v) 

       - 2: T T B B T (v) 

       - 3: T T T B B 

       - 4: B B B T T (v) 

       - 5: B B T T B 

       - 6: T T B B T (v) 

       - 7: T T T B B 

       - 8: B B B T T (v) 

            Mùa Hạ 

      Tháng tư đầu mùa Hạ, 

      Tiết trời thực oi ả. 

      Tiếng dế kêu thiết tha, 

      Đàn muỗi bay tơi tả. 

      Nỗi ấy biết cùng ai, 

      Cảnh nầy buồn cả dạ. 

      Biếng nhắp năm canh chầy, 

      Gà đà sớm giục giả. 

       (Khuyết danh) 
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      */ Luật Trắc vần Bằng 

        -1: T T T B B (v) 

       - 2: B B T T B (v) 

       - 3: B B B T T 

       - 4: T T T B B (v) 

       - 5: T T B B T 

       - 6: B B T T B (v) 

       - 7: B B B T T 

       - 8: T T T B B (v) 

            Thu Giang 

      Một thức nước in trời, 

      Đò ai chiếc lá khơi. 

      Non xanh cao chót vót, 

      Dòng nước chảy đầy vơi. 

      Mảng khúc Thương lang hát, 

      Ưa tình lữ khách chơi. 

      Mong cho yên sóng gió, 

      Qua lại mặc người đời. 

       (Khuyết danh) 

      */ Luật Trắc vần Trắc  

       - 1: T T B B T (v) 

       - 2: B B B T T (v) 

       - 3: B B T T B 

       - 4: T T B B T (v) 

       - 5: T T T B B 

       - 6: B B B T T (v) 

       - 7: B B T T B 

       - 8: T T B B T (v) 

            Ngày Tết 

      Nhớ tưởng vào ngày Tết, 

      Cứ ăn cữ nói chết. 

      Cơm canh dọn đủ đầy, 
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      Bánh trái chưng không hết. 

      Cha mẹ hân hoan nhiều, 

      Cháu con làm chết mệt. 

      Vui vầy bày cuộc chơi, 

      Pháo chuột nổ xì xẹt.  

       (Khuyết danh) 

Luật trong thơ Thất ngôn bát cú (7 chữ, 8 câu) 

      */ Luật Bằng Vần Bằng 

        -1: B B T T T B B (v) 

       - 2: T T B B T T B (v) 

       - 3: T T B B B T T  

       - 4: B B T T T B B (v) 

       - 5: B B T T B B T 

       - 6: T T B B T T B (v) 

       - 7: T T B B B T T 

       - 8: B B T T T B B (v) 

            Thu điếu 

      Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, 

      Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. 

      Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, 

      Lá vàng trước gió sẽ dưa vèo. 

      Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt. 

      Ngõ trúc quanh co khách vắng teo. 

      Tựa gối buông cần lâu chẳng được, 

      Cá đâu đớp động dưới chân bèo. 

       (Tam Nguyên Yên Đổ - Nguyễn Khuyến) 

      */ Luật Bằng Vần Trắc 

       - 1: B B T T B B T (v) 

       - 2: T T B B B T T (v) 

       - 3: T T B B T T B 

       - 4: B B T T B B T (v) 

       - 5: B B T T T B B  
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       - 6: T T B B B T T (v) 

       - 7: T T B B T T B 

       - 8: B B T T B B T (v) 

            Ghẹo cô hàng nước 

      Bán hàng nay cô đã mấy tuổi, 

      Nước cô còn nóng hay là nguội? 

      Lủng lẳng trên treo dăm nắm nem, 

      Lơ thơ dưới móc một chuồng chuối. 

      Bánh rán bánh dày đều xoa mỡ, 

      Khoai ngứa khoai lang cũg chấm muối. 

      Ăn uống xong rồi tiền chưa đủ, 

      Biết nhau cho chịu một vài buổi. 

       (Nguyễn Quỳnh) 

      */ Luật Trắc vần Bằng 

       - 1: T T B B T T B (v) 

       - 2: B B T T T B B (v) 

       - 3: B B T T B B T 

       - 4: T T B B T T B (v) 

       - 5: T T B B B T T 

       - 6: B B T T T B B (v) 

       - 7: B B T T B B T 

       - 8: T T B B T T B (v) 

            Qua đèo Ngang 

      Bước tới đèo ngang bóng xế tà, 

      Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 

      Lom khom dưới núi tiều vài chú, 

      Lác đác bên sông rợ mấy nhà. 

      Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, 

      Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. 

      Dừng chân đứng lại trời non nước, 

      Một mảnh tình riêng ta với ta. 

       (Bà Huyện Thanh Quan) 
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      */ Luật Trắc vần Trắc 

       - 1: T T B B B T T (v) 

       - 2: B B T T B B T (v)  

       - 3: B B T T T B B 

       - 4: T T B B B T T (v) 

       - 5: T T B B T T B 

       - 6: B B T T B B T (v) 

       - 7: B B T T T B B 

       - 8: T T B B B T T (v)   

            Đến làng Tam Chế  

      Bóng ác non đoài ban xế xế, 

      Bỗng đâu đã tới miền Tam Chế. 

      Mênh mang khóm nước nhuộm màu lam, 

      Chận ngắt đỉnh non lồng bóng quế. 

      Chợ họp bên sông gẫm có chiều, 

      Thuyền bày trên đất xem nhiều thế. 

      Cảnh vật bằng đây họa có hai, 

      Vì dân khoan giản bên tô thuế. 

       (Lê Thánh Tôn) 

      b/ Thất luật  

      Một câu thơ đặt sai luật là không dựa trên khuôn mẫu quy định của luật đã nêu 

trên. Phải luôn tuân thủ luật bằng, trắc. Trong một câu thơ chữ nào đáng đặt tiếng 

bằng mà đặt tiếng trắc, hoặc ngược lại, đáng đặt tiếng trắc mà đặt tiếng bằng thì 

gọi là thất luật, không được. 

      c/ Bất luận và khổ độc 

         */ Bất luận: Cứ như theo đúng những khuôn mẫu quy định của luật bằng trắc 

thì rất khó làm nên có lệ bất luận, nghĩa là trong câu thơ có một vài chữ không cần 

phải đúng luật. 

      Như: 

      -Trong bài thơ ngũ ngôn thì chữ thứ nhất, thứ ba (1,3) không cần đúng luật tức 

“nhất, tam” bất luận 
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      -Trong bài thơ thất ngôn thì chữ thứ nhất, thứ ba và thứ năm (1,3,5) không cần 

đúng luật, tức là “nhất, tam, ngũ” bất luận. 

      Thí dụ:  

      - Bất luận trong bài thơ ngũ ngôn “Luật Bằng vần Bằng” 

         -1: B B T T B (v) 

         - 2: T T T B B (v) 

         - 3: T T B B T 

         - 4: B B T T B (v) 

         - 5: B B B T T 

         - 6: T T T B B (v) 

         - 7: T T B B T 

         - 8: B B T T B (v) 

      - Bất luận trong bài thơ thất ngôn bát cú “Luật Bằng Vần Bằng” 

          -1: B B T T T B B (v) 

          - 2: T T B B T T B (v) 

          - 3: T T B B B T T  

          - 4: B B T T T B B (v) 

          - 5: B B T T B B T 

          - 6: T T B B T T B (v) 

          - 7: T T B B B T T 

          - 8: B B T T T B B (v) 

      */ Khổ độc: Những chữ có thể thay đổi theo lệ bất luận trong câu thơ, chữ 

đáng trắc đổi thành bằng thì bao giờ cũng được, ngược lại chữ đáng bằng mà đổi 

thành trắc, trong vài trường hợp không được vì sự thay đổi ấy trở nên khó đọc nên 

gọi là khổ độc.  

      Như: 

      -Trong bài thơ ngũ ngôn, chữ thứ nhất các câu chẵn, và chữ thứ ba của tất cả 

các câu lẻ, đáng bằng mà đổi ra trắc là khổ độc (1 chẵn, 3 lẻ). 

      -Trong bài thơ thất ngôn, chữ thứ ba của các câu chẵn, và chữ thứ năm của các 

câu lẻ, đáng bằng mà đổi ra trắc là khổ độc (3 chẵn, 5 lẻ). 

      Thí dụ: 
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      - Khổ độc trong bài thơ ngũ ngôn “Luật Bằng vần Bằng” 

         -1: B B T T B (v) 

         - 2: T T T B B (v) 

         - 3: T T B B T  

         - 4: B B T T B (v) 

         - 5: B B B T T 

         - 6: T T T B B (v) 

         - 7: T T B B T 

         - 8: B B T T B (v) 

      - Khổ độc trong bài thơ thất ngôn bát cú “Luật Bằng Vần Bằng” 

          -1: B B T T T B B  (v) 

          - 2: T T B B T T B (v) 

          - 3: T T B B B T T  

          - 4: B B T T T B B (v) 

          - 5: B B T T B B T 

          - 6: T T B B T T B (v) 

          - 7: T T B B B T T 

          - 8: B B T T T B B (v)    

      4- Niêm  

      Niêm nghĩa đen là dính với nhau, là sự liên lạc về âm luật của hai câu thơ trong 

bài thơ Đường luật.  

      a/ Hai câu thơ niêm với nhau  

      - Khi chữ thứ hai của hai câu cùng theo một luật, hoặc là cùng bằng, hoặc là 

cùng trắc, nghĩa là bằng niêm với bằng, trắc niêm với trắc theo từng cặp đôi “nhất 

bát, nhị tam, tứ ngũ, lục thất” tức những câu (1,8), (2,3), (4,5), (6,7).  

      Thí dụ:  

      Niêm của bài thơ thất ngôn bát cú “luật bằng vần bằng”. (Để ý đến vần bằng 

trắc của chữ thứ hai trong hai câu niêm với nhau).  

      -1: B B T T T B B  (v) 

      - 2: T T B B T T B (v) 

      - 3: T T B B B T T  
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      - 4: B B T T T B B (v) 

      - 5: B B T T B B T 

      - 6: T T B B T T B (v) 

      - 7: T T B B B T T 

      - 8: B B T T T B B (v) 

      Câu 1 niêm với câu 8 

      Câu 2 niêm với câu 3 

      Câu 4 niêm với câu 5 

      Câu 6 niêm với câu 7 

            Thu điếu 

      Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, 

      Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. 

      Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, 

      Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. 

      Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt. 

      Ngõ trúc quanh co khách vắng teo. 

      Tựa gối buông cần lâu chẳng được, 

      Cá đâu đớp động dưới chân bèo.  

       (Tam Nguyên Yên Đỗ - Nguyễn Khuyến) 

            Cái chổi 

      Lời chúa vâng truyền xuống ngọc giai, 

      Cho làm lệnh tướng quét trần ai. 

      Một tay vùng vẫy trời tung gió, 

      Một cõi tung hoành đất sạch gai. 

      Ngày vắng, rủ mây cung bắc-Hán, 

      Đêm thanh, tựa nguyệt chốn lâu đài.  

      Ôm lòng gốc rễ, lâu càng dãi. 

      Mòn mỏi lâu còn một cái đai. 

       (Lê Thánh Tôn) 

      b/ Thất niêm: Bài thơ không theo đúng niên luật thì gọi là thất niêm, không 

được 

      5- Bố cục 
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      Một bài thơ bát cú gồm bốn phần: Đề, thực, luận và kết. 

      */ Đề gồm 2 câu gọi là phá thừa 

            -Câu 1, gọi là phá đề, nói rõ cái đề tài để người đọc hiểu ngay mình muốn 

nói về cái gì 

            - Câu 2, gọi là thừa đề, nối ý câu phá để nói cho rõ thêm ý của câu phá đề 

      */ Thực gồm 2 câu gọi là cặp trạng   

            - Hai câu 3 và 4 giải thích đầu bài cho rõ ràng thêm ra. 

            - Câu sau phải đối với câu trước  

      */ Luận gồm 2 câu gọi là cặp luận 

            - Hai câu 5 và 6 bàn luận rộng ra, hoặc khen, chê, so sánh ... và có thể dùng 

điển cố để giải thích, biện luận cho hết ý của đầu bài. 

            - Câu sau phải đối với câu trước 

      */ Kết gồm 2 câu gọi là thúc kết 

            - Hai câu 7 và 8 tóm tắt hết ý nghĩa của bài thơ. Có khi còn khuyên, trách, 

mừng giận, hỏi . . . 

      Cấu trúc của bài thơ Đường như ở trên được tóm tắt trong bài thơ sau: 

      Câu đầu nói trổng việc gần xa, 

      Câu thứ đề bài phải chỉ ra. 

      Trạng kể căn do cho đích xác, 

      Đối khai thượng hạ chớ sai ngoa. 

      Luận bàn mọi thứ thêm minh bạch, 

      Trên dưới hai câu cũng xứng hòa. 

      Sau kết vài lời cho hợp ý, 

      Nên bài phong hóa dạy người ta. 

       (Hồ Ngọc Cẩn) 

      Thí dụ: 

            Đề miếu bà Trương 

      Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương, 

      Miếu ai như miếu vợ chàng Trương. 

      Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, 

      Làn nước chi cho lụy đến nàng. 

      Chứng quả có đôi vừng nhật nguyệt, 

      Giải oan chi mượn đến đàn tràng. 
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      Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, 

      Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng. 

      (Lê Thánh Tông) 

 

[ TÓM LƯỢC những thành phần trong bài thơ Đường (thất ngôn bát cú) 

*/ Luật về Vần  

-Trong một bài thơ thất ngôn bát cú, vần, thường là vần bằng, ít khi dùng vần trắc, được gieo ở 

cuối câu đầu và cuối những câu chẵn, tức là những câu 1, 2, 4, 6, 8. Suốt bài thơ chỉ gieo một 

vần gọi là độc vận, gieo vào cuối câu gọi là cước vận. 

*/ Luật về Đối 

Hai cặp câu 3, 4 và 5, 6 bắt buộc phải đối với nhau 

*/ Luật bằng, trắc 

Trong thơ Đường luật, có luật bằng và luật trắc 

-Hễ chữ thứ hai trong câu thơ đầu tiên là thanh (tiếng) bằng thì bài thơ theo luật bằng  

-Hễ chữ thứ hai trong câu thơ đầu tiên là thanh (tiếng) trắc thì bài thơ theo luật trắc  

Bài thơ dù theo luật bằng hay luật trắc gồm hai quy định: 

   Quy định hàng ngang gọi là Luật:  

      -Những chữ 1,3,5 được tự do (nhất, tam, ngũ bất luận, những chữ bất luận 

        đáng là bằng mà đổi thành trắc gọi là khổ độc vì khó đọc) 

      -Những chữ 2,4,6 phải đúng theo luật (nhị, tứ, lục phân minh) không được đổi. 

 Quy định hàng dọc gọi là Niêm 

       -Bằng niêm với bằng, trắc niêm với trắc 

       -Niêm, theo chữ thứ hai trong mỗi câu, và theo từng cặp (1,8),(2,3),(4.5),(6,7) 

Sai về Luật gọi là thất luật. Sai về Niêm gọi là thất niêm. Cả hai đều không được. 

*/ Bố cục hay cấu trúc 

Một bài thơ bát cú gồm bốn phần, mỗi phần hai câu: Đề, thực, luận và kết] 

      6- Thơ tứ tuyệt hay tuyệt cú 

      Là loại thơ có 4 câu. 

      a/ Thơ tứ tuyệt (tuyệt cú) ngắt ra từ thơ bát cú 

      Đây là thơ bốn câu, tứ là bốn, tuyệt là đứt hay ngắt. Lối thơ này gọi là tứ tuyệt 

vì nó được ngắt ra từng bốn câu thơ lấy từ bài thơ bát cú Đường luật. 

      Có nhiều cách ngắt để trở thành những bài thơ tứ tuyệt. 

      - Ngắt ra 4 câu đầu (câu 1,2,3,4), gồm 2 câu đầu không đối và hai câu cuối có 

đối, gọi là khai thừa song hợp. Tương tự với hai cặp câu (1,2 và 5,6). 

      - Ngắt ra 4 câu cuối (câu 5,6,7,8), gồm 2 câu đầu có đối và 2 câu cuối không 

đối, gọi là song khai chuyển hợp. 
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      - Ngắt ra 4 câu giữa (câu 3,4,5,6), gồm hai câu đầu có đối và hai câu cuối cũng 

có đối nhau, gọi là song khai song hợp.  

      - Ngắt ra lấy hai câu đầu và hai câu cuối (câu 1,2,7,8), gồm hai câu đầu và hai 

câu cuối, đều không có đối, gọi là tuyền thủ thuận lưu. 

      Thí dụ: 

      -Khai thừa song hợp (bốn câu đầu) hoặc (hai câu đầu và hai câu 5,6) 

            Dệt vải 

      Thấy dân rét mướt nghĩ mà thương,  

      Vậy phải lên ngôi gỡ mối giường. 

      Tay ngọc lần đưa thoi nhật nguyệt, (đối) 

      Gót vàng giậm đạp máy âm dương. (đối) 

       (Lê Thánh Tông) 

      -Song khai chuyển hợp (bốn câu chót) 

            Tặng sách 

      Chung Tử gò Nam còn thấy mặt,      (đối) 

      Bá Nha đàn Việt phải ra tay.             (đối) 

      Còn non còn nước còn tương ngộ, 

      Tích cổ duy kim mới rỡ mày. 

       (Diên Hương) 

      - Song khai song hợp (hai câu giữa) 

            Tự cảm 

      Gió đưa dương liễu cành cành nguyệt,     (đối) 

      Cụm tỏa ngô đồng lá lá sương.                 (đối) 

      Thuyền mọn năm canh người Bãi Hán,     (đối) 

      Địch dài một tiếng khách Tầm Dương.      (đối) 

       (Phan Thanh Giản) 

      - Tuyền thủ thuận lưu (hai câu đầu và hai câu cuối cùng-không đối) 

            Cái pháo 

      Xác không, vốn những cậy tay người, 

      Bao nả công trình, tạch cái thôi. 
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      Kêu lắm, lại càng tan tác lắm, 

      Thế nào cũng một tiếng mà thôi. 

       (Nguyễn Hữu Chỉnh)  

      Xét ra thì dùng dạng nào thì cũng lấy từ thơ bát cú mà ngắt ra nên thơ tứ cú gọi 

là tuyệt cú hay tứ tuyệt. 

      b/ Bố cục hay cấu trúc, tương tự như thơ bát cú 

      - Câu đầu, gọi là câu đề, để nói rõ đầu đề. 

      - Câu thứ nhì, gọi là câu thực, miêu tả cụ thể. 

      - Câu thứ ba, gọi là câu luận, để bàn rộng hoặc khen chê. 

      - Câu thú tư, gọi là câu kết, để tóm tắt ý nghĩa của bài thơ. 

 

      7- Biến thể của thơ Đường 

      Có rất nhiều loại biến thể trong thơ Đường 

      - Phá lục: câu đầu 6 chữ, những câu sau 7 chữ như thường lệ 

      - Yết hậu: ba câu đầu đủ chữ, câu cuối cùng chỉ có một chữ “vận” (vần) mà thôi 

      - Thủ vĩ ngâm: Câu đầu và câu cuối giống nhau 

      - Thủ vĩ liên hoàn: câu “kết” (thúc kết) của bài 1 làm câu “phá” (phá đề) của 

bài 2; câu kết của bài 2 làm câu phá đề của bài 3; và tuần tự như thế cho đến hết thì 

lấy câu phá của bài 1 làm câu kết của bài chót. 

       Và còn nhiều loại biến thể khác nữa.  

      Thí dụ: bài thơ biến thể loại “Yết hậu” 

             - Anh nhè 

      Sống ở nhân gian đánh chén nhè, 

      Thác về âm phủ cắp kè kè. 

      Diêm vương mới hỏi: “mang gì đấy?” 

                                                     Be! 

            - Giữa ban ngày sãi ghẹo vãi 

       Sãi ghẹo vãi: 

      Chùa vắng có ai mà! 

      Yêu nhau chút gọi là, 

      Rủ nhau ra hậu uyển, 
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                                 ta … 

      Vãi mắng: 

      Lẳng lơ cái mặt như … 

      Cóc nhái cũng chẳng từ, 

      Tu hành đâu có thế! 

                                     hư! 

       Tiểu tăng dọa: 

      Hôm qua có chuyện hay, 

      Thầy ghẹo vãi ban ngày! 

      Bổn đồ không ai biết, 

                                    may! 

       Sãi van: 

      Chú tiểu thật là ngoan, 

      Chuyện thấy chớ nói càn! 

      Đêm rằm cho ăn oản, 

                                     van! 

       (Tác giả (?)) 

 

      Thí dụ: bài thơ biến thể loại “Thủ vĩ ngâm” 

            - Khóc ông Phủ Vĩnh Tường 

      Trăm năm ông Phủ Vĩnh Tường ôi! 

      Cái nợ ba sinh đã trả rồi. 

      Chôn chặt văn chương ba tấc đất, 

      Tung hê hồ thỉ bốn phương trời. 

      Cán cân tạo hóa rơi đâu mất? 

      Miệng túi càn khôn thắt lại rồi. 

      Hăm bảy tháng trời đâu mấy chốc, 

      Trăm năm ông Phủ Vĩnh Tường ôi! 

       (Hồ Xuân Hương) 

 

II- THƠ CỔ PHONG  

      Thể thơ này có trước thơ Đường chỉ cần có vần, không cần đối, không cần theo 

niêm luật bằng trắc chặt chẽ, miễn sao đọc cho êm tai là được. Từ thời nhà Đường 



- 82 - 

 

về sau vẫn được dùng, không theo Đường luật, hoặc nếu có thì chỉ một số câu theo 

luật mà thôi. 

      1/ Số chữ   

      Lối này chỉ có số chữ trong câu là nhất định, hoặc ngũ ngôn (5 chữ) hoặc thất 

ngôn (7 chữ); ngoài ra, không phải theo thể lệ chặt chẽ như lối Đường luật, nghĩa là 

không có niêm, luật, không phải đối (một câu đôi khi có đối là tùy theo người làm 

thơ chứ không bắt buộc).  

      2/ Số câu  

      Không hạn chế số câu: cứ từ bốn câu trở lên, muốn làm dài ngắn bao nhiêu 

cũng được. Các thi gia cũng thường hay làm một bài 4 câu (tứ tuyệt) hoặc 8 câu 

(bát cú), nhưng cũng có bài làm 6 câu hoặc 12 câu.  

      Những bài thất ngôn nào dài quá 8 câu, và ngũ ngôn dài quá 16 câu gọi là 

trường thiên hoặc hành. 

      3/ Cách gieo vần 

            - Hoặc có thể cả bài dùng nguyên một vần tức độc vận (như lối thơ Đường)  

            - Hoặc dùng nhiều vần tức liên vận. Khi dùng liên vận thì:  

                  - hoặc mỗi hai câu mỗi đổi vần tức mỗi cuối câu mỗi hạ vần,  

                  - hoặc mỗi bốn câu đổi dùng một vần như lối thơ tứ tuyệt. Mỗi khi đổi 

                   vần, câu thứ nhất hoặc có gieo vần hoặc không gieo vần cũng được   

      Thể thơ cổ phong đã dùng trong thi cử thời nhà Lý. Thời nhà Trần cũng vậy, 

trong kỳ thi có bài “ngũ ngôn trường thiên”. Ngũ ngôn trường thiên cũng được ra 

thi ở những khoa Đông các thời Hậu Lê.       

      Thí dụ: 

      */ Ngũ ngôn cổ phong 

            - Ngũ ngôn tứ tuyệt độc vận 

                  Qui tiều 

            Rừng lau gió xao xác, 

            Chim hôm bay lác đác. 

            Gánh củi lững thững về, 

            Đường quen không sợ lạc. 

            (Bùi Ưu Thiên) 
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            - Ngũ ngôn tứ tuyệt liên vận (cứ 4 câu đổi một vần) 

                  Điền gia lạc (vui cảnh làm ruộng) 

            Năm ngoái ruộng được mùa, 

            Nhà ta bốn cót thóc. 

            Ăn tiêu hãy còn thừa, 

            Bán cho con đi học. 

            Năm nay trời hạn hán, 

            Mười phần thu được ba. 

            Ăn tiêu đang lo thiếu, 

            May ra được mùa cà. 

            Con học không có tiền, 

            Cha phải đi vay nợ. 

            Nhà nghèo con học được, 

            Còn hơn tiền chôn lỗ. 

            (Bùi Ưu Thiên) 

            - Ngũ ngôn bát cú 

                  Đêm mùa hạ 

            Tháng tư đầu mùa hạ, 

            Tiết trời thật oi ả! 

            Tiếng dế kêu thiết tha, 

            Dàn muỗi bay lả tả. 

            Nỗi ấy biết cùng ai? 

            Cảnh này buồn cả dạ! 

            Biếng nhắp năm canh chày, 

            Gà đã sớm dục dã 

            (Nguyễn Khuyến)  

      */ Thất ngôn cổ phong 

             - Thất ngôn độc vận 

                  Tửu hữu (6 câu) 

            Hôm qua có bạn, rượu lại hết, 

            Hôm nay có rượu, bạn không biết. 
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            Cất đi đợi bạn đến lúc nào, 

            Cùng uống cùng vui trời đất tít. 

            Khi say quên cả ta là ta, 

            Còn hơn lúc tỉnh nhớ mà mệt. 

              (Bùi Ưu Thiên) 

            - Thất ngôn liên vận (10 câu) 

                  Cảnh tạo hóa 

            Đá xanh như nhuộm, nước như lọc, 

            Cỏ cây hoa lá dệt như vóc. 

            Trời quang mây tạnh gió đìu hiu, 

            Ai thấy cảnh này mà chẳng yêu. 

            Mới biết hóa công tay không vẽ, 

            Không mực không thuốc mà đủ vẻ. 

            Tay người điểm xuyết ra nước non, 

            Bể cạn non bộ nhỏ con con. 

            Sao bằng tiêu dao cùng tạo hóa. 

            Bốn mùa phong cảnh thật không giá. 

              (Vô danh) 

 

  PHÚ  

      - Phú là loại văn học cổ điển của Trung Hoa có từ đời nhà Hán, du nhập vào 

nước ta từ đời nhà Đường, được dùng trong thi cử từ thời nhà Lý và được đặt trong 

vị trí rất cao.  

      - Phú thuộc thể loại “bán thi bán văn” tức nửa thơ nửa văn, mang tính lưỡng 

thể trong văn chương cổ và được phát triển song hành cùng với các thể thơ và văn 

khác.  

      - Phú có nguồn gốc từ cổ thi và cổ văn, thiên về trữ tình, triết lý, nghị luận dựa 

trên ngôn từ có vần và nhịp điệu.  

      Bao gồm những điểm đặc biệt:  

      - Trước hết phú là tổng hợp cả vần (vận), đối (biền văn), và tản văn (văn xuôi 

không vần không đối). 
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      - Về phong cách và thủ pháp, phú mang tính cách khoa trương, phô bày cái vẻ 

đẹp của sự vật, sự việc và chí khí. Chính sự khoa trương ấy đã làm nên vẻ đẹp của 

thể phú. Và, người làm bài văn phú có thể vận dụng được tối đa tri thức, điển cố để 

cho nội dung triết lý, nghị luận trở nên vững chãi, rõ ràng và thuyết phục cao; làm 

cho ý tưởng tương đồng hay tương phản có lý lẽ thêm sắc bén trong nghị luận, tình 

cảm thêm sâu đậm trong tình cảm. 

      - Nhằm tăng tính cách trữ tình, bài phú có thể chen vào những bài thơ ngắn gọi 

là “ca”, cách gọi này để phân biệt thể phú và thơ. 

      - Một nét đặc biệt của phú là dùng những bài học lịch sử, thể nghiệm kim cổ 

đặt vào đoạn cuối bài nhằm để khuyên răn, đề bạt hay thỉnh nguyệt, dãi bày. 

      - Phú là thể loại văn chương thích hợp nhất để thể hiện thực tài và có khả năng 

thẩm định giá trị của những bậc đại tài. Như trường hợp Trạng nguyên Mạc Đĩnh 

Chi trong đời vua Trần Anh Tông. Trong khoa thi Thái Học Sinh năm 1304, do vì 

dáng người bé nhỏ và xấu xí nên vua không vừa lòng, không muốn bổ quan chức 

trong triều, Mạc Đĩnh Chi biết ý nên làm bài phú “Ngọc tỉnh liên phú” (Hoa sen 

trong giếng ngọc) để tự ví mình dâng lên vua, được vua khen, thấy ông có thực tài 

nên phong chức tước.  

 

XIN ĐỌC VÀI BÀI PHÚ TRONG PHỤ LỤC “B” 
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CHƯƠNG BA 

VĂN CHƯƠNG THI CỬ 
(thời Nguyễn) 

 

PHỤ LỤC “B”  

VÀI BÀI PHÚ 

 

Hàn Nho Phong Vị Phú (Nguyễn Công Trứ) 

Chém cha cái khó! 

Chém cha cái khó! 

Khôn khéo mấy ai? 

Xấu xa một nó! 

Lục cực bày hàng sáu, rành rành kinh huấn chẳng sai, 

Vạn tội lấy làm đầu, ấy ấy ngạn ngôn hẳn có. 

Kìa ai: 

Bốn vách tường mo, 

Ba gian nhà cỏ. 

Đầu kèo mọt đục vẽ sao, 

Trước cửa nhện giăng màn gió. 

Phên trúc ngăn nửa bếp nửa buồng, 

Ống nứa đựng đầu kê đầu đỗ. 

Đầu giường tre, mối dũi quanh co, 

Góc tường đất, giun đùn lố nhố. 

Bóng nắng dọi trứng gà bên vách, thằng bé tri trô, 

Hạt mưa soi hang chuột trong nhà, con mèo ngấp ngó. 

Trong cũi, lợn nằm gặm máng, đói chẳng muốn kêu, 

Đầu giàn, chuột cậy khua niêu, buồn thôi lại bỏ. 

Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no, 

Đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. 
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Ấm trà góp lá bàng lá vối, pha mùi chát chát chua chua, 

Miếng trầu têm vỏ mận vỏ dà, buồn miệng nhai nhai nhổ nhổ. 

Áo vải thô nặng trịch, lạnh làm mền, nực làm gối, bốn mùa thay đổi bấy nhiêu, 

Khăn lau giắt đỏ lòm, giải làm chiếu, vận làm quần, một bộ ăn chơi quá thú. 

Đỡ mồ hôi, võng lác, quạt mo, 

Chống hơi đất, dép da, guốc gỗ. 

Miếng ăn sẵn cà non mướp luộc, ngon khéo là ngon, 

Đồ chơi nhiều quạt sậy điếu tre, của đâu những của. 

Đồ chuyên trà, ấm đất sứt vòi, 

Cuộc uống rượu, be sành chắp cổ. 

Đồ cổ khí bức tranh treo trên vách, khói bay lem luốc, mầu thuỷ mạc lờ mờ, 

Của tiểu đồng pho sách gác đầu giàn, gián nhấm lăm nhăm, dấu thổ châu đo đỏ. 

Cỗ bài lá, ba đời cửa tướng, hàng văn sách mập mờ, 

Bàn cờ săng, bảy kiếp nhà ma, chữ nhật chữ điền xiêu xó. 

Lộc nhĩ điền lúa chất đầy rương, 

Phương tịch cốc khoai vừa một rỏ. 

Tiêu dụng lấy chi mà phao phóng, thường giữ ba cọc ba đồng, 

Mùa màng dành để có bao nhiêu, chừng độ một chiêng một bó, 

Mỏng lưng xem cũng không giầu, 

Nhiều miệng lấy chi cho đủ. 

Phương tịch cốc khoai vừa một rỏ. 

Tiêu dụng lấy chi mà phao phóng, thường giữ ba cọc ba đồng, 

Mùa màng dành để có bao nhiêu, chừng độ một chiêng một bó, 

Mỏng lưng xem cũng không giầu, 

Nhiều miệng lấy chi cho đủ. 

Đến bữa chưa sẵn bữa, con trẻ khóc dường ong, 

Qúa kỳ lại hẹn kỳ, nhà nợ kêu như ó. 

Thuốc men rắp bòn chài gỡ bữa, song nghĩ câu ý dã, thế nào cho đáng giá lương y, 

Thầy bà mong dối trá kiếm ăn, lại nghĩ chữ dũng như, phép chi được nổi danh 

pháp chủ. 

Quẻ dã hạc toan nhờ lộc thánh, trút muối đổ biển, ta chẳng bõ bèn, 

Huyệt chân long toan bán đất trời, ngôi mả táng cha, tìm còn chửa chỗ. 

Buôn bán rắp theo nghề đỏ, song lạ mặt, chúng hòng rước gánh, mập mờ nên hàng 
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chẳng có lời, 

Bạc cờ toan gỡ con đen, chưa sẵn lưng, làng lại dành nơi, hỏi gạn mãi giạm không 

ra thổ. 

Gấp khúc lươn, nên ít kẻ yêu vì, 

Gương mắt ếch, biết vào đâu mượn mõ. 

Đến lúc niên chung nguyệt quý, lấy chi tiêu đồng nợ đồng công? 

Gặp khi đường xẩy chân cùng, nên phải tới cửa này cửa nọ. 

Thân thỉ to to nhỏ nhỏ, ta đã mỏi cẳng ngồi trì, 

Dần dà nọ nọ kia kia, nó những vuốt râu làm bộ. 

Thầy tớ sợ men tìm đến cửa, ngảnh mặt cúi đầu, 

Chị em e vất lấm vào lưng, chìa môi nhọn mỏ. 

Láng giềng ít kẻ tới nhà, 

Thân thích chẳng ai nhìn họ. 

Mất việc toan dở nghề cơ tắc, tủi con nhà mà hổ mặt anh em, 

Mất việc toan dở nghề cơ tắc, tủi con nhà mà hổ mặt anh em, 

Túng đường mong quyết chí cùng tư, e phép nước chưa nên gan sừng sỏ. 

Cùng con cháu thuở nói năng chuyện cũ, dường ngâm câu lạc đạo vong bần, 

Gặp anh em khi bàn bạc sự đời, lại đọc chữ vi nhân bất phú. 

Tất do thiên, âu phận ấy là thường, 

Hữu kỳ đức, ắt trời kia chẳng phụ. 

Tiếc tài cả phải phạn ngưu bản trúc, dấu xưa ông Phó ông Hề, 

Cần nghiệp kho khi tạc bích tụ huỳnh, thuở trước chàng Khuông chàng Vũ. 

Nơi thành hạ đeo cần câu cá, kìa kìa người quốc sĩ Hoài âm, 

Chốn lý trung xách thớt chia phần, nọ nọ đấng mưu thần Dương võ. 

Khó ai bằng Mãi Thần Mông Chính, cũng có khi ngựa cưỡi dù che, 

Giàu ai bằng Vương Khải Thạch Sùng, cũng có hội tường xiêu ngói đổ. 

 

Mới biết: 

Khó bởi tại trời, 

Giàu là cái số. 

Dầu ai ruộng sâu trâu nái, đụn lúa kho tiền, 

Cũng bất quá thủ tài chi lỗ. 

Phú Hỏng Khoa Canh Tý (Tú Xương) 
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Đau quá đòn hằn; 

Rát hơn lửa bỏng. 

Hổ bút hổ nghiên; 

Tủi lều tủi chõng. 

Nghĩ đến chữ “lương nhân đắc ý” thêm nỗi thẹn thùng; 

Ngắm đến câu “quyển thổ trùng lai” nói ra ngập ngọng. 

Thế mới biết học tài thi phận, miệng đàn bà con trẻ nói vậy mà thiêng; 

Nào ai ngờ chữ tốt văn hay, tài bảng nhãn thám hoa lỡ ra cũng hỏng. 

 

Có một thầy: 

Dốt chẳng dốt nào; 

Chữ hay, chữ lỏng. 

Nghiện chè nghiện rượu, nghiện cả cao lâu; 

Hay hát hay chơi, hay nghề xuống lõng. 

Quanh năm phong vận, áo hàng tầu, khăn nhiễu tím, ô lục soạn xanh; 

Ra phố nghênh ngang, quần tố nữ, bít tất tơ, giày Gia Định bóng. 

Giá cứ chăm nghề đèn sách thì mười lăm mười sáu đỗ tự bao giờ; 

Chỉ vì quen lối thị thành, nên một tuổi một già, hoá ra lóng đóng. 

Tú rốt bảng giữa năm Giáp Ngọ, nổi tiếng tài hoa; 

Con nhà dòng ở đất Vị Xuyên, ăn phần cảnh nọng. 

Năm vua Thành Thái mười hai; 

Lại mở khoa thi Mĩ Trọng. 

Kì đệ tam văn đã viết rồi; 

Bảng đệ tứ chưa ra còn ngóng. 

Thầy chắc hẳn văn chương đúng mực, lễ thánh xem giò; 

Cô mừng thầm mũ áo đến tay, gặp người nói mộng. 
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Sáng đi lễ phật, còn kì này kì nữa là xong; 

Đêm dậy vái trời, qua mồng bốn mồng năm cho chóng. 

Nào ngờ: 

Bảng nhỏ có tên, 

Ngoại hàm còn trống. 

Kẻ đến sáng văn còn được chấm, bảng cót nghênh ngang; 

Người ngồi khuya tên hãy được vào, áo dài lụng thụng. 

Thi là thế, học hành là thế, trò chuyện cùng ai? 

Người một nơi, hồn phách một nơi, than thân với bóng! 

Thôi thời thôi: 

Sáng vở mập mờ; 

Văn chương lóng ngóng. 

Khoa trước đã chầy; 

Khoa sau ắt chóng. 

Hẳn có kẻ lo toan việc nước, vua chửa dùng tài; 

Hay không ai dạy dỗ đàn con, trời còn bắt hỏng! 

(Canh Tý tức năm 1900) 

Phú Ông Đồ Ngông (Nguyễn Khuyến) 

Bốn cóng kê giường; 

Vài chồng cặp sách. 

Cơm trắng canh ngon; 

Ghế cao chiếu sạch. 

Chữ thánh phù; 

Câu thiên tích. 

Chậu thau rửa mặt, tầm váo tầm vênh; 

Điếu sứ long đờm, cóc ca cóc cách. 

Thần Cầu Cậy xôi gà tuỳ thích, ông đã nên ông; 

Bụt Nam Sơn oản tẻ chẳng từ, khách thời mặc khách. 
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Nguyên phù thầy đồ dã giả: 

Râu ria nhẵn nhụi; 

Mặt mũi ngông nghênh. 

Văn pha “Nguyên mặc”; 

Sách học “Quan hành”. 

Chạy gạo chạy tiền, thất điên bát đảo; 

Làm gà làm vịt, tứ đốm tam khoanh. 

Số tử vi tuần triệt đương đầu, qua vòng vận hạn; 

Đất văn học thần đồng phụ nhĩ, may bước công danh. 

Nhiên nhi: 

Mình lính tính quan; 

Khôn nhà dại chợ. 

Chơi đã hay ranh; 

Cạnh còn mắc hớ. 

Vài khoa thi hỏng xót ruột tiền cơm; 

Mấy tháng công non, bấm gan thóc nợ. 

Vách ông Khổng còn hòm khoa đẩu, mở một vài con; 

Ngõ thầy Nhan treo túi đan biều, bảo dăm ba đứa. 

Nón sơn úp ngực, đi liểu đi liều; 

Bút thuỷ cài tai, sớn sơ sớn sở. 

Nghĩ sểnh nhà ra thất nghiệp, cũng bật như cười; 

E nằm mát ăn bát đầy, ai nuôi không hở? 

Rằng: 

Tôi nhà chủ, xin rước thầy ngồi. 

Trầu nước đoạn, rượu chè rồi; 

Bàn tiền đốn; 

Tính cơm nuôi. 

Chủ rằng đạo thánh là đạo rộng; 

Thầy rằng tuỳ ông còn tuỳ tôi! 

Mặt chữ điền vác hẳn lên trên, nết đâu có nết! 

Chiếu hàm trượng vắt ngay ngồi giữa, ngôi đã nên ngôi. 

Thầy đồ thầy lề; 

Học trò học troẹt! 

Nghịch như ma; 

Đánh như két. 

Bộ Sử đầu ; 

Pho Dương tiết. 

Mẹo hỏi lục kỳ; 
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Bài ra tam kiệt. 

“Đô đô bình trượng ngã; 

Thiết thiết phản nhân thiết.” 

Chữ tứ thể lầm vài bốn lối, nét cứ như đanh; 

Sách thập khoa quên đủ mười bài, văn trơ như thép. 

Mô, tê, răng, rứa; 

Giả, dã, chi, hồ. 

Hoặc cầm roi nhi quát tháo; 

Hoặc nghe sách nhi gật gù. 

“Sừ tiên ban, sứ tiên cung”, bắt khoan bắt nhặt; 

“Tiền diệc tặc, hậu diệc tặc”, tiếng nhỏ tiếng to. 

Nước chè tầu uống một vài hơi, mặt cán tàn chi thẳng; 

Thuốc lá tỉnh hút dăm ba điếu, đầu tán lọng chi rù. 

Dĩ nhi: 

Xem sách xem văn; 

Chấm bài chấm đối. 

Lên mặt thầy, sổ tựa băm bầu; 

Bưng mắt chủ, khuyên như lòi tói. 

Hạ bút xuống tô tô dạm dạm, mực trát đen sì; 

Giở bài ra đọc đọc ngâm ngâm, son hoà đỏ chói. 

Lương nguyệt đốn lại nài nhất đệ, bàn mỏng bàn dày; 

Tiền hương khoa toan bổ đồng môn, thu chầy thu cối. 

Dĩ nhi: 

Khăn bỏ đầu rìu; 

Quần xoay lá toạ. 

Ôm bụng nằm mèo; 

Nhe răng nói quạ. 

Cầm quyển sách ngủ gà ngủ gật, đầu canh hai đã chực đi nằm; 

Ra tiệc ngồi mắt trước mắt sau, cỗ bàn nhất lại toan đánh cả. 

Cổ cò ngóng gái, “phụng thỉnh như lai”; 

Tay vẹt vẽ bùa, “phó lô thiêu hoá”. 

Cũng có lúc: 

Việc làng việc họ; 

Về cửa về nhà. 

Bàn giang đởm; 
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Tính trù trà. 

Thầy nài nẫm thêm dăm tiền nữa; 

Chủ kèo cò đưa mấy đồng ra. 

Ruột tượng thắt lưng, nguyên đồ khố rận; 

Khăn tay giắt rốn, rặt giống cau già. 

Cực nỗi người mặt nước chân mây, miếng cơm chểnh mảng; 

Giở truyện chủ đầu cua tai muỗi, chén rượu khề khà. 

 

 

CHƯƠNG BỐN 

PHẦN 1  

 THI CỬ QUA NHỮNG TRIỀU ĐẠI 

 

Sách Khải Định chính yếu (ghi lại các sự kiện thời Khải Định) chép rằng tháng Giêng năm 1919, 

thể thức kỳ thi Hội với những thay đổi, vua Khải Định phê: “Lần này là khoa thi Hội cuối cùng 

của triều đình, nên trẫm muốn gia ân cho sinh viên sĩ tử khoa mục trong cả nước, hễ ai thông 

thạo hai thứ chữ Nho và chữ Pháp thì trình diện Bộ Học để xin vào ứng thí”. 

      Ngày 16-5-1919 (nhằm 17-4 âm lịch), kỳ thi Đình cuối cùng diễn ra trong cung vua. 

LỜI NGƯỜI VIẾT   

      Dựa theo tài liệu trên, THI CỬ theo Nho học đã kết thúc cách đây vừa tròn 100 năm. Một 

trăm năm ngắn ngủi so với chiều dài gần 9 thế kỷ (1075-1919), mà mọi triều đình nước ta kể từ 

đầu nhà Lý trở về sau, ngoài việc tiến cử đặc biệt, sự tuyển chọn nhân tài cho đất nước đều do 

qua thi cử cả. Ấy vậy, khi ngoảnh nhìn lại, chúng tôi tự thấy mình không biết gì mấy về việc làm 

quan trọng như thế của người xưa nên cố gắng lục lọi, tìm tòi một số tài liệu trong các sách tham 

khảo ít ỏi có sẵn trong tay, và cộng thêm những bài viết trên NET để tạm vẽ nên một vài nét sơ 

lược về thi cử Nho học ngày xưa. Đề tài thì mênh mông, tài liệu tham khảo thì giới hạn, đôi chỗ 

lại khác biệt hay mâu thuẫn lẫn nhau, khó hiểu nên mong có sự đóng góp của quý vị độc giả để 

giúp chúng tôi có sự hiểu biết rộng rãi thêm và chính xác hơn.  

      LOẠT BÀI NÀY CHỈ PHỔ BIẾN GIỚI HẠN TRONG NHÓM THÂN HỮU nhằm kỷ niệm một trăm 

năm ngày chấm dứt thi cử Nho học tại Việt nam 
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                                              * * * 

      Nhà Nho là người theo Nho học, hiểu đạo lý của thánh hiền đời xưa tức theo 

đạo Khổng Mạnh. Họ có chí hướng chung là bồi đắp cho cương thường, giữ gìn 

lấy chính giáo và lấy sự nghiệp mà giúp vua giúp dân giúp nước; lấy phẩm hạnh 

của mình làm mẫu mực cho người đời và được nhân quần xã hội mến phục. 

Tùy theo cách sống và hành xử trong xã hội mà ta có thể chia ra nhiều loại: 

      Hiển nho là những người hiển đạt, thi đỗ làm quan giúp vua trị dân, có quyền 

hành, địa vị cao quý trong xã hội. 

      Ẩn nho là những người có cuộc sống ẩn dật, tuy có học thức, tài trí nhưng 

không muốn ra gánh vác việc đời mà thích vui thú an nhàn. 

      Hàn nho là những người có cuộc sống thanh bạch, hàn vi. Họ cũng theo học 

Nho học nhưng không đỗ đạt để ra làm quan được, ở nhà theo nghề dạy học, làm 

thuốc. . . để làm kế sinh nhai. 

      Những nhà Nho được đào tạo và thành hình qua nhiều triều đại nước ta. Họ đã 

đóng góp cho sự tồn tại và phát triền đất nước trong mọi lãnh vực dọc suốt chiều 

dài lịch sử một nghìn năm để xứng đáng được gọi là kẻ sĩ. 

      NHÀ NGÔ, ĐINH, TIỀN LÊ (939-1009) 

      Ba triều đại này không tồn tại được lâu, chỉ kéo dài có 70 năm. Các vua quan 

đều xây dựng sự nghiệp nhờ võ công.  

      Trong thời kỳ này, Nho giáo chưa được tin dùng. Những người được triều đình 

trọng dụng là những tăng đồ Phật giáo, thường là người hiểu biết cả về Phật giáo, 

Nho giáo và Đạo giáo gọi chung là Tam giáo. Và việc chọn nhân tài không qua thi 

cử mà do tiến cử. Chữ Hán lúc đó chủ yếu chỉ dùng để diễn dịch các kinh điển Phật 

giáo.  
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 NHÀ LÝ (1010-1225) 

      Trong giai đoạn đầu, nhà Lý cũng áp dụng chính sách của ba triều đại trước là 

Ngô, Đinh và Tiền Lê, sử dụng các vị sư thông hiểu Tam giáo để giúp triều đình và 

tìm người tài giỏi giúp nước qua sự tiến cử. 

      Sau chiến thắng quân Tống, nhà Lý nhận thấy đất nước đã vững vàng, nhu cầu 

một thể chế cho triều đại phong kiến trung ương tập quyền là điều cần thiết nên 

vua Lý Thánh Tông (1054-1072) mong thực thi sự cải cách theo Nho giáo và trọng 

dụng Nho học, dù nhà vua là người rất sùng đạo Phật. {Ngài đã trở thành vị sư tổ ngành 

thiền Thảo Đường được thành lập tại chùa Khai Quốc (Trấn Quốc) tại kinh đô Thăng Long. Các 

vị vua đầu nhà Lý rất sùng đạo Phật}. 

      Biểu hiện đầu tiên đối với Nho giáo của vua Lý Thánh Tông là: 

      a/ Xây nhà Văn Miếu 

      Xây nhà Văn Miếu năm 1070 để thờ Khổng Tử, vị Tổ sư Nho học, gồm cả Chu 

công, Tứ phối và vẽ tranh 72 vị tiên hiền tức học trò giỏi của Không Tử.  

      b/ Chọn nhân tài qua khoa cử 

      - Sang đời vua Lý Nhân Tông (1072-1127), năm 1075 cho mở khoa thi “Nho 

học tam trường”, thi 3 kỳ, để tuyển Minh kinh bác học (rõ nghĩa sách và học rộng), 

lấy 10  người, đỗ đầu là Lê Văn Thịnh được kể là Trạng nguyên đầu tiên của nước 

ta, và chính khoa thi này cũng là khoa thi đầu tiên chọn nhân tài qua khoa cử thay 

thế cho việc tiến cử như trước đây. Nước ta bắt đầu có khoa cử từ đấy.  

Năm 1076 vua cho xây Quốc Tử Giám bên cạnh ngay Văn Miếu và chọn quan văn 

giỏi trong triều dạy cho các Hoàng thái tử, con em các quan và hàng quý tộc ở đây. 

      - Đến đời vua Lý Cao Tông (1176-1185) mở khoa thi “Tam giáo”, những người 

thi đỗ gọi là Tam giáo xuất thân được bổ ra làm quan. 

      Tóm lại nhà Lý tổ chức tổng cộng được 7 khoa thi. Việc tổ chức thi cử chưa có 

định kỳ, còn thưa thớt, có khi tới 31 năm mà không có khoa thi nào.  

Nhìn chung vào thời nhà Lý, ảnh hưởng của Phật giáo còn nặng nề nhưng kể từ 

đời vua thứ ba là Lý Nhân Tông trở về sau, sự phát triển Nho học và khoa cử cũng 

đã làm nền tảng cho những triều đại sau. 
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NHÀ TRẦN (1225-1400) 

      Vào cuối nhà Lý loạn lạc nhiều đưa đến việc nhà Trần thay thế. Trong những 

năm đầu của nhà Trần còn nhiều công cuộc bình định và chấn chỉnh lại tình hình 

đất nước. 

      1- Tổ chức thi cử 

      a/ Những khóa thi Thái Học Sinh 

Tới năm 1232 mới mở được khoa thi đầu tiên dưới triều Trần về Nho học để tuyển 

nhân tài được bổ ra làm quan, tuy nhiên cũng chỉ là con cháu nhà quan trong triều 

được tuyển đi thi mà thôi.  

      Các khóa thi của nhà Trần đều gọi là Thái Học Sinh, những học vị cho những 

người thi đỗ thì thay đổi luôn: 

          */ Đời vua Trần Thánh Tông (1258-1278) 

               - Hai khóa đầu năm 1232, năm 1239 những người đỗ Thái Học Sinh được 

phân làm 3 hạng: Đệ nhất giáp,  

                             Đệ nhị giáp  

                             Đệ tam giáp.             

               - Năm 1246 định ra Tam khôi cho Đệ nhất giáp gồm Trạng nguyên, Bảng 

nhãn, Thám hoa. 

(Nguồn gốc cách gọi Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa: 

Việc gọi Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh là Trạng nguyên bắt đầu từ thời Đường. Còn việc gọi Đệ 

nhị danh là Bảng nhãn, Đệ tam danh là Thám hoa bắt đầu từ thời Nam Tống. Về sau, các thời 

Nguyên, Minh, Thanh vẫn tiếp tục sử dụng cách gọi đó trong khoa trường)  

               - Để khuyến khích các sĩ tử ở miền xa kinh thành như Thanh Hóa, Nghệ 

An ...  đặt ra hai danh hiệu Kinh Trạng nguyên dành cho thí sinh thi ở kinh đô, và 

Trại Trạng nguyên dành cho những thí sinh ở xa kinh đô. Nhưng việc này chỉ kéo 

dài được hai khoa thi năm 1256 đời vua Trần Thái Tông (1225-1258) và năm 1266 

đời vua Trần Thánh Tông. 

          */ Đời vua Trần Anh Tông (1298-1341) 

               - Năm 1304 quy định thi Thái học sinh phải qua tứ trường (4 kỳ) thay cho 

thi tam trường (3 kỳ) như trước, tức là thêm một kỳ để loại những thí sinh yếu 

kém.  

      Thí sinh thi đỗ được chia làm 3 hạng:  

                 -Đệ nhất giáp theo Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) 
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                 -Đệ nhị giáp, người đỗ đầu gọi là Hoàng giáp 

                 -Đệ tam giáp thì đều gọi chung là Thái học sinh 

          */ Đời vua Trần Duệ Tông (1341-1369) 

                -Năm 1374 quy định những ai đỗ đều được vào Hoàng cung để thi Điện 

trước sân rồng, đề thi do chính vua ra đề. Sau thi Điện, các Tiến sĩ được phân làm 

3 hạng như cũ:  

                   -Đệ nhất giáp theo Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) 

                   -Đệ nhị giáp đứng đầu là Hoàng giáp 

                   -Đệ tam giáp đều gọi là Tiến sĩ. (thay vì Thái học sinh) 

      Danh hiệu Tiến sĩ có từ đấy (Nhưng mãi tới năm 1442, đời Lê Thái Tông mới chuyên 

dùng chữ “Tiến sĩ” để thay thế hẳn chữ “Thái học sinh”) 

      b/ Những cải cách thi cử cuối đời Trần 

      Năm 1396, đời vua Trần Thuận Tông (1388-1393) được Hồ Quý Ly trình tấu 

đổi thể lệ thi Thái học sinh và được vua chấp thuận. 

         - Trước khi thi Thái học sinh phải qua kỳ thi HƯƠNG do các quan trấn, lộ tổ 

chức, ai đỗ được gọi là Cử nhân. Tên Thi Hương và học vị Cử nhân bắt đầu có từ 

đấy. 

         - Chỉ những người đỗ Cử nhân mới được tới kinh đô vào thi HỘI (tức là kỳ 

thi Thái học sinh trước đó). Tên thi Hội bắt đầu có từ đấy. 

         - Những người đỗ thi Hội mới được vào thi ĐÌNH (hay thi Điện) để xếp hạng 

Tiến sĩ. 

     Như vậy khoa năm 1396 có thi Hương, thi Hội và thi Đình. Thi Hương năm 

trước, thi Hội và thi Đình năm sau. 

         - Kỳ hạn các khoa thi: 

      Vua Trần Thái Tông định cứ 7 năm có một khoa thi      

      2- Phép thi 

      - Đến năm 1304, đời vua Trần Anh Tông định lại phép thi, chương trình 4 kỳ 

như sau:  

                  - Kỳ đệ nhất: thi ám tả 

                  - Kỳ đệ nhị: thi kinh nghĩa, thơ phú 

                  - Kỳ đệ tam: thi chiếu, chế, biểu 

                  - Kỳ đệ tứ: thi văn sách 

      - Năm 1396, đời vua Trần Thuận Tông bỏ ám tả và định  
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                  - Kỳ đệ nhất: thi kinh nghĩa 

                  - Kỳ đệ nhị: thi thơ, phú 

                  - Kỳ đệ tam: thi chiếu, chế, biểu 

                  - Kỳ đệ tứ: thi văn sách 

      3- Tổ chức các khóa thi khác  

            Ngoài thi Nho học, nhà Trần còn mở thêm những khoa thi như: 

            - Năm 1247, vua Trần Thái Tông mở khoa thi Tam giáo (Phật, Lão, Nho). 

            - Năm 1274, vua Trần Thánh Thông mở khoa thi Đạo tỷ thi Phật học. Lý 

Đạo Tái đỗ đầu, sau là Tổ Huyền Quang, tổ thứ ba của phái Thiền Trúc Lâm.  

            - Năm 1331, vua Trần Minh Tông cho thi khảo hạch các tăng đồ Phật giáo 

(hỏi về kinh Kim Cang) 

            - Năm 1396, vua Trần Thuận Tông cho thi chọn các tăng thông hiểu kinh 

Phật. 

      4- Tu bổ Văn Miếu  

      Đời vua Trần Thái Tông, năm 1253, tu sửa Văn Miếu và đổi Quốc Tử Giám 

thành Quốc Học Viện.  

      Tóm lại, nhà Trần tồn tại 175 năm, ngoài việc tôn tạo Văn Miếu, mở rộng 

Quốc Tử Giám thời Lý, đặt thành Quốc Học Viện, còn: 

      - Du nhập kinh sách Nho học thời Tống để giảng dạy tại đây.  

      - Kiện toàn dần chế độ thi cử Nho học và đặt Học quan  

      - Cho mở trường ở địa phương.  

      - Mở được 16 khoa thi Nho học. 

      Nhìn chung nhà Trần đã phát triển Nho học có từ đời nhà Lý lên một tầm mức 

mới và làm căn bản để Nho học phát triển rực rỡ ở thời Lê, Mạc sau này. 

[Ở đời Lý và đời Trần triều đình lại đặt khoa thi Tam giáo (Nho, Phật, Lão), xem thế đủ biết 

không những Nho học và Phật học thịnh hành, mà Lão học cũng không bị bài xích. Ở hai đời ấy, 

người ta đương chịu ảnh hưởng của Tam giáo đồng nguyên. 

Phép thi bấy giờ, trải nhiều lần cải biến nên đã tinh tường. Sang triều Lê đại khái đều phỏng như 

thế]. 

 (Việt Năm Văn Hóa Sử Cương, Đào Duy Anh) 
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      NHÀ HỒ (1400-1407) 

1- Hồ Quý Ly (1400) 

      Khởi nghiệp trong triều đình nhà Trần, Hồ Quý Ly đã từng là: 

      - Lính phụng ngự cho vua Trần Dụ Tông (1341-1369), nhờ văn võ song toàn và 

nhờ vào thế lực của hai người cô đều là phi tần của vua Trần Minh Tông (1314-

1329) 

      - Trở thành võ quan và phò mã, rồi trở nên Đồng bình Chương sự tức Phó Tể 

tướng đời vua Trần Nghệ Tông (1370-1372) 

      - Giữ chức “Thái sư phụ chính” đời vua Trần Thuận Tông (1388-1398) vì vua 

lên ngôi mới 13 tuổi. Vua Thuận Tông lấy con gái Hồ Quý Ly và Hồ Quý Ly cho 

xây thành Tây kinh ở Thanh Hóa để toan tính cướp ngôi nhà Trần.  

      - Năm 1400, Hồ Quý Ly ép vua Trần Thiếu Đế (1398-1400) nhường ngôi cho 

mình. Nhà Trần mất ngôi vua vào tay nhà Hồ từ đấy. 

      2- Những cải cách giáo dục và thi cử  

          a/ Giao thời giữa nhà Trần và nhà Hồ 

       Hồ Quý Ly đề nghị vua Trần Thuận Tông: 

       - Cải cách thi cử bằng mở thi Hương, thi Hội, thi Đình từ năm 1396. 

       - Mở trường dạy đạo Khổng ở địa phương năm 1397. 

      - Dùng chữ Nôm thay cho chữ Hán trong việc giảng dạy và trong kinh điển 

Nho học. Ông cho dịch Kinh Thi ra chữ Nôm gọi là “Quốn ngữ Thi nghĩa”, tức 

giải thích Kinh Thi bằng chữ Nôm. 

      - Ông viết cuốn “Minh đạo” gồm 14 thiên khảo cứu một số vấn đề liên quan 

đến học thuyết của Nho học. 

         b/ Sau khi Hồ Quý Ly lên ngôi vua (1400) 

      Nửa năm sau khi lên ngôi vua, Hồ Quý Ly mở khoa thi Thái học sinh năm 

1400 tại kinh đô mới ở Tây kinh, Thanh Hóa. Đây là khóa thi duy nhất của nhà Hồ 

lấy đỗ 20 người và được bổ ra làm quan. Vài người trong số này đã trở thành cột 

trụ nhà Lê như Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Nguyễn Mộng Nguyên, Vũ Mộng 

Nguyên ...  
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   3- Tổ chức thi cử dưới thời nhà Hồ 

         a/ Tổ chức thi cử  

            Đến năm 1404, Hồ Hán Thương định lại 3 năm một kỳ thi, nhưng vì nhà 

Hồ quá ngắn ngủi nên chưa thực hiện được thì đã mất ngôi vào tay quân Minh. Mãi 

đến năm 1463, đời vua Lê Thánh Tông mới thực hiện được lệ này.            

            - Cứ tháng 8 năm nay thi Hương, ai đỗ được miễn lao dịch. 

            - Tháng 8 năm sau nữa thi Hội, ai đỗ được tuyên bố.  

            - Tháng 8 năm sau nữa thi Đình, ai đỗ thì được gọi là Thái học sinh.  

         b/ Về phép thi 

            Phép thi phỏng theo tam trường (3 kỳ) của nhà Nguyên bên Trung quốc, 

nhưng lại chia thành tứ trường (4 kỳ) và thêm một kỳ thi viết và thi toán, tổng cộng 

là 5 kỳ. Cụ thể là  

               - kỳ 1: thi viết và toán 

               - kỳ 2: thi minh kinh, nghi kinh  

               - kỳ 3: thi làm chế cáo, biểu theo cổ thể  

               - kỳ 4: làm thơ, phú  

               - kỳ 5: thi kinh sách về văn sử hay thời sự 

      Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương (1401-1407) rồi lên làm 

Thái Thượng Hoàng.  

      Nhìn chung, nhà Hồ chưa có thời gian để thay đổi được nhiều thì nhà Minh 

xâm lược nước ta, nhà Hồ lo chiến tranh nên việc thi cử không thể thực hiện được. 

Năm 1407 thì nước ta mất vào tay nhà Minh, Hoàng tộc Quý Ly và quần thần bị 

nhà Minh đưa sang Trung quốc. 

 

      NHÀ HẬU LÊ - THỜI LÊ SƠ (1428-1527) 

      1- Thời Lê Sơ là thời kỳ hưng thịnh của Nho học. 

      */ Đời vua Lê Thái Tổ (1428-1433) 

      - Nhà Minh hoàn thành việc xâm lược nước ta bằng việc đánh bại nhà Hồ. Nhà 

Minh có mở khoa thi nhưng kẻ sĩ đều trốn tránh không chịu ra thi. Phép thi cử bỏ 

mặc cho đến khi vua Lê Lợi đánh thắng quân Minh, khôi phục giang sơn với quốc 

hiệu Đại Việt.  
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      - Năm 1426, Lê Lợi tiến quân ra Bắc, đóng quân ở dinh Bồ Đề (bên kia sông 

Hồng đối diện với Thăng Long), liền hạ lệnh thi văn học, đầu đề bài thi: Bảng văn 

dụ thành Đông Quan, lấy đỗ 50 người, sung bổ chức An phủ các lộ bên ngoài và 

chức Viên ngoại lang ở 6 bộ trong Kinh. Khoa này Đào Công Soạn, người Tiên 

Lữ, Hưng Yên đỗ đầu.  

      - Năm 1428 Lê Lợi lên ngôi vua tức vua Lê Thái Tổ. Vua chăm lo việc củng cố 

đất nước sau chiến tranh song vẫn lo và đào tạo nhân tài. 

      - Trẫm nghĩ, muốn thịnh trị phải được người hiền tài, muốn được hiền tài phải 

do tiến cử. Cho nên người đứng đầu thiên hạ phải lo việc ấy trước tiên 

Lời vua Lê Thái Tổ hạ lệnh cho các đại thần văn võ, đại phu từ tam phẩm trở lên 

phải tiến cử người hiền tài vào năm 1429. 

      - Đầu năm 1429 vua Thái Tổ củng cố Quốc Tử Giám ở Kinh đô (Đông Kinh) 

và mở trường Nho học ở các lộ, phủ, châu, huyện bao gồm cả trường công, tư. Tuy 

ngài chưa tổ chức được thi Hội, thi Đình, nhưng đã tổ chức được những khoa thi 

bất thường để chọn nhân tài 

            - Năm 1429, mở khoa thi Minh kinh tức hiểu rõ kinh truyện. 

            - Năm 1431 mở khoa thi Hoành từ tức văn hay học rộng. 

      */ Đời vua Lê Thái Tông (1434-1442) 

      Đời vua Lê Thái Tông, năm Thiệu Bình thứ 1 (1334), định phép thi chọn kẻ sĩ. 

Nhà vua ra chiếu rằng: Muốn có nhân tài, trước hết phải chọn người có học, phép 

chọn người có học thì thi cử là đầu. Nước ta từ khi trải qua binh lửa, anh tài ít 

như lá mùa thu, tuấn sĩ thưa như sao buổi sớm. Thái Tổ ta mới dựng nước, đã lập 

ngay trường học, nhưng lúc mới mở mang, chưa đặt khoa thi. Ta noi theo chí tiên 

đế, muốn cầu được người hiền tài để thỏa lòng mong đợi. Nay định điều lệ khoa 

thi, hẹn tới năm Thiệu Bình thứ 5 (1438) thì thi Hương ở các đạo, đến năm thứ 6 

(1439) thì thi Hội ở đô sảnh đường.  

       Từ đó phép thi cứ ba năm một khoa thi, đặt làm thường lệ. Ai thi đỗ đều cho là 

Tiến sĩ xuất thân theo thứ bậc khác nhau.  

      - Sau khi lên ngôi được 6 tháng, vua Lê Thái Tông đã mở khoa thi tuyển học 

sinh, lấy đỗ 1000 người, chia ra làm 3 bậc: bậc nhất, bậc nhì vào học ở Quốc Tử 

Giám; bậc ba học ở các lộ (tỉnh).  

      - Bắt đầu năm 1438, QUY ĐỊNH thi Hương ở các đạo, năm sau thi Hội ở Kinh 

đô. Cứ 3 năm một lần thi Hội. Người nào thi đỗ được gọi là Tiến sĩ xuất thân. Quy 

định như vậy nhưng chưa thực hiện được khóa thi Hương hay thi Hội nào. Trên 
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thực tế mãi tới năm 1442, triều đình mới mở được khoa thi Hội đầu tiên, và lệ 3 

năm một khoa cũng mãi tới năm 1463 dưới đời vua Lê Thánh Tông mới thực hiện 

được vì biến động lịch sử nội bộ.  

      - Năm 1442 có kỳ thi Hội, 450 người dự thi, 33 người đỗ vào thi Đình để phân 

hạng. Chia ra làm 3 hạng; 

            - Đệ nhất giáp Tiến sĩ cấp đệ, 3 người, (thay cho Trạng nguyên, Bảng nhãn, 

Thám hoa của nhà Trần). 

            - Đệ nhị giáp Tiến sĩ cấp đệ xuất thân, 7 người, đỗ đầu là Hoàng giáp. 

            - Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, 23 người. 

Đây là khoa thi duy nhất dưới đời vua Lê Thái Tông. 

      */ Đời vua Lê Nhân Tông (1443-1459) 

      Năm 1442, vua Lê Thái Tông đột ngột qua đời khi đi kinh lý khi trở về Thăng 

Long. Triều đình tôn và hoàng gia lập người con thứ ba của vua Lê Thái Tông là  

Lê Băng Cơ lên ngôi tức Lê Nhân Tông, lúc đó vua mới có hơn một tuổi. Tuy 

nhiên triều đình cũng dựa vào quy định của vua Lê Thái Tông mà tổ chức được 2 

khoa thi Hương và thi Hội vào những năm 1448 và 1453, tuyển được 56 Tiến sĩ. 

      - Năm 1448, vua Lê Nhân Tông chia Tiến sĩ làm 3 hạng:  

            - Cấp đệ,  

            - Chánh bảng   

            - Phụ bảng.  

      */ Đời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) 

      Nho học và thi cử thời nhà Lê lên tới cực điểm ở đời vua Lê Thánh Tông, và 

đưa Nho học lên hàng độc tôn. 

      - Định lệ lễ tế Văn Miếu ở địa phương như trấn, lộ một năm hai lần, một lần 

vào mùa xuân và mùa thu. 

      - Mở mang thêm Quốc Tử Giám, xây thêm 3 dãy nhà Giám sinh để làm nơi ăn 

học cho tuyển giám sinh gồm: 

            - Thượng xá sinh, dành cho những người thi Hội trúng tam trường 

            - Trung xá sinh, dành cho những người thi Hội trúng nhị trường 

            - Hạ xá sinh, dành cho những người thi Hội trúng nhất trường 

       - Cấp sách cho các học sinh trường công ở phủ, lộ để học và tham khảo 

       - Năm 1466 ngài lại đặt ra lệ xướng danh (gọi tên những người trúng tuyển 

một cách long trọng) và lệ vinh quy (rước về nguyên quán)    
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      - Năm 1484, ngài chủ trương dựng bia Tiến sĩ từ khóa Nhâm Tuất 1442 đời 

vua Lê Thái Tông trở về sau. Ngay năm 1484 đã dựng 10 bia đá đề tên Tiến sĩ 

dựng hai bên bờ đông và tây hồ Thiên quang trong khuôn viên Văn Miếu-Quốc Tử 

Giám và lập sổ “Đăng khoa lục” ghi chép khoa thi và tên những người đỗ.      

      - Cải cách luật lệ thi cử 

            - Mở khoa thi đều đặn cứ 3 năm một lần, bắt đầu kể từ năm 1463 

            - Quy định chữ húy 

            - Thi cử chia làm 2 mức: 

                  - Thi Hương ở địa phương tại một số trấn, lộ. Người đỗ 4 kỳ gọi là 

hương cống, người đỗ 3 kỳ gọi là sinh đồ. Hai tên Hương cống và Sinh đồ bắt đầu 

có từ đấy. 

                  - Thi Hội ở kinh đô, người đỗ gọi chung là Tiến sĩ (dân gian gọi là ông 

nghè). 

      2- Tổ chức thi cử 

         a/ Phép thi Hương   

             Kể từ năm 1462 

            - Phải tuân theo lệ “Bảo kết thi Hương”, quan địa phương và xã trưởng phải 

làm giấy xác nhận phẩm chất đức hạnh của thí sinh, không phải là con của nhà 

phường chèo hát xướng hay phản nghịch. Đồng thời thí sinh phải khai quê quán lý 

lịch tam đại, và học thuật của mình tức chuyên học kinh nào. 

            - Trước khi vào thi (4 kỳ) thí sinh phải qua một kỳ thi ám tả tức thi viết để 

loại bớt thí sinh kém. Đề mục thi 4 kỳ gồm:  

                  - Kỳ thứ nhất thi Tứ thư 

                  - Kỳ thứ hai thi chiếu, chế, biểu dùng cổ thể hay tứ lục  

                  - Kỳ thứ ba thi phú và thơ, thơ dùng Đường luật, phú dùng cổ thể hay 

văn tuyển từ 300 chữ trở lên  

                  - Kỳ thứ tư thi một bài văn sách, kinh sử hay việc đương thời, bài phải 

từ 1000 chữ trở lên.  

            - Thi đỗ Hương cống, tức trúng tứ trường được sung vào Tăng Quảng 

Đường tức Quốc Tử Giám; đỗ Sinh đồ tức trúng tam trường thì sung về học ở phủ, 

lộ đợi kỳ thi Hương sau. Nếu trúng hai kỳ về làm dân miễn phụ dịch, nếu trúng một 

kỳ thì về làm dân vẫn chịu phụ dịch như thường lệ, nếu không trúng kỳ nào thì phải 

sung quân. 
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         b/ Phép thi Hội 

            - Năm 1483, muốn được vào thi Hội phải đỗ Hương cống ở kỳ thi Hương. 

(Trước năm 1481, Hồng Đức thứ 12 chưa đỗ thi Hương cũng được vào thi Hội).  

            - Cũng 3 năm một kỳ, sau thi Hương một năm.     

            - Thể lệ thi cũng chia ra làm 4 kỳ.  

               Đề thi thay đổi mỗi năm. Thí dụ kỳ năm 1472: 

                    -Kỳ 1: Kinh nghĩa Gồm Tứ Thư 8 đề, Luận Ngữ 4 đề, Mạnh Tử 4 đề, 

thí sinh gộp lại chọn 4 đề; Ngũ Kinh 3 đề, thí sinh chọn một đề; riêng kinh Xuân 

Thu gồm 2 đề, thí sinh gộp làm một mà làm bài. 

                    - Kỳ 2: Chế, chiếu, biểu, mỗi loại 3 đề 

                    - Kỳ 3: Thơ phú, mỗi loại 2 đề, phú dùng thể Lý Bạch  

                    - Kỳ 4: Văn sách một bài 

          c/ Phép thi Đình   

            - Sau thi Hội, những người trúng cả 4 kỳ được vào thi Đình hay thi Điện. 

Đề bài thi về văn sách do vua trực tiếp ra để phân thứ hạng cao thấp cho các Tiến 

sĩ. 

      Trong đời vua Lê Thánh Tông, với 37 năm cầm quyền đã mở được 12 kỳ thi 

Hội và thi Đình, tuyển được 500 Tiến sĩ để được bổ làm quan và hưởng bổng lộc 

theo học vị đỗ. 

            Năm 1484, vua Lê Thánh Tông lại đổi học vị những Tiến sĩ của thời Lê 

Nhân Tông: 

                 - Cấp đệ làm Tiến sĩ cấp đệ. 

                 - Chánh bảng làm Tiến sĩ xuất thân. 

                 - Phụ bảng làm Đồng Tiến sĩ xuất thân 

Học vị này dùng đồng nhất trên các bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám. 

            - Ngoài các kỳ thi Tiến sĩ vua Lê Thánh Tông còn mở các khoa khác:  

                  - Khoa Hoành từ nhằm đánh giá trình độ các quan trong triều  

                  - Khoa Khảo sát các quan đã nhận chức 3 năm  

                  - Khoa Khảo sát học lực của các con quan. 

      Sau đời Lê Thánh Tông, các vua Lê Hiến Tông, Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, Lê 

Chiêu Tông, Lê Cung Hoàng thời gian trị vì đều ngắn ngủi, trung bình từ 5 tới 7 

năm, tuy vậy mỗi vị vua đều tổ chức được 2 khoa thi Hội và thi Đình, tổng cộng 10 

khoa, tuyển được 399 Tiến sĩ các hạng. 
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Tính từ năm 1442 đến năm 1526 gồm 26 khoa, lấy 989 người đỗ tiến sĩ, mà có 63 

người dự vào tam khôi, thế là thịnh đạt lắm 

(Lê Quý Đôn) 

Khoa cử các đời, thịnh nhất là đời Hồng Đức. Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn 

người công bằng, đời sau không thể theo kịp. 

(Lời bàn của soạn giả Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí) 

 

 

       NHÀ MẠC (Nam Bắc triều) (1527-1592) 

1- Bối cảnh lịch sử 

      Năm 1527, Mạc Đăng Dung (1527-1529) ép vua Lê nhường ngôi và lên làm 

vua. Đến năm 1592 triều Mạc lánh nạn lên Cao Bằng và tồn tại tới năm 1667 mới 

chấm dứt hoàn toàn. Triều Mạc có thể chia làm hai giai đoạn: 

      - Giai đoạn thứ nhất từ 1527 tới 1592, ở Đông Kinh, có tổ chức thi cử 

      - Và giai đoạn thứ hai từ 1592 tới 1667, ở Cao Bằng không còn thi cử 

      Trong thời gian từ 1527 tới 1595, triều đình nhà Mạc ở Thăng Long được gọi 

là Đông Kinh để phân biệt với Tây Kinh ở Thanh Hóa thuộc nhà Lê Trung hưng. 

Giai đoạn lịch sử này tồn tại hai vương triều còn gọi là Bắc triều chỉ nhà Mạc cai 

quản từ Thanh Hóa trở ra, và Nam triều chỉ nhà Lê Trung hưng cai quản từ Thanh 

Hóa trở vào Nam.  

      Tuy trong giai đoạn thứ nhất, nhà Mạc chỉ tồn tại có 65 năm nhưng có nhiều 

thành tựu trong giáo dục Nho học và thi cử tuyển chọn nhân tài: 

      - Xây kinh đô thứ hai ở nơi quê Mạc Đăng Dung ở làng Cổ Trai, huyện Nghi 

Dương, nay là huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng, và ở đây cũng xây trường 

học như ở Đông Kinh. 

      - Ở các địa phương lập Hội Tư văn gồm những Nho sinh ở xã, và Văn chỉ hay 

Văn từ để làm nơi thờ tự các bậc tiền bối và khuyến khích các con em học tập. 

      - Ngoài hệ thống trường công ở kinh đô và các phủ, lộ còn hệ thống trường tư 

ở địa phương như hương học ở làng 
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  2- Tổ chức thi cử     

      Đối với việc thi cử, duy trì thi Hương ở các địa phương, trước khi thi Hội và thi 

Đình ở kinh đô. Để được thi Hương, vẫn duy trì lệ xã, huyện phải theo “lệ bảo 

kết” để bảo đảm phẩm chất đạo đức, lý lịch tam đại của thí sinh. Quy định mỗi 

huyện chỉ được chọn không quá 200 sĩ tử thi Hương. 

      Nhà Mạc quy định định kỳ cho những kỳ thi  

      - Thi Hương cứ 3 năm một kỳ, vào những năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu 

      - Thi Hội thì cứ 3 năm sau kỳ thi Hương, vào những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 

      - Thi Hội và thi Đình cách nhau 8 tháng, thi Hội vào mùa xuân, thi Đình vào 

mùa thu (tháng 8,9). 

      3- Phép thi cử 

      Nhà Mạc sau khi tiếm ngôi nhà Lê cũng theo phép nếp thi cũ của nhà Lê, cứ 3 

năm mở một khoa thi như cũ. 

      a/ Phép thi Hương  

      Gồm 4 kỳ, đỗ kỳ trước mới vào kỳ sau.  

            - Kỳ 1: Kinh nghĩa gồm 4 hoặc 5 đề về Tứ Thư, Ngũ Kinh.  

            - Kỳ 2: Chiếu, biểu mỗi loại một bài theo cổ thể thường gọi là văn tứ lục 

hay biền ngẫu.  

            - Kỳ 3: Một bài thơ theo Đường luật và một bài phú theo cổ thể từ 300 chữ 

trở lên. 

            - Kỳ 4: Một bài văn sách rút từ các kinh, sử, tử, tập hoặc về thời sự, dài từ 

1000 chữ trở lên. 

      Thi đỗ cả 4 kỳ, tức đỗ Hương cống mới được vào thi Hội. 

      b/ Phép thi Hội, thi Đình 

      Cũng gồm 4 kỳ. Người đậu thi Hội mới được vào thi Đình. Thi Đình do chính 

đích thân nhà vua ra đề thi để phân thứ bậc cao thấp những tân Tiến sĩ ở kỳ thi 

Hội.       

      Khoa thi Tiến sĩ đầu tiên của nhà Mạc vào năm 1529 tại Văn Miếu, kỳ thi cuối 

cùng vào năm 1592 tại dinh Bồ Đề bên kia sông Hồng vì kinh thành Thăng Long 

bị quân của nhà Lê Trung hưng, do tướng Trịnh Tùng chỉ huy, vây vào lúc đó. 

      Với 22 khoa thi, nhà Mạc đã lấy đỗ 472 Tiến sĩ, trong đó có 13 Trạng nguyên. 



- 107 - 

 

 

      NHÀ LÊ - THỜI LÊ TRUNG HƯNG (1533-1789) 

      Năm Quý Tỵ 1533, các trung thần nhà Lê do tướng Nguyễn Kim tập hợp đã lập 

vua Lê Trang Tông (1533-1548) tại Sầm Nứa, nước Lào, để đánh nhà Mạc khôi 

phục lại triều Lê, gọi là Lê Trung hưng. Ít lâu sau triều đình dọn về đất Xuân 

Trường, huyện Lôi Dương nay là huyện Thọ Xương tỉnh Thanh Hóa để đóng đô 

gọi là Tây Kinh. Đến năm 1593 triều Lê Trung Hưng chuyển về Đông Kinh (Thăng 

Long), sau khi đuổi được nhà Mạc vào năm 1592. 

1- Thời gian có chiến tranh với nhà Mạc  

      Năm 1533 tới 1592, triều Lê Trung hưng cố gắng khôi phục lại nền giáo dục, 

thi cử để đào tạo và chọn nhân tài.  

         */ Năm 1554, vua Lê Trung Tông (1548-1556) mới mở khoa thi. Buổi đầu 

mở một chế khoa. Triều đình đã mở những khoa thi chế khoa là những khoa thi đặc 

biệt. Phép thi cũng giống như thi Hội trước đây, người đỗ mang học vị Tiến sĩ. 

Nhưng các Tiến sĩ chế khoa chỉ được chia làm hai hạng: Đệ nhất giáp chế khoa và 

Đệ nhị giáp chế khoa chứ không có danh hiệu Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám 

hoa.  

         */ Năm 1558, vua Lê Anh Tông (1556-1573), mới bắt đầu mở thi Hương trở 

lại. Những người đỗ thi Hương mới được vào thi chế khoa. Mở được 2 khoa chế 

khoa vào những năm 1554, 1565.  

         */ Năm 1590 vua Lê Thế Tông (1573-1599) mở thi Hội. Từ đó về sau theo lệ 

3 năm một khoa như thời Tiền Lê nhưng cách thi cử còn sơ lược. Mở được 2 khoa 

chế khoa vào những năm1577, 1587.       

      2- Thời gian sau khi chiếm lại được Đông Kinh (Thăng Long) năm 1592. 

      Mặc dù đã lấy lại được Đông kinh, nhà Lê Trung hưng vẫn còn có chiến tranh 

với nhà Mạc một thời gian dài cho tới năm 1667 mới yên hẳn. Tuy nhiên triều Lê 

vẫn chú trọng tới giáo dục và thi cử, nhưng khoa cử thời đó không được nghiêm 

như đời Lê Sơ (Hậu Lê gồm hai thời kỳ: Lê Sơ và Lê Trung hưng). 

         */ Trước năm Canh Tý 1660, các kỳ thi Hương còn cho học trò đem sách vào 

trường, nhưng đến năm 1664 đời vua Lê Huyền Tông (1663-1671), Trịnh Tạc mới 

quy định lại thi Hội đã cấm việc này và cho khảo lại các sinh đồ 3 khoa trước đó 

tức những khoa thi năm 1657, 1660, 1663. Và quay trở lại như trước, các kỳ thi 
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Hương, quan địa phương phải sát hạch trước. Còn thi Hương thì đến năm 1678, đời 

vua Lê Hy Tông (1676-1705) mới định lại điều lệ rõ ràng. Nhưng vào cuối thời Lê 

Trung hưng nạn mua quan bán chức, gian lận trong thi cử xẩy ra nhiều.      

         */ Đời vua Lê Hiển Tông (1740-1786), vì triều đình thiếu tiền, sĩ tử phải nộp 

tiền “thông kinh”. Hễ ai nộp ba quan tiền thì được vào thi Hương, không phải khảo 

hạch thành ra những người làm ruộng, đi buôn ai cũng được nộp quyển vào thi. 

Rồi kẻ mang sách vào trường thi, kẻ thuê người làm bài nên kẻ thực học mười 

người không được một. Tình trạng mua bán, thi cử hộ xẩy ra rất nhiều. Nhiều Sinh 

đồ (tam trường) chỉ cần mất 3 quan cho quan trường, do vậy mới có loại “Sinh đổ 

3 quan” dốt nát.  

 

      NHÀ NGUYỄN - THỜI CÁC CHÚA “ĐÀNG TRONG” 

      Năm Canh Tý 1600, Nguyễn Hoàng đem quân từ Đông Kinh đi dẹp loạn ở 

Nam Định đã cùng các tướng tâm phúc ra biển dong thuyền buồm thẳng về Thuận 

Hóa –Quảng Nam, khởi đầu cho công cuộc xây dựng giang sơn cho nhà Nguyễn 

Đàng Trong đối nghich với nhà Lê-Trịnh Đàng Ngoài. 

      Công việc chính của 9 đời chúa Nguyễn là đã mở mang đất nước từ đèo Cù 

Mông thuộc Phú Yên tới tỉnh Hà Tiên ngày nay. Việc giáo dục nằm trong hệ thống 

trường tư chứ không có hệ thống trường công. 

      Trung ương chỉ có các “Ty” như Xá sai ty tức tư pháp, Tướng thần lại ty tức cơ 

quan tài chánh và thuế, Lệnh sử ty phụ trách nghi lễ tế tự. 

      Nhìn chung việc thi cử ở Đàng Trong không được chú trọng. Tuy nhiên các 

chúa Nguyễn cũng đã mở một số kỳ thi để chọn người biết chữ để giúp việc hành 

chính tại Vương phủ ở trung ương và địa phương trên những phần đất mới mở 

mang.  

      */ Bắt đầu có thi cử từ đời chúa “Phật” Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1634), mở 

các khoa thi “Xuân thiên quận khí” thi trong một ngày, người đỗ được gọi là Nhiêu 

học và được miễn sai dịch 5 năm để học tiếp. Ngoài ra còn mở các khoa thi Hoa 

văn để tuyển người biết viết chữ Hán để bổ vào các Ty. 

      */ Đời chúa “Thượng” Nguyễn Phúc Lan (1635-1648) định ra “Thu vi Hội thí” 

gồm hai khoa Chính đỗ và Hoa văn, cứ 9 năm mở một kỳ tại phủ chúa ở Phú 

Xuân. Người đỗ khoa Chính đỗ được chia làm 3 hạng Giáp, Ất, Bính: Giáp khoa 

chính đồ, Ất khoa chính đồ và Bính khoa chính đồ. Người đỗ Hoa văn cũng chia 

làm hai hạng. 
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      */ Đời chúa “Hiền” Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) đặt thêm khoa Thám phỏng 

hỏi về việc binh, việc dân, việc vua Lê-chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Chúa Hiền bãi 

bỏ khoa thi Nhiêu học và khoa thi Hoa văn trong “Hội thí” mùa thu năm 1684. 

      */ Đời chúa “Nghĩa” Nguyễn Phúc Thái (1687-1691), năm 1689 chúa cho mở 

lại khoa thi Hoa văn. 

      */ Đời chúa “Quốc” Nguyễn Phúc Chu (1691-1725), năm 1695 mở khoa thi 

Văn chức và Tam ty ở phủ chúa tuyển dụng quan chức cho Tam ty. 

      */ Đời chúa “Võ” Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765) định lại phép thi Thu vi Hội 

thí gồm 4 kỳ, kỳ 1 trúng cách gọi là Nhiêu học tuyến trường; kỳ 2 và 3 trúng cách 

gọi là Nhiêu học thí, kỳ 4 trúng cách gọi là Hương cống được bổ làm tri phủ, tri 

huyện, hoặc Huấn đạo. 

 

      NHÀ TÂY SƠN (1788-1802) 

      Sau khi Nguyễn Huệ giết được chúa Nguyễn Phúc Thuần, đưa Nguyễn Nhạc 

lên làm vua lập nên nhà Nguyễn Tây Sơn ở Đàng Trong. Sau đó diệt quân Thanh, 

chiếm Bắc Hà, Nguyễn Huệ lên ngôi vua hiệu là Quang Trung (1788-1792).  

      Nhà Tây sơn kéo dài được 24 năm. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng sau khi 

thắng quân Thanh vua Quang Trung đã chú ý đến việc giáo dục và đã ban chiếu 

xây dựng việc học “... Việc đời lúc trị lúc loạn là lẽ tuần hoàn, song sau khi loạn 

càng phải hưng khởi chấn chỉnh, lập giáo hóa, đặt khoa cử. Đó là quy mô lớn 

chuyển loạn thành trị vậy”. 

      Vua Quang Trung đã:  

      - Xử dụng những người đỗ Hương cống cũ mà chưa được bổ dụng. 

      - Các Nho sinh và Sinh đồ đều đợi đến kỳ vào thi. Loại “Sinh đồ ba quan” thời 

Lê Trung hưng đều trả về thường dân. 

      - Chủ trương dùng chữ Nôm thay cho chữ Hán và được dùng trong văn bản 

hành chính và trong học hành thi cử.  

      - Lập Viện Sùng chính do La San phu tử Nguyễn Thiếp làm viện trưởng dịch 

các sách chữ Hán sang chữ Nôm. 

      - Mở khoa thi “Tuấn sĩ” cho người Nghệ An. 

      Những dự định thay đổi của vua Quang Trung chưa kịp thực hiện được thì vua 

Quang Trung qua đời sau đó mấy năm ở tuổi 40. Con ngài là Nguyễn Quang Toản 

lên thay nhưng vì vua còn nhỏ tuổi (10 tuổi), triều đình Tây Sơn có nhiều tranh 
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chấp nội bộ nên cuối cùng mất vào tay Nguyễn Ánh để lập nên nhà Nguyễn vào 

năm 1802. 

 

      NHÀ NGUYỄN - THỜI THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1802-1945) 

      Nhà Nguyễn khởi đầu từ vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh năm 1802, kéo dài 

được 13 đời vua tính đến năm vua Bảo Đại thoái vị vào năm 1945. Tính ra nhà 

Nguyễn kéo dài được 143 năm. 

      Nền giáo dục và thi cử thời Nguyễn có thể chia ra làm hai thời kỳ: 

      - Thời kỳ còn độc lập, chưa bị người Pháp đô hộ 

      - Thời kỳ Pháp đô hộ 

      1- Thời kỳ độc lập chưa bị người Pháp đô hộ 

      - Thời kỳ đầu của giai đoạn này, thi cử và học hành gần như rập theo khuôn 

phép nhà Lê. 

      - Ngay từ đời vua Gia Long, ở địa phương đã đặt quan chức về giáo dục 

            - Đốc học ở cấp trấn nay là tỉnh. 

            - Huấn thụ hay Giáo thụ ở cấp phủ, dưới tỉnh. 

            - Huấn đạo ở cấp huyện. 

            - Giáo chức và trợ giáo trực tiếp giảng dạy ở cấp tỉnh. 

      - Vào đời vua Minh Mạng (1820-1840). Lập nhà Quốc học sau gọi là Quốc tử 

giám.   

      - Lập trường công lập tại các trấn, phủ, huyện. Còn từ cấp tổng, xã trở xuống 

do dân tự lo liệu lấy.    

      - Rất chú trọng về việc in sách giáo khoa như Tứ Thư, Ngũ Kinh, Sử và những 

sách giúp thêm cho việc học hành thi cử được cấp phát cho các trường.  

      - Vẫn giữ lệ xướng danh và vinh quy, khắc bia Tiến sĩ theo như trước. Bia Tiến 

sĩ nhà Nguyễn được đặt tại Văn Miếu ở kinh thành Huế.  

      a/ Tổ chức thi cử 

      Thi cử vẫn theo nhà Hậu Lê, có hai kỳ thường lệ là thi Hương, thi Hội và thỉnh 

thoảng lại mở các khoa thi bất thường nữa.   
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      */ Thi Hương. 

            - Vua Gia Long cho mở khoa thi Hương đầu tiên vào năm 1807. Định cứ 

6 năm một kỳ. Chương trình thi theo đúng thời Hậu Lê 

            - Năm 1825 vua Minh Mạng lại định 3 năm một kỳ vào các năm Tý, Mão, 

Ngọ, Dậu. Thi Hương tại 7 trường gồm Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, 

Thừa Thiên, Bình Định, Gia Định. 

            - Người thi trúng cả 4 kỳ thì được gọi là Cử nhân, thay cho tên Hương 

cống dưới triều Lê. Người trúng 3 kỳ được gọi là Tú tài, thay cho tên Sinh đồ dưới 

triều Lê. Người đỗ Tú tài hai lần gọi là Tú kép, đỗ Tú tài ba lần gọi là Tú mền. 

Người trúng 2 kỳ gọi là đỗ Nhị trường, trúng 1 kỳ gọi là đỗ Nhất trường. Năm 1832 

vua Minh Mạng bớt một kỳ còn thi 3 kỳ. 

            - Đến năm 1850, vua Tự Đức (1847-1888) quy định lại thành 4 kỳ cho cả 

thi Hương và thi Hội, trúng kỳ trước mới được vào thi kỳ kế tiếp, khác với trước 

đó thi một mạch hết 3 trường rồi mới chấm bài. Năm 1885 vua Tự Đức lại hạ 

xuống 3 kỳ 

            - Đến năm 1884, vua Kiến Phúc (1883-1884), trừ 3 kỳ trước lại thêm một 

kỳ phúc hạch (xét lại). 

            - Đến đời vua Đồng Khánh (1886-1888) sáp nhập hai trường thi Hà Nội và 

Nam Định thành trường thi tại Hà Nam. 

      */ Thi Hội 

            - Trong đời Gia Long chưa có thi Hội. 

            - Thi Hội được mở lần đầu tiên vào năm 1832 đời vua Minh Mạng. Định 

kỳ 3 năm một lần vào những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tại kinh thành Huế. Phép 

thi Hội phải qua 4 kỳ, người đỗ cả 4 kỳ được vào thi Đình hay còn gọi là thi Điện 

để phân hạng. Các Tiến sĩ cũng chia ba giáp như đời nhà Hậu Lê. 

            - Những người có số điểm cao nhưng chưa đủ để vào thi Đình được gọi là 

Phó bảng, không phải là Tiến sĩ. Người đỗ cao nhất của thi Đình là Bảng nhãn và 

kế đó là Thám hoa. Nhà Nguyễn không lấy Trạng nguyên (1). 

            - Năm 1829, Minh Mạng thứ 10, dưới Tiến sĩ lại lấy thêm Phó bảng. Các 

người đỗ phó bảng được viết tên riêng trên bảng phụ, khác với bảng chính ghi tên 

các tiến sĩ. Danh hiệu Phó bảng bắt đầu có từ đấy.    

            - Kỳ thi Hội hay kỳ thi Nho học cuối cùng vào năm 1919, đời vua Khải 

Định (1916-1925).  
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      */ Khoa thi bất thường 

            Ngoài những khoa thi thường lệ, triều Nguyễn mở thêm những khóa thi 

khác, người đỗ cũng là Tiến sĩ:  

            - Các khoa ân khoa (khoa thi gia ân) cả Hương lẫn Hội, khi trong nước có 

sự vui mừng như lễ đăng quang (vua lên ngôi), lễ vạn thọ . . .            

            - Các khoa đặc biệt như hoành từ, nhã sĩ vào đời vua Tự Đức.  

      b/ Thể thức và phép thi 

            Thể thức 

             */ Thi Hương chia làm 4 kỳ hay 4 trường, có khi chỉ có 3 kỳ. Thể thức 

được chia làm hai cách: 

             - Thí sinh thi cả 4 kỳ rồi quan trường mới chấm theo văn bài để lấy đỗ hay 

đánh hỏng, lệ ấy gọi là quán quyển.  

            - Thí sinh trúng kỳ trước sau mới được vào thi kỳ sau kế tiếp.           

            */ Thi Hội cũng được chia làm 4 kỳ hay 4 trường. Trúng cả bốn trường thì 

được vào thi Đình. Thi Đình không phải là một khoa thi riêng biệt mà chỉ là giai 

đoạn cuối cùng của thi Hội.  

            */ Thi Đình (đình là sân) vì thi ở sân cung đình nhà vua chứ không phải làm 

lều. Thi Đình để phân hạng, người nào có đủ “số phân” (2) được lấy đỗ Tiến sĩ, ít 

“số phân” thì đỗ Phó bảng.  

            Phép thi (cho cả thi Hương lẫn thi Hội)  

             - Năm 1832, vua Minh Mạng sửa lại phép thi, rút lại còn 3 kỳ cho cả thi 

Hương lẫn thi Hội. 

                  - Kỳ đệ nhất: thi kinh nghĩa 

                  - Kỳ đệ nhị: thi thơ, phú 

                  - Kỳ đệ tam: thi văn sách 

            - Năm 1850, vua Tự Đức lại lập lại 4 kỳ cho cả thi Hương và thi Hội 

                  - Kỳ đệ nhất: thi kinh nghĩa 

                  - Kỳ đệ nhị: văn sách 

                  - Kỳ đệ tam: thi chiếu, biểu, luận 

                  - Kỳ đệ tứ: thi thơ, phú 

             Còn thi Đình thi một bài đối sách. 
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            - Năm 1858, vua Tự Đức lại rút xuống 3 kỳ, bỏ kỳ thi thơ, phú 

                  - Kỳ đệ nhất: thi kinh nghĩa 

                  - Kỳ đệ nhị: thi chiếu, biểu, luận 

                  - Kỳ đệ tam: thi văn sách 

            - Năm 1876, vua Tự Đức, kỳ đệ nhị bỏ thi chiếu, biểu, luận mà thay vào đó 

thi thơ, phú. 

            - Năm 1884, vua Kiến Phúc, ngoài 3 kỳ trước lại thêm kỳ phúc hạch thi 

lược lại một bài kinh nghĩa, một bài phú và một bài văn sách để kiểm tra lại. Tới 

năm 1906 thì kỳ phúc hạch chỉ thi một bài văn sách.                  

      2- Thời kỳ Pháp đô hộ 

      Năm 1906,  chương trình thi Hương và thi Hội đổi lại. Ngoài sự thay đổi về 

phần thi chữ Nho của thi cử cũ, các khoa thi còn có phần thi chữ quốc ngữ gồm 

một bài luận văn, những câu hỏi về địa dư, cách trí và toán pháp, lại thêm bài 

dịch, bài luận tiếng Pháp. 

 

Trong suốt gần 100 năm (1822-1919) nhà Nguyễn đã mở được 40 khoa thi Tiến sĩ 

Nho học, lấy đỗ 293 người trong đó có 11 người đỗ Tam khôi, được khắc tên trên 

32 bia Tiến sĩ ở Văn Miếu Huế. 

*** 

      Tóm lại khoa cử ở nước ta, kể từ đầu đời Lý tới nhà Trần đã có định lệ, tới nhà 

Lê đã có lệ vinh danh hậu đãi người có khoa mục. Chương trình thi cử cũng từ nhà 

Lý tới nhà Nguyễn đều “đại đồng tiểu dị”, chỉ chú trọng vào văn chương mà không 

trọng về khoa học thực dụng. Riêng chỉ có nhà Hồ là có thi toán, có ý lưu tâm tới 

thực học, nhưng triều đại này lại quá ngắn ngủi chưa thực hiện được gì. 

 

 

GHI CHÚ 

 

(1) Về triều Nguyễn, vua Gia Long đặt ra cái luật “tứ bất” (Không đặt quan Tể 

tướng, không lấy Trạng nguyên, không lập tước Vương, Không phong Hoàng hậu) 

nên trong thi cử, nhà nguyễn không lấy trạng nguyên. 

(2) Từ dưới triều Lê, trong thi Đình người ta chấm điểm bằng “phân”.  

Muốn phân biệt hơn kém của 3 giáp, người ta phải theo định lệ “gấp đôi” 
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Thí dụ:  

Đồng tiến sĩ một phân, Nhị giáp tiến sĩ hai phân, Nhị giáp tiến sĩ đệ nhất danh 

(Hoàng giáp) 4 phân, Thám hoa 8 phân, Bảng nhãn 16 phân, Trạng nguyên phải 32 

phân. Tóm lại, 

- Đệ nhất giáp (Tam khôi): 

            - Trạng nguyên              32 phân (Thời Nguyễn là Đình nguyên) 

            - Bảnh nhãn                   16 phân 

            - Thám hoa                      8 phân 

- Đệ nhị giáp: 

            - Hoàng giáp                    4 phân 

            - Nhị giáp Đồng Tiến sĩ   2 phân 

- Đệ tam giáp: 

            - Đồng Tiến sĩ xuất thân  1 phân 

- Phó bảng: 

            - Những người được nửa (1/2) phân được gọi là Phó bảng hay Ất bảng. 

Bài khá có chữ phê “Văn lý đắc phân” 

Bài kém có chữ phê “Văn lý bất cập phân”. Những người bài có lời phê này thì bị 

loại. 
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CHƯƠNG BỐN 

 PHẦN 2  

  

 NỀN GIÁO DỤC - THI CỬ DƯỚI 

THỜI PHÁP THUỘC 

 
 

      BUỔI GIAO THỜI 

      Sách Khải Định chính yếu chép rằng tháng giêng năm 1919, sau khi Bộ Học đệ 

trình lên nhà vua về thể thức kỳ thi Hội, vua Khải Định liền phê: “Lần này là khoa 

thi hội cuối cùng của triều đình, nên trẫm muốn gia ân cho sinh viên sĩ tử khoa 

mục trong cả nước, hễ ai thông thạo hai thứ chữ Nho và chữ Pháp thì trình diện 

Bộ Học để xin vào ứng thí”. 

      Kỳ thi này, chủ yếu chỉ là thí sinh ở Trung kỳ ứng thí, vì các khóa thi Hương 

tại Nam kỳ và Bắc kỳ đã bị bãi bỏ lần lượt vào những năm 1864 và 1915. Đồng 

thời lại có thông báo của nhà cầm quyền Pháp: phủ Thống sứ Bắc kỳ có nói trước 

với Bộ Học trong kinh biết rằng người nào đỗ Tiến sĩ hay Phó bảng, tuy vẫn còn 

giữ cái danh dự cũ mà không đủ quyền được vào quan trường như trước nữa. 

      Ngày 16-5-1919 (nhằm 17-4 âm lịch), kỳ thi Đình cuối cùng diễn ra trong cung 

vua. 

      Lệ định cho khoa thi Hội từ 1915 đến 1919 cũng đã có nhiều thay đổi như:  

      Ngoài các bài thi về văn sách, kinh nghĩa, truyện . . . như cũ, còn thêm một bài 

về sử phương Tây (thay cho sử Trung Quốc), hai bài toán, một bài luận bằng chữ 

quốc ngữ bắt buộc, dịch một bài quốc ngữ sang tiếng Pháp và dịch một bài Pháp 

ngữ sang Hán ngữ, cùng với một bài luận bằng Pháp ngữ bắt buộc. 

     Lễ truyền lô cuối cùng được diễn ra tại điện Cần chánh. Vua Khải Định chủ tọa 

nhưng bên cạnh đã có thêm sự hiện diện của viên khâm sứ Trung kỳ (đại diện cho 

Chính phủ Pháp ở Trung kỳ) và các quan chức cao cấp khác của Pháp. 

      Bởi vì nền giáo dục và thi cử của phương Tây với những tiến bộ về khoa học, 

kỹ thuật như một luồng gió mới đầy sức sống đã theo chân người Pháp thổi vào 

Việt Nam không thể không mở cửa đón nhận.  
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      Để đẩy nhanh tiến trình thay đổi giáo dục theo Tây học (tân học), Toàn quyền 

Đông Dương Anbert Sarraut đã gây áp lực với Bộ Học yêu cầu các tỉnh Trung kỳ 

bãi bỏ hết các viên “quan Giáo huấn” trong các trường để thay thế bằng những 

“Giáo học” phù hợp với tình thế mới. 

      Bên cạnh đó, vua Khải Định cũng đã nhìn thấy sự thay đổi nền giáo dục là điều 

cần thiết cho đất nước nên đã ra thánh dụ ủng hộ cuộc cải cách này một cách tự 

nguyện: “Trẫm nghĩ rằng quy chế cựu học đã không còn đáp ứng được điều mong 

muốn, trong khi con đường tương lai của tân học đang thênh thang mở rộng trước 

mặt”      

      Chế độ khoa cử theo Nho học cũ có bốn nước theo nhưng Trung Quốc đã bỏ từ 

năm 1900, Triều Tiên bỏ từ năm 1894, Nhật Bản thì đã duy tân từ năm 1868, và 

Việt Nam phải đến năm 1919. 

      Sự thay đổi này đã làm giao động không nhỏ trong giới Nho gia và xã hội lúc 

đó. 

      THỜI PHÁP THUỘC (TRONG NHỮNG THẬP KỶ ĐẦU) 

1- Chữ quốc ngữ 

Chữ Hán và chữ Nôm là hệ thống chữ viết theo lối “hình tượng” xuất xứ từ 

Trung Quốc đã được thay thế bởi chữ quốc ngữ viết theo dạng La-tinh do nhu cầu 

truyền đạo mà các giáo sĩ Thiên Chúa thời ấy đã sáng tạo ra. Francisco de Pina 

và Alexandre de Rhodes được coi là “cha đẻ” ra chữ quốc ngữ. Lẽ tất nhiên từ khi 

hình thành cho đến lúc hoàn thiện chữ viết như ngày nay là cả một quá trình lâu 

dài, là công trình của cả tập thể, và không thể không ghi nhận sự đóng góp công 

sức của nhiều người Việt Nam về sau. 

      Tờ Gia Định báo, tờ Công báo bằng quốc ngữ đầu tiên được nhà cầm quyền 

Pháp ở Sài Gòn cho ra đời kể từ năm 1865 nhằm truyền bá chữ Pháp và chữ quốc 

ngữ.  

2- Xóa bỏ hệ thống giáo dục và thi cử cũ  

Sau khi ký hòa ước năm Giáp Tuất (1874), triều đình nhà Nguyễn công nhận 

Nam Kỳ trở thành thuộc địa của Pháp, rồi hòa ước Qúy Mùi (1883) và Patenôtre 

năm Giáp Thân (1884) biến Bắc Kỳ và Trung Kỳ thành đất bảo hộ, người Pháp 

liền bắt tay vào việc khai tử nền giáo dục và thi cử Nho học để thay thế bằng một 

hệ thống giáo dục mới phù hợp với guồng máy cai trị của họ.  

- Năm 1864: Kỳ thi Hương cuối cùng ở Nam Kỳ.  

- Năm 1878: Chữ Hán trong giấy tờ công văn các cơ quan hành chính được 

thay thế bằng chữ Pháp hay chữ quốc ngữ.  

- Năm 1915: Kỳ thi Hương cuối cùng ở Bắc Kỳ  
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- Năm 1919 (Kỷ Mùi) là kỳ thi Hội cuối cùng ở Trung Kỳ 

3- Thiết lập hệ thống giáo dục và thi cử mới 

Những cơ sở đào tạo đầu tiên được thiết lập để đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp 

bách cho chính quyền Pháp ở buổi sơ khai. 

- Trường Thông Ngôn được thiết lập ở Sài Gòn năm 1864 và Hà Nội năm 

1905 để đào tạo thông ngôn người Việt và cho cả người Pháp muốn học tiếng Việt, 

rồi các Trường Hậu Bổ ở Hà Nội 1903 và ở Huế năm 1911. 

Sau đó, dần dần, người Pháp bắt đầu xây dựng tại Việt Nam một nền giáo 

dục, với một hệ thống lấy khuôn mẫu từ “chính quốc” (Pháp) nhưng được điều 

chỉnh và thêm bớt cho phù hợp với thực tế ở Việt Nam cũng như Đông Dương. Hệ 

thống giáo dục ấy được gọi là “Giáo Dục Pháp Cho Người Bản Xứ”, tức là giáo 

dục Pháp-Việt, gồm 2 phần:  

- Giáo dục phổ thông  

- Giáo dục cao đẳng chuyên nghiệp, đại học. 
 

a/ Về giáo dục phổ thông có 3 bậc học   
 

- Bậc Tiểu học với học trình 6 năm (gồm lớp Đồng ấu, lớp Dự bị, lớp Sơ 

đẳng, lớp Nhì năm thứ nhất, lớp Nhì năm thứ hai và lớp Nhất), trong đó học xong 

lớp Sơ đẳng học sinh thi lấy bằng Sơ học Yếu lược, và học hết lớp Nhất, học sinh 

thi bằng Tiểu học Yếu lược. 

- Bậc Cao đẳng Tiểu học tương đương trường Cấp 2 hiện nay, với học trình 

4 năm. Học xong thì lấy bằng Cao đẳng Tiểu học (còn gọi là bằng Thành chung). 

- Bậc Trung học với học trình 3 năm. Học xong 2 năm đầu thi lấy bằng Tú 

tài phần thứ nhất và học tiếp năm cuối với học trình được phân 3 ban (Toán, 

Khoa) học, Triết thi lấy bằng Tú tài toàn phần. 
 

b/ Về giáo dục Cao đẳng và Đại học 
 

- Trường Cao đẳng là loại trường chuyên nghiệp, đào tạo ra các chuyên viên 

có nghề chuyên môn như bác sĩ, kỹ sư, giáo sư …, ngoài hội đủ điều kiện về văn 

bằng, còn phải qua một kỳ thi tuyển (concours) khó khăn. Nhưng nếu trúng tuyển 

sẽ được cấp học bổng ăn học suốt học trình. Đổi lại, sau khi thi tốt nghiệp, ra 

trường phải làm việc cho chính quyền ở lĩnh vực được đào tạo trong một thời gian 

đòi hỏi, nếu không, phải bồi hoàn tiền học bổng đã cấp.  

- Trường Đại học là loại trường chỉ trang bị cho sinh viên một căn bản tri 

thức trong một lĩnh vực nào đó nhưng không mang tính chất nghề nghiệp chuyên 

môn như ở trường Cao đẳng. Nhập học chỉ cần đủ điều kiện về văn bằng là được 

ghi danh không qua thi tuyển, không hạn định tuổi tác và số lượng (chỉ tiêu nhận 
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vào). Sinh viên phải tự túc về học phí và khi tốt nghiệp, cá nhân phải tự tìm kiếm 

việc làm.  

4- Về nội dung chương trình học và đề thi 

Tuy mục tiêu giáo dục và đào tạo ở thời kỳ này là để phục vụ cho công cuộc 

khai thác thuộc địa của Pháp, nhưng nền giáo dục mới đã bắt đầu mở rộng cánh 

cửa hiểu biết cho người học như: 

-Các ngành chuyên môn về khoa học tự nhiên:  vạn vật học, y học, dược học, 

thú y, nông lâm học, công chánh, …  

-Các ngành chuyên về khoa học xã hội: thương mại, luật pháp, sư phạm, triết 

học. 

Tóm lại: 
 

Qua bậc phổ thông, người học được trang bị một số kiến thức cơ bản chung 

chung cho mọi lĩnh vực của đời sống. 

 Qua bậc Cao đẳng, Đại học, người học bắt đầu được trang bị những kiến 

thức chuyên môn về lãnh vực nào đó theo sự chọn lựa của mình.  

          Điểm nổi bật là hệ thống thi cử ở cả 3 bậc học đều mang tính chất chọn lọc 

quá cao đã dẫn tới nền giáo dục thiếu phổ thông đại chúng. 

 

 

Bên lề bài viết,  

Mời đọc vài bài thơ: 

               Lễ Xướng Danh Khoa Đinh Dậu (1897)  

      Nhà nước ba năm mở một khoa, 

      Trường Nam thi lẫn với trường Hà. 

      Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ, 

      Ậm oẹ quan trường miệng thét loa. 

      Cờ kéo rợp trời, quan sứ đến, 

      Váy lê quét đất, mụ đầm ra. 

      Nhân tài đất Bắc nào ai đó? 

      Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà! 

       (Tú Xương) 
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            Giễu Người Thi Đỗ  

      Một đàn thằng hỏng đứng mà trông, 

      Nó đỗ khoa này có sướng không! 

      Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt, 

      Dưới sân, ông cử ngỏng đầu rồng. 

       (Tú Xương) 

 

            Than Đạo Học 

      Đạo học ngày nay đã chán rồi, 

      Mười người đi học, chín người thôi. 

      Cô hàng bán sách lim dim ngủ, 

      Thầy khoá tư lương nhấp nhổm ngồi.  

      Sĩ khí rụt rè gà phải cáo, 

      Văn trường liều lĩnh đấm ăn xôi. 

      Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ, 

      Trình có ông tiên, thứ chỉ tôi. 

       (Tú Xương) 

 

             Không Học Vần Tây  

      Mợ bảo vần Tây (*) chẳng khó gì! 

      Cho tiền đi học để chờ thì. 

      Thôi thôi lạy mợ “xanh căng” (**) lạy. 

      Mả tổ tôi không táng bút chì! 

       (Tú Xương) 

       (*) Vần Tây: chữ quốc ngữ. 

       (**) Xanh căng (cinquante): 50. 

            Hỏi Đùa Mình  

      Ông có đi thi ký lục không? 

      Nghe ông quốc ngữ học chưa thông. 

      Ví dù nhà nước cho ông đỗ, 

      Mỗi tháng lương ông được mấy đồng? 

       (Tú Xương) 
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            Chữ Nho  

       Nào có nghĩa gì cái chữ Nho, 

      Ông nghè ông cống cũng nằm co. 

      Chi bằng đi học làm thầy phán, 

      Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò. 

       (Tú Xương) 

 

            Gây quan 

      Mỗi năm nhà nước mở khoa thi 

      Để kén trong Trung Bắc lưỡng kỳ  

      Lấy mặt sỏi sành ra giúp việc 

      Bổ làm tập sự ngạch quan chi 

      Mỗi năm các cậu lớp tân khoa 

      Sung sướng bằng xưa đỗ thám hoa 

      Tuy chẳng vinh quy, cờ võng lọng 

      Cũng là lừng lẫy khắp gần xa 

      Quảng cáo công không, các nhật trình 

      Đăng tên, đăng tuổi, lại đăng hình, 

      Làm như các cậu “quan non” ấy 

      Là những kỳ đồng mới tái sinh 

      Trong làng trưởng giả những cô nào 

      Sẵn mỏ nhưng chưa có kẻ đào 

      Mấp máy hòng lên bà lớn tắt 

      Mơ màng của dẫn lại tay trao 

      Cụ thượng Quỳnh ta cũng sướng ran 

      Xoa tay hỉ hả cái gan vàng 

      Mừng cho nước Việt còn cơ khá 

      Vì chẳng bao giờ tiệt giống quan. 

       (Tú Mỡ) 

Sách dùng trong bài viết: 

1- Tìm Hiểu Về Giáo Dục Và khoa Cử Thời Xưa   Trịnh Hoành   (NXB Hồng Đức) 

2- Bắc Kỳ Tạp Lục    a+b (người Pháp) Phạm Văn Tuân dịch  (NXB Hội Nhà Văn) 

3- Việt Nam Văn Học Sử Yếu    Dương Quảng Hàm            (NXB Bộ Giáo Dục) 
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4- Văn Học Việt Nam                 Dương Quảng Hàm     (NXB Bộ Giáo Dục) 

5- Việt Thi                                  Trần Trọng Kim           (NXB Xuân Thu) 

6- Phép Làm Thơ                        Diên Hương                (NXB Khai Trí) 

7- Thơ Đường  (Cuốn 1 & 2)         Trần Trọng san            (NXB Bắc Đẩu) 

8- Thơ Đường                             Tản Đà                       (NXB Trẻ) 

9- Tú Xương Con Người Và Tác Phẩm  Ngô Văn Phú        (NXB Hội Nhà Văn)  

10- Nguyễn Công Trứ Sự Nghiệp và Thi Văn  Nguyễn Xuyên (NXB Thời văn)  

11- Lều Chõng (Tiểu thuyết)         Ngô Tất Tố                  (NXB Đại Nam) 

12- Bút Nghiên (Tiểu thuyết)        Chu Thiên                    (NXB Đại Nam) 

13- Vài bài viết trên NET 

     - Hò Miền Nam                          Huỳnh Ái Tông 

14- Hình minh họa: trên NET    

                                               Mời nghe bài ca trù: 

 

Tràng An Hoài Cổ 

Lời ca: Nguyễn Công Trứ - Ca Nương: Quách thị Hồ 

(Giữ CTRL & bấm vào tên bài hát) 

 

Nguyễn Giụ Hùng 

(Sưu tầm, chọn lọc, tổng hợp và trình bày) 

 

Chuyển Đến: Huỳnh Ái Tông – Ngày 29/11/2020 

www.vietnamvanhien.org 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdayJBoqHz0
https://www.youtube.com/watch?v=AdayJBoqHz0
http://www.vietnamvanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.info/

