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Chữ Nho 
Trần Lam Giang 

 

Nho 儒: Nhu 需 nhân 亻, cần thiết cho con người. 

Ngày xưa, sống trên những vùng đất xa xôi, ngôn từ có 

những khác biệt, không có chữ, không thể giao cảm. 

Nguồn gốc chữ Nho 

Hoàng đế, phương bắc, theo dấu chân chim mà 

đặt ra chữ. Lối chữ này thất truyền. Vua Thuấn, 

phương nam theo dấu nòng nọc đặt ra chữ. Lối chữ 

này truyền đến ngày nay, gọi là chữ khoa đẩu (科斗 = 

con nòng nọc.) Các sách đời Ngu Thuấn, Hạ, Thương, 

Chu, Luận Ngữ, Hiếu Kinh đều viết bằng lối chữ này. 

Ngũ kinh : Thi, Thư, Dịch, Lễ, Nhạc  

Kinh Nhạc thất truyền. Đức Khổng tử phải học 

Nhạc Tràng Hoành. Tràng Hoành là người phẩm chất 

thấp kém. 

Kinh thi 

Viết về nhân cách của người dân ở những vùng 
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đất khác nhau, được Khổng tử san định thành 305 bài. 

Ngài nhắc nhở: “Thi tam bách, bất ngôn dĩ tế chi: Tư 

vô tà (Kinh Thi gồm 300 thiên, chỉ một câu đầy đủ: 

suy tư không tà bậy.) 

Kinh thư tên một bộ sách do Khổng tử sưu tầm được 

và san định. Sách này ghi chép các phép tắc, lời răn 

dạy, mệnh lệnh của các vua từ Nghiêu, Thuấn, Thang, 

Vũ đến Đông Chu. 

Kinh dịch sách viết về chân lý vận hành đất trời cùng 

lẽ sống đúng với nhân chân lý. 

Thí dụ: Vua Cao Tông nhà Ân tên là Vũ Đinh, 

sửa soạn ba năm, tiến đánh nước nông nghiệp phía sao 

quỷ (sao phía nam của nhị thập bát tú) sử Tầu ghi là cả 

thắng. Thực ra bị đánh tan tành. 

Nơi Quẻ Ký Tế,  quẻ thứ 63 ở Kinh Dịch có ghi 

lời Khổng tử: “Nước lớn vô cớ đánh nước bé, đó là 

nghe theo lời của kẻ tiểu nhân.” (Sử ký cùng Kinh 

Dịch đều có ghi về  việc nhà Ân sang xâm lăng nước 

ta. Chúng bị đánh tan, phô trương là cả thắng cho đỡ 

nhục.) Sử kiện này cho biết Phù Đổng Thiên Vương là 

một anh hùng dân tộc có thực. Sử sách ta bị giặc Tầu 

thiêu hủy hết. Ông cha ta đem lịch sử vào cổ tích. 

Kinh Lễ sách viết về trật tự lễ nghi. Ngày xưa sách 

viết bằng thẻ tre, xâu bằng dây. Trải nhiều đời, rối loạn 
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thứ tự. Đức Khổng tử san định, nghĩa là đức Khổng tử 

sắp xếp lại cho đúng thứ tự. 

Hiếu kinh Khổng tử dạy về đạo hiếu cho Tăng tử tức 

Tăng Sâm. Tăng Sâm ghi lại thành sách, gọi là Hiếu 

kinh. 

Tứ thư gồm 4 sách: Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, 

Mạnh Tử. 

Đại học. 

Tại sao gọi là Đại học? Vì sách này thày Tăng 

Sâm dùng để dạy người lớn, từ 15 tuổi trở lên. 

Sách gồm 2 phần, cả 2 đều ghi lời vàng của đức 

Khổng tử. 

Phần thứ nhất dạy điều tu thân, tề gia. 

Phần thứ hai dạy cách gánh vác việc xã hội sao 

cho chính đáng. 

Trung Dung sách do thày Tử Tư, cháu nội đức Khổng 

tử, học trò thày Tăng Sâm ghi chép lời thày dạy. 

Trung Dung là đạo trời. “Trung bất thiên, Dung bất 

dịch” (Trung: không nghiêng lệch, Dung: không thay 

đổi.) Ấy là đạo Trời. Đạo Trời tuyệt đối đúng và 

không đổi thay. 
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Luận Ngữ, quần đệ tử ký thiện ngôn (các đệ tử ghi lời 

hay ý đẹp của đức Khổng tử.)  

Ngoài những thiện ngôn còn ghi một vài cử chỉ, 

hành vi của ngài: Khổng tử ăn ít, thực phẩm thanh cao. 

Duy có rượu, ngài uống không ngừng. Không bao giờ 

thấy ngài say. Ngài coi rẻ phụ nữ. Trong hơn ba ngàn 

đệ tử, không một nữ nhân. Sách Luận ngữ có viết một 

câu: “Đàn bà và tiểu nhân khó nuôi. Gần thì nhờn, xa 

thì oán” (Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng giả. 

Cận chi tắc bất tốn, viễn chi, tắc oán.) 

Thật quá đáng ! 

Mạnh Tử, sách do thày Mạnh Kha viết. Đời sau lấy 

tên thày đặt tên cho tác phẩm. Theo Sử ký Tư Mã 

Thiên, thày Mạnh Kha là môn sinh của thầy Tử Tư 

(cháu nội đức Khổng tử.) Thày chủ trương một nền 

chính trị nhân nghĩa. 

Đọc và viết chữ Nho 

Chữ Nho đọc từ phải sang trái. Viết một chữ Nho:  

Trên trước dưới sau 

Ngang trước, sổ sau 

Trái trước, phải sau 

Ngoài trước, trong sau. 
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Đời Tần, đời Hán có sửa đổi hình nét, nhưng vẫn 

lấy khoa đẩu (科斗) làm gốc rễ. Điều này cũng như 

chữ Rond, chữ Gothique vẫn phải lấy Alphabétique 

làm nền. 

Làm lịch 

Ở nước ta, bồn mùa xuân, hạ, thu, đông phân biệt 

minh bạch. Đặc biệt đúng ngọ, một người đứng thẳng, 

bóng tròn ngay hai bàn chân. Vì vậy được gọi là Minh 

Đô, tức thủ đô ánh sáng. 

Vua Thuấn sai hai ông Hi Thúc và Hòa Thúc sang 

Minh Đô làm lịch. Ca dao có câu : 

Ai về nhắn họ Hi, Hòa 

Nhuận năm sao chẳng nhuận và trống canh. 

Cụ Lê Quý Đôn trong sách Vân Đài Loại Ngữ, 

giảng Minh Đô là hồ lớn, rừng rậm, chứa đựng văn 

minh của loài người. 

Hoan hô cụ ! 

Trần Lam Giang 

 


