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LỊCH CỔ VIỆT NAM 

PGS Lê Thành Lân 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Năm 1884, sau khi ký kết hiệp ước Giáp Tuất (Patenotre), Việt Nam bị chia thành 

ba phần theo ba chế độ quản lý khác nhau: Tonkin (Bắc Kỳ), Annam (Trung 

Kỳ ) và Cochinchina (Nam Kỳ). Ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ, do nhu cầu của quản lý hành 

chính, họ cho soạn sách đối chiếu lịch Âm với lịch Dương. Deloustal có cuốn Calendner 

annamite - français de 1802 à 1916 (Deloustal) ; Corfier và Lê Đức Hoat có cuốn 

Concordance des calendríers lunaíre et solaire de 1802-2010 (Cordier và Lê Đức Hoạt).  

Do lịch 2 nước khác nhau rất ít, và vào thời điểm đó lịch Việt Nam giống lịch Trung 
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Quốc, nên những người soạn lịch này tưởng rằng Việt Nam sưa nay luôn dùng lịch Trung 

Quốc. Lịch của họ là lịch Trung Quốc, thể hiện rất rõ ở 13 năm đầu triều Nguyễn (1802-

1812). 

Năm 1940, Chương Dụng (người Trung Hoa) có bài “Việt lịch sóc nhuận khảo” 

(Chương Dụng, 1940) trên tạp chí Tây Nam nghiên cứu ở Hương Cảng, thông báo về lịch 

Việt Nam từ cuốn Bách trung kinh 1768-1886 A2815 (thời Lê) khác lịch Trung Quốc. 

Đáng tiệc là giới khoa học Việt Nam lâu nay không biết tới bài này, nên không có cộng 

hưởng thích đáng. Năm 2017, Tiến sĩ Yukio Ohashi (Nhật Bản), đã gửi cho chúng tôi bài 

báo đó; chúng tôi đã có bài bàn về nó (Lân, Lộc, 2018). 

Năm 1944 nhân đọc một bản viết tay cuốn “Bách trung kinh”, Học giả Hoàng Xuân 

Hãn viết bài “Lịch và lịch đời Lê” (Hãn, 1944) cho biết lịch Lê khác lịch Thanh. Sau 38 

năm khảo cứu, năm 1982, Học giả viết bài (cuốn sách) “Lịch và lịch Việt Nam” (Hãn, 

1982), ở đó có 2 kết luận quan trọng: Một là: Lịch Việt Nam có 2 giai đoạn khác hẳn lịch 

Trung Quốc: a) dưới thời Lý thời Trần từ 1080 đến 1300, và b) dưới thời Lê thời Nguyễn, 

từ 1644 đến năm 1812. Hai là Học giả công bố dười dạng rút gọn lịch Việt Nam ở giai 

đoạn 1644-1812 do Học giả phục tính.  

Năm 1983, sau khi đọc Lịch và lịch Việt Nam, nhất là thấy ở đấy Học giả Hoàng 

Xuân Hãn phê bình cuốn 

Bảng đối chiếu âm dương 

lịch 2000 năm và niên biểu 

lịch sử in năm 1976 của 

Nguyễn Trọng Bỉnh, Nguyễn 

Linh và Bùi Viết Nghị, tôi 

tìm ra một cách biên soạn 

lịch khắc phục được khuyết 

điểm của cuốn đó, đồng thời 

có thể đưa ra một thuật toán 

để dùng mày tính biên soạn 

cuốn lịch này. Tôi bắt tay vào 

làm và giữa năm 1984 thì xong bản thảo cuốn Lịch 2000 năm. Ở bản thảo này, lịch từ 

năm 1644 đến 1812 của Việt Nam, tôi tham khảo kết quả tính toán mà Học giả Hoàng 
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Xuân Hãn đã công bố trong cuốn Lịch và lịch Việt Nam. Tôi nghĩ có thể in được bản thảo 

này và như vậy có dừng việc nghiên cứu về Lịch. 

Cuối năm 1984, tôi có viết bài “Dùng máy tính để biên soạn lịch” để báo cáo tại hôi 

nghị khoa học hàng năm của Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển thời đó. Nhưng 

Viện trưởng không cho báo cáo, và cho biết GS Nguyễn Xiển (là Giám đốc Nha Khí 

tượng Việt Nam, và là Cố vấn Ban lịch Nhà nước nói với ông rằng: “Làm gì có lịch cổ 

Việt Nam, những gì Học giả Hoàng Xuân Hãn viết không dựa vào một hiện vật khảo cổ 

có gia trị nào cả. Anh Lân đi theo con đường đó là sai lầm”. Đến Tết, GS Văn Tạo, Viện 

trưởng Viện Sử học cũng cho tôi biết rằng, GS Nguyễn Xiển cũng nói với ông tương tự 

như vậy. Vậy là tôi bị chặn 3 đường (Viên Khoa học tính toán và Điều khiển-nơi tôi làm 

việc, Viện Sử học-nơi tôi cần công bố kết quả nghiên cứu, và cả ở Ban lịch nhà nước-nới 

cho phép xuất bản lịch). Trải các nhiệm kỳ của các viện trưởng sau này, chưa bao giờ 

lãnh đạo viện ủng hộ tôi nghiên cứu lịch, thậm chí gần đây, khi tôi vừa nghỉ hưu, cần 1 

chữ ký để có thể nhận được kinh phí từ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhưng cũng không 

được.  

Năm 1985, tôi được đọc bản in cuốn Bách trúng kinh (1624-1785) (BTK) Ký kiểu 

A2873. ở Thư viện Viện Hán-Nôm. Qua khảo cứu tôi thấy lịch ở cuốn này hoàn toàn 

trùng với lịch mà Học giả HXH công bố. Tôi liền viết bài đăng báo Nhân dân “Năm mới 

giở cuốn lịch cổ Việt Nam” đăng số Xuân Bính Dần (Lân, 1986a). Đến nay, tôi đã xuất 

bản được 6 cuốn Lịch (Lân, 1995a; 2000, 2003, 2007c, 2010, 2016). Ngoài ra tôi còn 3 

bản thảo nữa đã xong, nhưng chưa xuất bản được, đó là:   

1) Lịch 21 thế kỷ I – XXI (0001-2100) (sắp xuất bản);  

2) Niên biểu lịch sử Việt Nam; 

3) Lịch và niên biểu lịch sử hai mươi mốt thế kỷ (0001-2100). 

II. NHỮNG CUỐN LỊCH CỔ VÀ LỊCH CŨ 

1. Các cuốn lịch cổ, chữ Hán 

[1] Bách trúng kinh 1758-1886 A2517 ở Viễn Đông bác cổ, bản chép tay, Chương 

Dụng đã khảo cứu, nay đã thất lạc. 

[2] Bách trúng kinh 1624-1799 ở Viễn Đông bác cổ. Bản chép tay, đã thất lạc. Có 

thể Học giả HXH đã khảo cứu bản này. 
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[3] Bách trúng kinh 1624-1785. Ký kiểu A2873 . Bản in, chúng tôi đã khảo cứu và 

in chụp vào cuốn Năm trăm năm lịch Việt Nam (Lân, 2010). 

 [4] Khâm định vạn niên thư 1544-1903.  Ký kiệu R 2200 ở Thư viện Quốc gia. Đây 

là Bản in 2 màu. chúng tôi đã khảo cứu và in chụp vào cuốn Năm trăm năm lịch Việt 

Nam (Lân, 2010). 

[5] Lịch đại niên kỷ bách trúng kinh 1740-1883, A1237, bản viết tay, chúng tôi đã 

khảo cứu, nhưng chưa công bố đầy đủ. Có thời dụng gần tương đương với cuốn [1] nên 

kết qủa khảo cứu có thể đối chiếu với kết quả mà Chương dụng đã công bố. 
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[6] Lê Hữu Ích: Thành Thái bách niên lịch 1889 -1988 (Ích). ký hiệu VHv 751, là 

một độc bản chép tay ở Thư viện Viện Hán Nôm. Tôi thấy ngay 1 năm trong mấy năm 

đầu đã có chỗ sai lịch pháp, nên tôi không khảo cứu tiếp. Tác giả Lê Hữu Ích là Giáo thụ 

phủ Lạng Giang, có thể không có nhiệm vụ biên soạn lịch, có thể sách của ông không 

được lưu dùng ở đương thời.  

[7] Hoàng triều Minh Mệnh vạn niên thư 1544-1861, nay đã thất lạc. Nguyên 

Trưởng Ban lịch nhà nước Nguyễn Mậu Tùng đã đọc và nhắc đến trong cuốn Lịch thế kỷ 

XX. Chỉ tiếc là ngày đó ông không khảo cứu để sớm phát hiện ra lịch cổ Việt Nam. 

2. Những cuốn lịch khác cần bàn đến 

[8] Deloustal, R., 1908, 1913, 1922. Calendner annamite - français de 1802 à 1916. 

Imprimerie d'Extrême-Orient Hanoi, Haiphong,  

[9] Cordier, G. et Lê Đức Hoạt, 1935. Concordance des calendríers lunaíre et 

solaire de 1802-2010. lmprimerie Chanphuong, Ha noi. Ở các thư viện của Hà Nội có 3 

bản, tôi từng đọc, nay đều đã mất. Bản ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mất. hiện ở tư 

gia ông Hoàng Ứng Huyền còn một bản.   

[10] Chính phủ Việt Nam, 1949. Lịch Kỷ Sửu 1949. Ký hiệu Q8
0
 325. Thư viện 

Viện Thông tin khoa học xã hội.  

[11] Niên lịch thông thư, 1932. của Trung Bắc tân văn. Năm Nhâm Thân. Bản ở thư 

viện Khoa học xá hôi tôi từng đọc, đã mất, gần đây, tôi có chụp lại được từ một thư viện 

tư nhân (chủ nhân giờ đã mất).  

Các cuốn [8], [9], [10] soạn theo cuốn Trung Tây niên nguyệt thông khảo của 

Hoàng Bá Lộc (Hoang, 1910- Hoang còn có một cuốn lịch khác chỉ có lịch từ thời Thanh, 

có ở thư viện Viện Khoa học Xã hội), lịch âm ở đó thực chất là Trung Quốc, rõ nhất là 

lịch các năm 1802-1812; vốn thuở đó lịch ta khác lịch Trung Quốc rất rõ (theo Hoàng 

Xuân Hãn, đặc biết là theo Khâm định vạn niên thư).  

Cuốn [11] bổ sung cho ta lịch các năm 1911-1933.  

2. Hai cuốn lịch khác soan theo lịch Trung Quốc 

[12] Nguyễn Trọng Bỉnh, Nguyễn Linh và Bùi Viết Nghị: Bảng đối chiếu âm 

dương lịch 2000 năm và niên biểu lịch sử in năm 1976. Học giả Hoàng Xuân Hãn đã chỉ 

ra mấy nhược điểm quan trọng của cuốn này: Thể thức biên soạn không nhất quán, khiến 
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có nhiều ngoại lệ, thực tế không thể dùng được. Chỉ có lịch Trung Quốc, tùy Nguyễn 

Linh (người viết Lời nói đầu, không phải người biên soạn) có nhắc đến Bách trung kinh 

là lịch Việt Nam, nhưng người thực sự biên soạn sách là Nguyễn Trọng Bỉnh không biết 

đến cuốn này, nên không hề tham khảo. Tôi còn thấy có trang kép có đến 13 lỗi, nên dù 

là lịch Trung Quốc, với độ chính xác như vậy, thật sự không thể dùng được. 

[13] Nguyễn Như Lân: 200 năm dương lịch và âm lịch đối chiếu (1780- 1980). Nhà 

sách Khai trí, Sài Gòn, 1968. Tác giả tham khảo cuốn [9], thực tế lịch ở đó cũng là lịch 

Trung Quốc.  

Một nhận xét là, ở ta việc bảo quản thư tịch rất kém, riêng về sách cổ hoặc quý 

về lịch mất mát rất nhiều.  

III. NHỮNG NGƯỜI NGHIÊN CỨU LỊCH CỔ VN 

1. Chương Dụng (1911-1939) 

 

Ông là nhà khoa hoc trẻ Trung Hoa. Ông được sinh ra ở Anh năm 1911 trong một 

gia đình trí thức yêu nước rất nổi tiếng. Từ năm 1920 ông được nhà yếu nước Lý Đại 

Chiêu, bạn của bố đến nhà dạy học. Năm 1929 ông cùng mẹ sanh Anh, sau đó về Đức 
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học phổ thông. Từ năm 1931 đến 1936 ông học ở Khoa toán của Đại học Göttingen, 

nghiên cứu vật lý, hóa học và triết học, học thêm cả tiếng Latinh. Do hoàn cảnh gia đình 

không đủ để đài thọ cho 3 anh em học tiếp ở nước ngoài, họ về nước, ông trở thành Giáo 

sư của Đại học Sơn Đông và Đại học Chiết Giang. 

 Có thể thấy do học ở Đức, ông có 1 học vấn “Tây học” vưỡng chắc và uyên thâm, 

lại thấm nhần một tinh thân khoa học phương Tây, nên ông nghiên cứu cả lịch Việt Nam 

và đã công bố tại Hương Cảng. 

 Ngày 22 tháng 10 năm 1938, Chương  Dụng sang Việt Nam. Ở đó ông đọc cuốn 

lịch cổ Việt Nam là Bách trúng kinh, có ký hiệu A2517 ở Viễn Đông Bác cổ, có lịch Việt 

Nam từ năm 1759 đến năm 1886 và viết ngay bài Việt lịch sóc nhuận khảo (Chương 

Dụng, 1940). Ông gửi cho Tạp chí 

Tây Nam nghiên cứu vào ngày 1 

tháng 4 năm 1939, được tạp chí in 

vào số 1 năm 1940. Ông còn được 

nhà nghiên cứu Trần Văn Giáp cho 

biết ở Viễn Đông bác cổ Pháp còn có 

cuốn Bách trúng kinh 1824-1785 

A2873. Chỉ tiếc, ông mất sớm, 

không có đủ thời gian để nghiên cứu 

tiếp lịch Việt Nam. Bài báo của ông 

cũng đến tay các nhà nghiên cứu VN 

quá chậm (Lân, Lộc, 2018). 

Tháng 3 năm 1939, ông phải đi Hương Cảng trị bệnh phổi và mất tại đó vào ngày 

16 tháng 12 năm 1939.  

Cuốn Bách trúng kinh 1758-1886 A2517 ở Viễn Đông bác cổ, là bản viết tay (nay 

đã mất), Chương Dụng đã khảo cứu kỹ. Nó có thời dụng gần tương đương với cuốn Lịch 

đại niên kỷ bách trúng kinh 1740-1883, A1237, bản viết tay, mà tôi đã khảo cứu, chưa 

công bố chi tiết và hệ thống. Kết quả nghiên cứu về 2 cuốn lịch này có thể đối chiếu qua 

lại với nhau, rất bổ ích. 

Chúng tôi đã có bài khảo cứu về công trình này của Chương Dụng (Lân. Lộc, 2018). 
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2. Hoàng Xuân Hãn (1908 – 1996) 

Ông là một nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục Việt 

Nam đồng thời là một kỹ sư, một nhà toán học. Ông là người soạn thảo và ban hành 

Chương trình Trung học Việt Nam đầu tiên, soạn Danh từ khoa học làm cơ sở cho các Tự 

điển Khoa học sau này.  

Năm 1932 – 1934, Hoàng Xuân Hãn vào học École Nationale des Ponts et 

Chaussées (Trường Cầu đường Paris). 

Từ năm 1934 đến năm 1936 Hoàng Xuân Hãn trở lại Pháp, lấy bằng Cử nhân toán 

1935 và thạc sĩ toán 1936 tại khoa Toán trường Đại học Sorbonne (Licence des Sciences 

mathématiques Sorbonne). 

Hoàng Xuân Hãn sang Paris năm 1951 và ở luôn bên Pháp. Ở đó ông có tham gia 

tính toán cho lò phản ưng hạt nhân “nghèo” của Pháp. Chương trình “hạt nhân nghèo” 

của Pháp cơ bản không hợp với xu thế thời đại, nên không đi đến cùng được. Sau ông ở 

nhà, “ăn lương vợ” và nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam. 

Năm 1944, nhân đọc bản viết tay cuốn Bách trúng kinh, ông viết bài Lịch và lịch 

đời Lê (Hãn, 1944) để khẳng định lịch Lê khác lịch Thanh. Sau 38 năm, năm 1982, ông 

viết cuốn Lịch và lịch Việt Nam (Hãn, 1982).  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_s%E1%BB%AD_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_s%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_h%E1%BB%8Dc_c%C6%A1_s%E1%BB%9F_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
https://vi.wikipedia.org/wiki/Paris
https://vi.wikipedia.org/wiki/1951
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
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Năm 2000, giáo sư Hoàng Xuân Hãn được Nhà nước Việt Nam truy tặng Giải 

thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội và nhân văn với cụm công trình Lịch sử gồm 3 

cuốn: 1) Lịch và Lịch Việt Nam, 2) Lý Thường Kiệt và 3) La Sơn Phu Tử.  

Ông từng nêu quan niệm rằng, người Việt Nam mình, phải nghiên cứu lịch sử, 

văn hóa của mước mình theo một tinh thân khoa học hiện đại, vì đó là di sản quý báu của 

cha ông ta để lại, vì ta có vốn văn hóa của ta, ta có ngôn ngữ của ta để dễ dàng nghiên 

cứu hơn.   

+ Ba tác phẩm được giả thưởng Hồ Chí Minh là những tác phẩm nghiên cứu lịch sử 

được các nhà sử học coi là mẫu mực về phương pháp sử học hiện đại. 

+ Về Văn học, ông còn có trên chục tác phẩm, đều rất được các nhà Văn hóa và 

Văn học sử rất trân trọng 

- Khi thấy Trần Thanh Mại công bố một vài bài khảo cứu về “Lưu Hưng ký” của 

Hồ Xuân Hương, ông đã nhờ Tạ trọng Hiệp – học trò của ông. khi về nước tìm bản đó, 

nhưng không thành; tuy không bản chữ Hán và Nôm trong tay, ông đã khôi phục chữ 

Hán và chữ Nôm để khảo cứu. Sau này biết Đào Thái Tôn đã tiếp tục Trần Thanh Mại, 

ông rất khích lệ và trao đổi cùng nghiên cứu. Nhiều bài thơ được truyền tụng được coi là 

của Hồ Xuân Hương, nhưng theo ông và Đào Thái Tôi, thực ra các bài “dung tục” đó 

không phải của Bà. Có bài có từ thời Lê Thánh Tông, như bài Đánh Đu; có nhiều bài mà 

người ta cho rằng tác giả phải là nam giới. Bài “Gửi Cần chánh học sĩ Nguyễn hầu” (gửi 

Nguyễn Du) thì đa phần phiêm âm sai, mang yếu tố “tục” như “Biết còn mảy chút sương 

đeo mái”, theo Hoàng Xuân Hãn, phiên “sương đeo” là sai, đúng ra là “sương sui” với 

nghĩa là “bịn rịn” và như thế, câu đó là “Biết còn mảy chút sương siu mấy”, từ này còn thấy 

trong mấy bài thơ Nom cổ. Với công trình nghiên cứu của Trần Thanh Mại, Hoàng Xuân 

Hãn, Đào Thái Tôn ta biết một chân dung khác về Hồ Xuân Hương, bà không chỉ là nhà 

thơ chữ Nôm “nghiêm túc’ mà còn là nhà thơ chữ Hán. 

 - Ông để rất nhiều thời gian đê nghiên cứu Truyện Kiều nhằm đi đến bản “Kiều tầm 

nguyên”, theo tinh thần tìm lại những từ, chữ của chính Nguyễn Dụ, “trả lại cho Nguyễn 

Dụ những gì của Nguyễn Du”, bởi “Nguyên tác là Vàng”. Tiệc là công trình này chưa 

hoàn chỉnh và vì nhiều lý do mà đến nay sau 23 năm vân chưa xuất bản được. Chúng tôi, 

có dựa theo ý kiến của ông trong một loạt bài phỏng vấn của Thụy Khuê để tiếp nối ý 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
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tưởng của ông: Theo đó GS Nguyễn Tài Cẩn viết ba cuốn sách, PGS Đào Thái Tôn viết 2 

cuốn sách, tôi có tập hợp bài của 15 tác giả, chủ yếu của Hoàng Xuân Hãn, GS Cẩn N. T. 

Cẩn và PGS Đ. T. Tôn làm thành một cuốn Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều theo 

phương pháp Hoàng Xuân Hãn (Hãn, Tôn, Cẩn, 2016).  

- Hoàng Xuân Hãn đã tìm ra có ba bản chữ Nôm diễn từ Cung oán ngâm khúc, của 

Đặng Trần Côn; bản phổ biến bây giờ không phải của Đoàn Thị Điểm mà là của Phan 

Huy Ích; bản của Đoàn Thị Điểm là 1 trong 2 bản còn lại, 1 bản của Nguyễn Khản. Ở 

trong nước nhiều người không muốn thừa nhận kết quả nghiên cứu này.  

Một nhận xét quan trọng là cả Chương Dụng và Hoàng Xuân Hãn đều là Cử 

nhân, Thạc sĩ Toán học.  

3. Một số liên hệ mở rộng: 

+ Cái khó của việc nghiên cứu ứng dụng trước đây ở ta là rất dễ bị bỏ dở: 

Tôi đã từng nghiên cứu “Bộ chương trình phân tích chuỗi thời gian để thăm dò dầu 

khí” theo hợp đồng của GS Nguyễn Xuân Lộc ký với Viện Dầu khí ông Hồ Đăc Hoài làm 

viện trưởng, “Tự động hóa viêc thiết kế thủy lợi” theo “hợp đồng” của của GS Nguyễn 

Thúc Loan với Viện thiết kế thủy lợi do ông Nguyễn Sĩ Kỳ làm Viện trưởng, ”Làng cổ 

Đường Lâm” theo hợp đông của Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh ký với UBND thị xã Sơn Tây, 

nhưng đều phải bỏ dở. Việc nghiên cứu lịch cổ Việt Nam không bị phụ thuộc vào ai, “độc 

lập” mà làm, không ai cản trở được, chỉ có điều chưa bao giờ được công nhận là đề tài 

nghiên cứu cấp cơ sở, hay cấp bộ hay cấp nhà nước. 

GS Nguyễn Xuân Lộc – GS về Toán thống kê từ Pháp về nươc với 2 ý định: Một là 

ứng dụng toán giải quyết vấn đề thăm dò dầu khí và giao cho tôi phụ trách nhóm này, sau 

phải bỏ dở vì phía dầu khí họ không muốn tiếp tục. Hai là thống kê chọn mẫu về tác hại 

của chất độc màu da cam, GS phân công Tiến sĩ Vũ Hoài Chương phụ trách mảng này. 

Nhưng lúc đó không đươc sự đầu của nhà nước. Người hợp tác phía y tế là Bác sĩ Bùi 

Nghĩa … Cuối cùng cũng bị bỏ dở.   

Lịch sử nước ta còn có nhiều vấn đề còn tồn tại: 

+ Thời Tiền Lý (548-602) là một triều đại rất ít được nghiên cứu sử sách viết về 

thời đó rất sơ sài. Đó là thời trải 4 vua:  Lý Nam Đế - Lý Bí (Bôn), Triệu Quang Phục, Lý 

Phật Tử, Lý Thiên Bảo, trải 60 năm từ năm 544 đến 602.   
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- Nguyễn Văn Tố từng đặt vấn đề cần nghiên cưu sâu về thời đại này. 

- Nguyễn Văn Huyên đã nghiên cứu rất công phu về Lý Phục Man – một danh 

tướng thời đó. 

- Phạm Xuân Bảng, Đào Duy Anh...đã nghiên cứu về quy hương Lý Nam Đế … 

Ban đầu, người ta cho rằng quê Lý Bí ở tỉnh Thái Bình. Các cụ Đặng Xuân Bảng, Đào 

Duy Anh cho rằng ở Sơn Tây…Tôi đã viết bài theo hướng đó và khoanh vùng cho hẹp 

hơn rằng ở Đường Lâm, Nam Nguyễn (Lân, 1988b; 2006). Minh Tú và Đinh Văn Nhật 

lại cho rằng ở Thái Nguyên vùng Trung Dã. Nay có nhiều người vì muốn di tich của địa 

phương mình như đình chùa…được xếp hạng, mà viết theo đó nên vấn đề trơ nên phức 

tạp.    Đây là một vấn đề còn bỏ ngỏ. 

+ Tôi đã từng nghe Alexei Volkoff  báo cáo tại một hội thảo về tác phẩm “Đại 

thành toán pháp”, hình như ông nói, tác giả không phải của Lương Thế Vinh. Lúc đó tôi 

lấy lấy làm tiệc mà nghĩ rằng, sao ở ta không có ai, tìm ra vấn đề này. Sau này, được biết 

PGS Tạ Duy Phương nghiên cứu Lịch sử toán học nước nhà, tôi rất mừng. Hình như ông 

chưa ra được sách. Tôi nghĩ chuyện xuất bản sẽ là một việc nan giải, bởi cơ chế thị 

trường hiện nay. 

IV. NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐÓNG GÓP LỚN CHO LỊCH HỌC MÀ TA CÒN BIẾT 

1. Đặng Như Lâm (? - 1349) 

Đặng Nhữ Lâm có nhiều công trong kháng chiến chống quân Nguyên và làm đến 

Đại phu. 

Năm 1299, Ông làm chánh sứ đi sang nhà Nguyên, ông lấy sách cấm là sách dạy 

cách làm lịch, bị nhà minh phát hiện, bị vua Nguyên trục xuất về nước năm 1301 

Chúng tôi nghĩ rằng, do bị phát giác và bị “trục xuất” như vậy, Đặng Nhữ Lâm 

không còn điều kiện mang được gì theo người về nước nữa. Chắc rằng trong khi sưu tầm 

được “cấm thư”, ông đã tranh thủ học được phép làm lịch. Khi về tới nhà ông là người 

thực thi việc tính lịch, khiến cho lịch nước ta lại giống lịch Trung Quốc muộn nhất cũng 

là từ năm Bính Ngọ - 1306 và trở nên chính xác hơn trước. Có lẽ cũng vì lý do tế nhị nên 

chính sử của ta ngày ấy không ghi rõ công trạng của ông, sau này chỉ có Ngô Thì Sĩ 

(1726 - 1780) nhắc tới chuyện này (Lân, 2013). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1726
https://vi.wikipedia.org/wiki/1780
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 2. Đặng Lộ  

Ta có thể thấy, Đạng Lộ tiếp thu được thành quả khoa học của cha mình mà phát 

huy lên, tạo nên một truyền thống gia đình. Vì lịch thư là một môn bí truyền, chỉ truyền 

lại trong gia tộc, nên Đặng Như Lâm đã truyền lại cho con ông là Đặng Lộ. Nhờ thế 

Đặng Lộ trở thành một lịch quan đầu tiên được ghi danh trong chính sử. 

Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Kỷ Mão [Khai Hựu] năm thứ 11 [1339]. Mùa xuân, 

đổi lịch Thụ Thời thành lịch Hiệp Kỷ. 

Khi ấy, Hậu nghi đài lang Thái sử cục lệnh là Đặng Lộ cho rằng lịch các đời trước 

đều gọi là lịch Thụ Thời, xin đổi thành Hiệp Kỷ. Vua y theo. 

Lộ là người huyện Sơn Minh. Lộ từng làm lung linh nghi khảo nghiệm thiên tượng, 

không việc gì không đúng” (Lân, Dũng, 2011).  

3. Trần Nguyên Đán (1325? – 1390) 

Trần Nguyên Đán là ông ngoại Nguyễn Trái. Cuối thời Trần, Trần Nguyên Đán đã 

viết Bách thế thông kỷ, khảo cứu kỹ về lịch pháp. Đáng tiếc, sách này bị thất truyền. Nếu 

còn, chắc ta có thể biết được lịch Việt Nam cho đến lúc đó. 

4. Nguyễn Hữu Thân (1757-1831) 

Dưới thời Nguyễn có Nguyễn Hữu Thận, ông là người có đóng góp lớn cho lịch 

pháp nước nhà. Năm 1810, ông làm chánh sứ sang nhà Thanh; mang về bộ sách Lịch 

tượng khảo thành; sách nói về phép làm lịch Thời Hiến của nhà Thanh. Năm 1812, ông 

được giao kiêm chức Phó quản lý Khâm thiên giám. Từ đó, lịch Hiệp Kỷ của nhà Nguyễn 

được soạn theo phép Thới Hiến của nhà Thanh, nên lịch Việt Nam lại rất giống với lịch 

Trung Quốc. Có thể thấy rằng, lịch Hiệp Kỷ mà ông là đề xuất đã được dùng liên tục 133 

năm, từ 1813 đến 1945. Nhà vua từng khen: "Phép tính lịch rất là tinh vi, duy có Nguyễn 

Hữu Thận đủ học thuật để biết được". 

Nguyễn Nguyễn Thận còn là người giỏi Toán, ông có để lại cuốn “Ức Trai toán pháp 

nhất đắc lục”. Đó là một cuốn toán học có trình đọ cao vào thời đó.    

5. Nhiều người khác 

Học giả Hoàng Xuân Hãn cho rằng vào đầu thời Lý, các sứ thần Mai Cảnh Tiên, Lý 

Kế Tiên (1063), Quách Sĩ An, Đào Sùng Nguyên (1069) có thể đã có cơ hội học phép 

làm lịch của Tống. Nhưng thời đó nhà Tống thường xuyên thay đổi phép làm lịch, mà ở 
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Việt Nam không theo kịp, thường dùng phép mà Tống đã bỏ, nên từ năm 1080 đến 1300, 

lịch Việt Nam khác lịch Trung Quốc một cách rõ rệt.  Vậy, một trong những người đó 

chắc đã học được phép làm lịch ở đương thời (Hãn, 1982). Chỉ tiếc là sử sách của ta 

thường tránh nhắc tới, ngay trường hợp Đặng Nhữ Lâm, chính sử cũng không viết gì. 

V. KHẢO CỨU 3 CUỐN LỊCH CỔ CÓ GIÁ TRỊ 

 Lịch là sách công cụ cần có độ chính xác tuyệt đối. Vì vậy cần phát triển một công 

cụ khoa học chính xác và chắc chắn để hiệu đính các cuốn lịch cổ này. Ở đây, chúng tôi 

đã vận dụng các nguyên lý của mã sửa sai để lập ra các công thức theo toán đồng dư 

dùng vào việc phát hiện sai và sửa sai (Lân, 2004).  

Cuốn lịch nào càng nhiều tin thì độ dư thông tin càng lớn, càng dễ phát hiện sai, 

nhưng việc kiểm tra càng mất nhiều thời gian và công sức. Để ghi lịch Âm, cuốn Khâm 

định vạn niên thư chỉ dùng 2 tin, cuốn Bách trúng kinh dùng 5 tin, cuốn Lịch đại niên kỷ 

bách trúng kinh dùng 3 tin.  

 1. Khâm định vạn niên thư 

Cuốn lịch này được lưu giữ tại thư viện Quốc gia với ký hiệu R 2200. 

1.1. Về văn bản 

Cuốn này có giá trị cao về văn bản học, vì toàn bộ cuốn lịch được in ván, chỉ trừ 

dòng chữ "Tự Đức nguyên niên Mậu Thân trùng thuyên" ở ngoài bìa là được viết bằng 

tay. Theo nghiên cứu của chúng tôi, dòng chữ viết tay đó sai, đúng ra năm in cuốn R2200 

là năm Kỷ Dậu (1849) hay Canh Tuất (1950).   

Chúng tôi đã khảo cứu kỹ về văn bản học của cuốn lịch này để viết bài Một cuốn 

lịch cổ do Khâm thiên giám triều Nguyễn soạn và khắc in (Lân, 1995b) và bài Về văn bản 

cuốn Khâm định vạn niên thư (Lân, 1997b). Theo Đại Nam thực lục thì Vạn niên thư 

được triều đình nhà Nguyễn cho soạn từ năm 1820. Khâm định vạn niên thư được khắc 

và in tối thiểu 3 lần, mỗi lần đều có bổ sung. Lần đầu, lịch được khắc in vào năm Bính 

Thân (1836), cuốn Hoàng triều Minh mệnh vạn niên thư mà Nguyễn Mậu Tùng đã đọc 

được in vào lần này.  Lần thứ hai, lịch được khắc in vào 1 trong 2 năm, cuốn Khâm định 

vạn niên thư còn lại này thuộc dịp đó. Cuốn này được khắc in năm Kỷ Dậu (1849) hoặc 

năm Canh Tuất (1850); chứ không phải vào năm Mậu Thân (1848), như một người nào 

đó đã viết ở ngoài bìa sách (Lân, 1995b, 1997b). Lần thứ ba, lịch được khắc in vào năm 
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Tân Dậu (1861). Cuốn R2200 này là cuốn sách cổ duy nhất của Việt Nam được in bằng 

hai màu. 

Ý tưởng vận dụng toán học để hiệu đính văn bản lịch cổ đã được chúng tôi trình bày 

lần đầu trong bài Lập công thức để hiệu đính các cuốn lịch cổ (Lân, 2005), cụ thể cho 

cuốn lịch này trong bài Vận dụng toán học để hiệu đính cuốn lịch cổ Khâm định vạn niên 

thư (Lân, 2006a, 83-93).  

Theo khảo sát của chúng tôi, cuốn R2200 này có 3 chỗ sai, cụ thể như sau: 

Tháng âm chỉ có thể có 29 ngày (thiếu) hoặc 30 ngày (đủ). Ta thấy, cuốn R2200 này 

có 3 chỗ vi phạm quy tắc đó: 

+ Tháng Năm năm Bính Thân (1596) có 31 ngày. Có lẽ đây là lỗi khắc sai, có thể 

sửa lại để tháng Tư và tháng Năm đều đủ (Lân, 2010, 78-90, 965-966). 

+ Tháng Mười năm Canh Thìn (1880) có 41 ngày, tháng Mười một có 17 ngày. Có 

lẽ cần sửa lại cho mỗi tháng đều thiếu (có 29 ngày) (Lân, 2010, 90-91, 995-996). 

+ Tháng Hai năm Giáp Thân (1884) có 31 ngày. Nhưng xem Đại Nam thực lục (in 

năm 1902), Tập XXXVI, trang 93, thì thấy, các sử quan vẫn dùng lịch này, nghĩa là lịch 

sai đó thực sự đã được dùng ở đương thời. Chúng ta đành chấp nhận sự thiếu "khoa học" 

này (Lân, 2010, 91-92, 997-998).  

2.2. Về nội dung 

Cuốn lịch R 2200 này gồm 3 phần: 

Phần 1: In lịch từ năm Giáp Thìn (1544) đến năm Canh Tý (1630), gồm 97 năm, là 

lịch của nhà Lê trung hưng, có thể gọi là lịch Lê - Trịnh. 

Phần 2: In lịch từ năm Tân Sửu (1631) đến năm Tân Dậu (1801), gồm 171 năm, là 

lịch của chúa Nguyễn ở  Đàng trong. 

Phần 3: In lịch từ năm Nhâm Tuất (1802) đến năm Quý Mão (1903), gồm 102 năm, 

là lịch nhà Nguyễn. Phần này gồm 2 đoạn. Chỉ có lịch của đoạn đầu, gồm 49 năm, từ năm 

Nhâm Tuất (1802) đến năm Canh Tuất (1850)  là hội đủ 3 tính chất của một lịch được 

dùng ở đương thời là: khoa học, pháp định và lịch sử (Lân, 1985). Lịch của đoạn sau, 

gồm 53 năm, từ năm Tân Hợi (1851) đến năm Quý Mão (1903), là lịch dự soạn cho các 

năm tới, chỉ có tính khoa học, khi khảo cứu cần cân nhắc kỹ từng trường hợp. Đoạn đầu 

lại chia làm 2 đoạn nhỏ: Lịch của 11 năm đầu, từ năm Nhâm Tuất (1802) đến năm Nhâm 
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Thân (1812), là lịch những năm đầu nhà Nguyễn, được soạn theo phép lịch Đại Thống, 

khác hẳn lịch Trung Quốc (xem bảng ở mục Lịch Nguyễn). Lịch của 38 năm sau, từ năm 

Quý Dậu (1813) đến Canh Tuất (1850) được soạn theo phép lịch Thời Hiến của nhà 

Thanh, nên hoàn toàn giống lịch Trung Quốc. 

Cuốn Khâm định vạn niên thư này đã bổ sung 80 năm lịch của triều Lê trung hưng, 

gồm các năm từ Giáp Thìn (甲辰-1544) đến năm Quý Hợi (癸亥-1623) vào lịch ở cuốn 

Bách trúng kinh, như chúng tôi đã viết trong bài Lịch thời Lê trung hưng  (Lân, Dũng, 

1995a). Nó cũng cho ta biết lịch của chúa Nguyễn ở xứ Đàng trong như chúng tôi đã viết 

trong bài Lịch chúa Nguyễn Đàng trong (Lân, Dũng, 1995b). Đáng tiêc, chúng tôi chưa 

có điều kiện để đi điền dã tìm kiếm thêm các tư liệu đã dùng lịch này.  

2. Bách trúng kinh  

Cuốn lịch này do Viễn Đông bác cổ của Pháp sưu tầm được; nay được lưu giữ tại 

thư viện của Viện Hán - Nôm với ký hiệu A 2873. 

Theo thư mục ở Thư viện Hán Nôm, có hai cuốn Bách trúng kinh. Một là bản A 

2873 (bản in) này có lịch từ năm 1624 đến 1785, hai là bản A 2872 (bản chép tay) gồm 

lịch từ năm 1624 đến 1799, nay đã mất. Có lẽ Học giả Hoàng Xuân Hãn đã đọc bản A 

2872 này vào năm 1944.  

Cuốn A 2873 này có 160 năm lịch của nhà Lê trung hưng,  từ 1624 đến 1738 là lịch 

được in, còn lịch của thời kỳ từ 1739 đến 1785 là lịch chép tay. 

2.1. Về văn bản  

Cuốn lịch này chỉ có lịch thời Lê trung hưng (Lê - Trịnh) từ năm  Giáp Tý (1624) 

đến năm Kỷ Tỵ (1785), do bị rách mất 1 tờ nên mất lịch 2 năm là Ất Mùi 1775) và Bính 

Thân (1776), vậy chỉ có 160 năm. 

Lịch của thời kỳ 1624-1738 được in nên lịch này là có giá trị, nó là bằng chứng 

không thể bác bỏ được, lịch của thời kỳ 1739-1785 là lịch viết tay. 

Cuốn A 2873 có 3 lỗi, chúng tôi đã phát hiện và sửa lại (Lân, 2006b, 2010, 76-77). 

a) Năm Giáp Ngọ (1714). Lịch năm này được khắc in. 

Ngày sóc tháng Hai in là Quý Sưu phải sửa thánh Quý Dậu, để tháng Giêng thiếu, 

tháng Hai đủ (Lân, 2006b, 2010, 77, 868-869). 
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b) Năm Mậu Ngọ (1738). Đây là năm cuối cùng lịch được khắc in. 

Ngày sóc tháng Mười in là Canh Tuất, phải sửa thánh Canh Thìn, để tháng Chín đủ, 

tháng Mười thiếu (Lân, 2006b, 2010, 77, 893-894). 

c) Năm Đinh Hợi (1767). Lịch năm này được chép bằng tay.  

Ngày sóc tháng Bảy chép là Quý Mão, phải sửa thành Quý Hợi, để tháng Sáu đủ, 

tháng Bảy thiếu (Lân, 2006b, 2010, 78, 925-926). 

2.2. Về nội dung  

Có thể chia cuốn lịch này làm 2 phần: 

Phần 1: được in ván, gồm lịch của 115 năm, từ năm Giáp Tý (1624) đến năm Mậu 

Ngọ (1738). Phần này có giá trị rất cao về văn bản học. Theo kết quả khảo cứu của chúng 

tôi đăng trong bài Về văn bản cuốn Bách trúng kinh [(Lân, 1997c) thì:  Đợt khắc ván 

đầu tiên cho cuốn lịch này có thể là vào năm 1636, gồm lịch của 12 năm đầu, từ 

1624 đến 1635. Những ván khác được khắc muộn hơn và không cùng một lúc; muộn 

nhất là vào cuối năm trước của năm có lịch, chẳng hạn cuối năm 1737 khắc ván lịch 

năm 1738. Phần này của cuốn lịch có thể được in ngay sau và rất gần năm 1739; 

nhưng không muộn hơn năm 1746, mà ta biết được nhờ cuốn Phượng Dực đăng 

khoa lục (Nhí, 1995) và Vũ tộc thế hệ sự tích (Bá, 2004). Chắc chắn, lúc đó, cuốn lịch 

này đã được triều đình nhà Lê - Trịnh cho in ra và phát hành khá rộng rãi (tới tận 2 

địa phương đó). 

Phần 2: được chép tay, gồm lịch của 45 năm. Có lẽ, lúc đó, chủ nhân của cuốn lịch 

này đã lần lượt chép tiếp lịch các năm từ năm Kỷ Mùi (1739) đến năm Ất Tỵ (1785). Đến 

năm đó, thì chủ nhân của cuốn lịch không còn điều kiện nữa để chép tiếp 3 năm cuối đời 

Cảnh Hưng.  

Trang cuối, đã chép: "Cảnh Hưng tứ thập thất niên tuế thứ Bính Ngọ" (năm Bính 

Ngọ, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 47 (1786), nhưng người sở hữu sách chưa kịp chép 

lịch năm đó (Lân, 2010, 945). 

Phần chép tay này, chữ không thật đẹp, nhưng đều đặn và rất chính xác. 

3. Lịch đại niên kỷ bách trúng kinh  

Cuốn lịch này do Viễn Đông bác cổ của Pháp sưu tầm được, nay được lưu giữ tại 

thư viện Viện Hán - Nôm với số hiệu A 1237.  
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3.1. Về văn bản 

Đây là cuốn lịch chép tay, đáng tiếc là có quá nhiều lỗi, nên nó không có giá trị cao 

về văn bản học. Theo kết quả khảo cứu của chúng tôi nêu trong bài Đọc và hiệu đính 

cuốn Lịch đại niên kỷ bách trúng kinh (Lân, 1987c) và Về văn bản cuốn Lịch đại niên kỷ 

bách trúng kinh (Lân, 2009), cuốn A 1237 này được Viễn Đông bác cổ cho chép lại vào 

khoảng thời gian giữa các năm 1904 - 1907 từ một cuốn Trùng  đính lịch đại niên kỷ 

bách trúng kinh. Có thể, bản Trùng đính được chép một cách chính xác ngay sau năm 

1883 từ 4 cuốn lịch khác, tương ứng với 4 phần sẽ nói tới dưới đây. Đáng tiếc, bản Trùng 

đính này nay không còn. Đối với bản A 1237 được chép lại này; vì chép có quá nhiều lỗi, 

chúng tôi phải dùng phương pháp mã sửa sai để hiệu đính lại; cụ thể là hiệu đính đươc 74 

lỗi; còn 2 năm là năm Mậu Dần (1758) và Qúy Sửu (1793) có qúa nhiều lỗi, không thể 

hiêụ đính được (Lân, 2009, 2010).  

Chúng tôi đã phát hiện ra, ở đây người chép đã sơ ý mà lấy lịch của năm Đinh Sửu 

[1757] chép vào chỗ của năm Mậu Dần [1758] và lấy lịch của năm Canh Tuất [1790] 

chép vào năm Quý Sửu [1793] (Lân, 2009). 

Sau khi hiệu đính, những phần lịch còn có lịch ở các cuốn lịch khác, ta đem đối 

chiêú thì thấy hoàn toàn giống nhau. Điều đó cho phép ta hoàn toàn tin tưởng vào phương 

pháp hiệu đính theo mã sửa sai và do đó phần lịch còn lại không có trong các cuốn lịch 

khác cũng đáng tin cậy. Nói chung, vì cuốn lịch này được chép tay, nên không đủ để ta 

khẳng định về tính pháp định của nó. Tuy vậy, vì nó được chép lại ngay sau đó, nên có 

thể được coi là có tính lịch sử; tất nhiên là nó có tính khoa học và nhiều đoạn rất đắc 

dụng, nhất là phần lịch của nhà Tây Sơn từ năm 1789 đến năm 1801 và lịch cho một số 

năm trong giai đoạn 1851-1883 của triều Nguyễn. Gần đây được đọc bài Việt lịch sóc 

nhuận khảo của Chương Dụng (Chương Dụng, 1940) nhờ khảo cứu Bách trúng kinh 

A2815; chúng tôi thấy, kết quả khảo cứu của Chương Dụng cũng cho kết quả như chúng 

tôi, khi khảo cứu cuốn Lịch đại niên kỷ bách trúng kinh 1740-1883 này. Điều đó cho 

phép ta tin rằng việc dùng nguyên lý mã sửa sai để khảo cứu của chúng tôi là đáng tin cây 

và kết quả của nó là dùng được, mà quan trọng nhất là lịch từ năm 1789 đến 1801 của 

nhà Tây Sơn (Lân, Lộc, 2018). 

3.2. Về nội dung 
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Cuốn lịch này có 4 phần: 

Phần 1: gồm 49 năm lịch Lê - Trịnh, từ năm Canh Thân (1740) đến năm Mậu Thân 

(1788). Sau khi hiệu đính thì thấy phần lịch này hoàn toàn trùng với lịch trong cuốn Bách 

trúng kinh. 

Để có đủ lịch Lê, mà ta lấy chủ yếu ở cuốn Bách trúng kinh, nay ta dùng lịch 2 năm 

là Ất Mùi (1775) và Bính Thân (1776) ở cuốn lịch này thay vào chỗ không có lịch của 

hai năm đó ở cuốn Bách trung kinh do nó bị mất 1 tờ. Ta còn dùng lịch ba năm Bính 

Ngọ (1786), Đinh Mùi (1787) và Mậu Thân (1788) ở cuốn này bổ sung cho những năm 

cuối triều Lê trung hưng mà cuốn Bách trúng kinh còn thiếu.   

Phần 2: gồm 13 năm lịch nhà Tây Sơn, từ năm Kỷ Dậu (1789) đến năm Tân Dậu 

(1801). Đây là phần quý nhất ở bản này, vì nó là bản duy nhất có lịch Tây Sơn. 

Phần 3: gồm 11 năm; từ năm Nhâm Tuất (1802) đến năm Nhâm Thân (1812), là 

lịch được soạn chính xác theo phép Đại Thống. Theo chúng tôi, phần lịch này không phải 

lịch được lưu hành dưới thời Nguyễn. Có thể đó là lịch do lịch quan nhà Lê ở Tư thiên 

giám soạn sẵn cho các năm sau còn được lưu giữ lại mà người chép bản Trùng đính đã 

nhầm mà chép lại. Có lẽ Phan Thúc Trực khi ra Bắc cũng dùng bản lịch do Tư thiên giám 

soạn sẵn này để soạn Quốc sử di biên (Trực, 1973).  

Phần 4: gồm 71 năm; cần chia làm 2 phần nhỏ: phần đầu từ năm Quý Dậu (1813) 

đến năm Canh Tuất (1850), gồm 38 năm. Sau hiệu đính, phần lịch này  hoàn toàn trùng 

với lịch trong cuốn Khâm định vạn niên thư. Phần sau, từ năm Tân Hợi (1851) đến năm 

Quý Mùi (1883),  lịch này có 3 lần khác lịch trong cuốn Khâm định vạn niên thư. Vì cuốn 

lịch này có tính lịch sử, nên nó là lịch được dùng ở đương thời, số liệu của nó khả tin hơn 

của Khâm định vạn niên thư. Điều đó có thể khẳng định được qua khảo cứu một vài sự 

kiện có nêu trong Đại Nam thực lục như chúng tôi đã sơ khảo (Lân, 1987c và 2009).  

Lịch 5 năm Ất Mùi (1775), Bính Thân (1776), Bính Ngọ (1786), Đinh Mùi (1787) 

và Mậu Thân (1788) ở cuốn Lịch đại niên kỷ bách trúng kinh (Lân, 2010, 947-949) này 

được dùng đến bổ sung cho lịch các năm bị mất hoặc bị thiếu ở cuốn Bách trung kinh để 

có đầy đủ lịch các năm cho đến hết triều Lê trung hưng. 

Lịch các năm từ Kỷ Dậu (1789) đến năm Tân Dậu (1801) là lịch triều Tây Sơn (Lân. 

2010, 1003-1014).  
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Lịch các năm Kỷ Dậu  (1849), Bính Thìn (1856), Bính Dần (1866) và Kỷ Tị (1869) 

là lịch triều Nguyễn được dùng ở đương thời (Lân, 2010, 1015-1018) trong khi lịch các 

năm này ở Khâm định vạn niên thư  không được dùng vì khác với lịch này và không có 

tính lịch sử.  

Việc khảo cưu cuốn lịch này tỷ mỉ và vất vả hơn 2 cuốn lịch trên rất nhiều. Hiện 

chúng tôi chưa có điều kiện để hoàn chỉnh công việc khảo cưu này cũng như công bố 

chúng cùng với cuốn lịch sau khi hiệu định. Chúng tôi chỉ mới công bố được một số trang 

của cuốn lịch này trong cuốn Năm trăm năm lịch Việt Nam (1544-2043) (Lân, 2010, 947-

949, 1003-1018). 

VI. LỊCH VIỆT NAM Ở CÁC TRIỀU ĐẠI 

1. Thời gian mới giành lại độc lập 

Thời Bắc thuộc thì tất nhiên Việt Nam dùng lịch Trung Quốc. Khi mới giành lại 

được độc lập, các triều đại Ngô (939-698), Đinh (968-980), Tiền Lê (980-1009), đầu triều 

Lý đều ngắn, triều đình bận việc xây dựng củng cố chính quyền, nên chưa có điều kiện lo 

đến 

2. Thời Lý thời Trần 

Học giả Hoàng Xuân Hãn đã đọc các tư liệu cổ như Việt sử lược, Đại Việt sử ký 

Toàn thư, Thiền uyển tập anh… để tìm ra những sự kiện lịch sử có ghi ngày tháng để đối 

chiếu với lịch Trung Quốc. Ông thấy có những tháng nhuận hay tháng thiếu, tháng đủ ở 

sách ta khác với lịch Trung Quốc và lập thành bảng trong sách Lịch và lịch Việt Nam. 

(xem bảng). Chúng ta thấy lịch thời Lý, thời Trần có khoảng thời gian từ 1080 đến 1300 

có  11 lần lịch Việt Nam khác hẳn lịch Trung Quốc. Có 7 lần khác nhau lớn (về tháng 

nhuận), 2 lần khác nhau đặc biệt (vừa tháng nhuận vừa Tết) và 2 lần khác nhau nhỏ (sóc-

ngày đầu trăng).  

Theo khảo cứu của Học giả Hoàng Xuân Hãn và chúng tôi, từ năm 1080 Việt Nam 

đã tự soạn lấy lịch khác lịch Trung Quốc và sự khác nhau đó kéo dài cho đến hết triều 

Nguyễn ở thế kỷ XX. Chỉ có điều là có lúc khác nhau rõ ràng, có lúc khác nhau rất ít. Và 

đáng tiếc là ta chưa tìm được lịch Việt Nam từ năm 1080 đến 1543, nên xem như vấn đề 

còn bỏ ngỏ. 

 



 20 

 

3. Lịch thời Lê trung hưng (Lê - Trịnh), từ năm Giáp Thìn (1544) đến năm Mậu 

Thân (1788), gồm 245 năm 

Tôi đã công bố lịch này trong cuốn Năm trăm năm lịch Việt Nam (1544-2043) (Lân, 

2010, 133-380). 

Lịch giai đoạn này có mặt ở trong cả 3 cuốn lịch trên. Những phần lịch xuất hiện 

đồng thời trên 2 trong số 3 cuốn lịch thì đều giống nhau. So sánh với lịch Trung Quốc: 

trong vòng 245 năm đó có tất cả 98 lần 2 lịch khác nhau, trong đó có 63 ngày sóc, 34 

tháng nhuận và 11 tết. Vậy là, trong quá khứ, ta và Trung Quốc đã từng có nhiều lần ăn 

tết không cùng một ngày. Chúng tôi công bố các kết quả so sánh cụ thể trong bài Lịch 

thời Lê - Trịnh (Lân, 1987) và bài Lịch thời Lê Trung Hưng (Lân, Dũng, 1995). (Xin xem 

bảng lịch các triều đại …). 

4. Lịch thời Tây Sơn, từ năm Kỷ Dậu (1789) đến năm Tân Dậu (1801), bao gồm 

13 năm 
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Tôi đã công bố lịch này trong cuốn Năm trăm năm lịch Việt Nam (1544-2043) (Lân, 

2010, 381-395).  

Lịch này chỉ có trong bản chép tay là cuốn Lịch đại niên kỷ bách trúng kinh, nhưng 

cũng rất đáng tin cậy. So sánh với lịch Trung Quốc, thì 2 lịch khác nhau 3 lần và chỉ khác 

nhau về ngày sóc, tức là khác nhau nhỏ. (Xin xem bảng lịch các triều đại …). Trong cuốn 

Lịch và lịch Việt Nam (Hãn, 1982), Học giả Hoàng Xuân Hãn có đoán rằng lịch Tây Sơn 

là lịch Trung Quốc (Hãn, 1982). Nhưng, trước đây, vào năm 1944, khi được đọc bản 

chép tay cuốn Bách trúng kinh, trong bài Lịch và lịch đời Lê, Học giả cho rằng: lịch Tây 

Sơn gần giống lịch Trung Quốc (Hãn, 1944). Chính nhận định ban đầu này mới đúng. 

Chúng tôi đã phân tích rõ tại sao Học giả Hoàng Xuân Hãn có sự thay đổi từ một nhận 

định đúng sang một nhận định sai trong bài Giáo sư Hoàng Xuân Hãn nói về lịch Tây 

Sơn (Lân, Dũng, 2003).     

Kết quả khảo cứu của chúng tôi cho thấy, lịch Tây Sơn khác lịch Trung Quốc. 

Kết luận này có được là nhờ việc khảo cứu bằng một công cụ toán học chặt chẽ là 

lý thuyết mã và toán đồng dư nêu trong bài (Lân, 2007). Chúng tôi cho rằng Quang 

Trung cũng đã cho soạn một lịch riêng của triều đại của mình. Điều này ta có thể tin được, 

nếu ta chú ý rằng: từ thời Lý, Việt Nam đã bắt đầu soạn lấy lịch riêng và sau này chúa 

Nguyễn cũng cho soạn lấy một lịch riêng.  

Kết quả này cũng trùng với kết quả mà Chương Dụng khảo cuốn Bách trúng kinh 

1758-1886, A2615 (Chương, 1940; Lân, Lôc, 2018).  
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5. Lịch nhà Nguyễn, từ năm Nhâm Tuất (1802) đến năm Quý Mão (1945) 

Tôi đã công bố lịch này trong cuốn Năm trăm năm lịch Việt Nam (1544-2043) (Lân, 

2010, 396-543). 

Lịch giai đoạn này có trong cuốn Khâm định vạn niên thư (KĐVNT) và cuốn Lịch đại 

niên kỷ bách trúng kinh (LĐNKBTK). Ta chia làm 2 giai đoạn để khảo cứu: 

Giai đoạn đầu từ năm Nhâm Tuất (1802) đến năm Nhâm Thân (1812), gồm 11 năm; 

lịch Nguyễn dùng phép Đại Thống; lịch Thanh dùng phép Thời Hiến; nên tuy thời gian 

ngắn mà 2 lịch khác nhau tới 4 lần, đều là tháng nhuận, tức là khác nhau lớn (xem bảng). 

Giai đoạn sau từ năm 

Quý Dậu (1813) đến năm Quý 

Mão (1903), gồm 133 năm, do 

cả 2 nước đều cùng dùng phép 

lịch Thời Hiến, nên lịch của 2 

nước chỉ khác nhau rất ít, cụ 

thể là 4 lần mà chỉ là về ngày 

sóc, tức là khác nhau nhỏ. 

Giai đoạn cuối, từ 1904-

đến 1945, chủ yếu chúng tôi 

theo lịch của Cordier và Lê 

Đức Hoạt (Cordier, 1935). (Xin 

xem bảng lịch các triều đại …). 

Chúng tôi đã sơ bộ công bố kết quả khảo cứu này trong cuốn Lich hai thế kỷ (1802-

2010) và các lịch vĩnh cửu (Lân, 1995) và sau đó công bố một cách gọn gàng trong cuốn 

Lịch và niên biểu lịch sử hai mươi thế kỷ (0001-2010) (Lân, 2000) và một cách  chi tiết 

từng ngày trong Đối chiếu lịch Dương with the lịch Âm-Dương của Việt Nam and Trung 

Quốc 2030 năm (0001-2030) (Lân, 2007) và Năm trăm năm lịch Việt Nam (1544-2043) 

(Lân, 2010). (Xin xem bảng lịch các triều đại …). 

6. Lịch chúa Nguyễn ở Đàng trong, từ năm Tân Mùi (1631) đến năm Tân Dậu 

(1801), gồm 171 năm 
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Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đặt câu hỏi: chúa Nguyễn có cho soạn lấy một lịch riêng 

hay không? Cuốn Khâm định vạn niên thư  trả lời là: có!  

Lịch Đàng trong được in trong cuốn Khâm định vạn niên thư. 

Lịch này khác lịch Trung Quốc 88 lần; trong đó có 68 ngày sóc, 28 tháng nhuận và 

11 lần tết. (Xin xem bảng lịch các triều đại …). 

Trong 158 năm, từ năm Tân Mùi (1631) đến năm Mậu Thân (1788), lịch này song 

hành với lịch Lê-Trịnh. Hai lịch khác nhau 45 lần; trong đó có 36 ngày sóc, 11 tháng 

nhuận và 4 tết. Như vậy là vào thời đó, dân 2 miền, Nam Hà và Bắc Hà đã từng ăn tết  

không cùng ngày. 

Từ năm Kỷ Dậu (1789) đến năm Tân Dậu (1801), gồm 13 năm; lịch này song hành 

với lịch Tây Sơn. Hai lịch khác nhau  5 lần, trong đó có 2 ngày sóc, 3 tháng nhuận và 1 

tết. Vậy là, dân ở các vùng đan xen do 2 lực lượng quản lý cũng từng ăn tết không cùng 

ngày. 

7. Tóm lại 

Theo các kết quả nghiên cứu trước đây của Học giả Hoàng Xuân Hãn và các kết 

quả mới của chúng tôi, có thể thấy: từ năm 1080 Việt Nam luôn luôn tự soạn lấy một lịch 

riêng để dùng; đặc biệt, chúng tôi đã tìm thấy lịch Việt Nam từ năm 1544 và khi đất nước 

bị qua phân, thì trong 171 năm có 2 lịch song hành. Thường thì Việt Nam dùng một phép 

lịch vừa bỏ của Trung Quốc, nên lịch 2 nước khác nhau. Khi nào Việt Nam học được 

phép lịch mới, đương dùng của Trung Quốc thì 2 lịch lại gần giống nhau. 

VII. ĐỐI CHIẾU VỚI  SỬ SÁCH 

1. Quan trọng nhất là, các cuốn cổ sử đều được soạn theo các lịch Việt Nam đã 

tìm thấy này. 

2. Dùng lịch Việt Nam, chúng tôi đã lý giải được thời điểm xảy ra một vài sự kiện 

lịch sử quan trọng một cách thoả đáng như:  

Ngày mất của vua Lý Bí (Lân, 1988b và 200a). 

Ngày đã lên ngôi là vua Lý Thái Tổ (Lân, 1996). 

Ngày vào Đồng Hới của Nghĩa quân Tây Sơn (ngày 21-6-1786, tức là ngày 25 

tháng Năm năm Bính Ngọ) (Lân, 1987b). 
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Giờ, ngày, tháng mất vua Quang Trung (lân, 2006b). 

Ngày, giờ và địa điểm mất của Ngô Thì Nhậm (ngày Tân Tị, ngày 7-4-1883, tức là 

ngày 16 tháng Hai năm Quý Hợi) (Lân, 1988c, 1999, 2006b). 

3. Xây dưng một niên biểu mới chính xác cho nhà Mạc nhờ văn bia 

Niên biểu là bảng gọi tên năm. Tôi đã xây dựng một niên biểu mới, chính xác cho 

triều Mạc (1533-1593) trên cơ sở 60 văn bia, và vài đồ gốm, 22 khoa thi dưới triều Mạc.  

Bảng: Xác định lại thời dụng của tám niên hiệu của nhà Mạc 

TT Niên hiệu 
Thời dụng Ngày cải nguyên 

ở Niên biểu cũ ở Niên biểu mới mới xác định lại 

1 Cảnh Lịch 1548-1553 1548-1554 1-1 Mậu Thân 

2 Quang Bảo 1554-1561 1555-1564 1-1- Ất Mão 

3 Thuần Phúc 1562-1565 1565-1568 1-1 Ất Sửu 

4 Sùng Khang 1566-1577 1568-1578 Giữa năm Mậu Thìn – 1568  

5 Diên Thành 1578-1585 1578-1585 Giữa tháng 7 Mậu Dần 

6 Đoan Thái 1586-1587 1585-1588 28-6 Ất Dậu 

7 Hưng Trị 1588-1590 1588-1591 Giữa năm Mậu Tý – 1588  

8 Hồng Ninh 1591-1592 1591-1592 Giữa năm Tân Mão – 1591  

Nhơ đó đã đính chính lại một số lỗi về niên đại ở Đại Việt sử ký toàn thư (53 lỗi) 

(Lân, 1988d), Khâm định Việt sử thông giám cương mục (40 lỗi) (Lân, 2002). Xác định 

lại năm thi đỗ của 126 Tiên sĩ ở cuốn Các nhà khoa bảng Việt Nam (Lân, 1999).      

4. Một vài mở rộng khác 

4.1. Tôi đã dùng toán đồng dư xây dượng các lịch vính cửu cho Lịch Can Chi và 

Lịch “sao” - Nhị thập bát tú. (Lân, 189, 1990, 1995a, 2003). 

4.2. Tôi đã dùng toán đồng dư xây dựng các đồ thị và bảng cho Thời Châm (Lân, 

2003). 

4.3. Xác định thời điểm Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều (Hãn, Tôn, Cẩn…, 2016). 
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4.4. Xác đinh giờ G Tết Mậu Thân – 1968 (2008a, 2008b). 

4.5. Thời điểm Dương Văn Minh lên đài phát thanh tuyên bố đầu hàng (2007b). 
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