








LỜI NÓI ĐẦU

C on người ai cũng có cha mẹ, ông bà, tổ tiên, 
dòng họ, có quê cha đất tổ. Chúng ta sinh ra, 

lớn lên, và ra đi trong vòng tay của gia đình, trong hơi ấm 
của quê hương. Hiện nay, ta đang sống trong một xã hội 
phát triển nhanh chóng, nhưng cái gốc của xã hội là gia 
đình lại đang lung lay. Cần phải củng cố vững chắc nền 
tảng gia đình, quan hệ dòng tộc, tình nghĩa quê hương, 
góp phần gìn giữ nhân cách, bảo vệ bản sắc quý giá của 
văn hóa Việt Nam. Vô cùng may mắn cho tôi được sinh ra 
trong một gia đình, một dòng họ có lễ nghĩa, có nền nếp, 
có lịch sử được ghi lại trong gia phả. Trong cuộc đời mình, 
cho đến ngày nay, tôi đã cố gắng rèn luyện, sửa mình để 
giữ được nếp nhà. Tôi lại càng mong muốn các thế hệ con 
cháu họ Hoàng tiếp nối hiểu rõ và yêu quý quê hương Phù 
Lưu, đất Kinh Bắc văn hiến; biết rõ truyền thống của tổ 
tiên, ông cha; biết rõ những tấm gương của các bậc tiền bối 
để noi theo, và từ đó các thế hệ này sẽ giữ vững nếp nhà, 
sống làm người tử tế, đóng góp sức nhỏ bé của mình cho 
mọi người, cho quê hương, đất nước và phát triển truyền 
thống của tổ tiên. Với lòng mong muốn đó, tôi đã cố gắng, 
bền bỉ thu thập tài liệu, từ gia phả họ Hoàng, đến sách báo 
tài liệu để viết nên những dòng này. Khả năng có hạn, nên 
mới phác thảo được một số nét về quê hương Phù Lưu của 



tôi, về cuộc đời ông cha thuộc Chi ba dòng họ Hoàng ở Phù 
Lưu từ năm 1802 đến nay, qua bốn thế hệ; viết về những 
tấm gương ngời sáng của tổ tiên mà tôi noi theo để gìn giữ 
nếp nhà lễ nghĩa. Tôn trọng nguyên bản, tôi dùng những từ 
vốn có trong giai đoạn lịch sử thời gian đó (Trần Quý công, 
chính khổn, nhị khổn…). 

Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các tác giả 
những sách báo, tài liệu, hình ảnh mà tôi tham khảo, sử 
dụng. Và xin được lượng thứ những sai sót chắc chắn là 
có. Rất mong quý vị độc giả, bà con quê hương, dòng tộc 
họ Hoàng chỉ giáo cho những điều không chính xác để tôi 
sửa chữa.

Hà Nội, Xuân Mậu Tuất
Tác giả
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PHẦN I
QUÊ HƯƠNG

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, họ Hoàng nhà 
tôi sinh sống 5 đời ở đây, đã 200 năm, từ thế kỷ 

XIX. Quê hương tôi là làng Phù Lưu, huyện Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh. Kể từ khi có văn bản ghi chép, họ Hoàng sinh 
cơ lập nghiệp ở Phù Lưu đến nay ước tính đã 19 đời. Từ 
ngày 21/9/2009, làng Phù Lưu trở thành khu phố Phù Lưu, 
phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với dân 
số trên 3.000 người.

  Thời xưa, làng Phù Lưu còn có tên là làng Giầu, chợ 
Giầu, thôn Thị, thuộc tổng Phù Lưu, huyện Đông Ngàn, 
phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chữ “phù” thuộc bộ “thảo”, là 
một loại cây; chữ “lưu” chữ Nôm là cây trầu (giầu). Chợ 
Giầu là nơi buôn bán trầu không. Có lẽ từ xa xưa, làng đã 
trồng nhiều cây trầu không. Thời Vua Hùng dựng nước 
Văn Lang, dân ta đã có tục ăn trầu (Từ điển Hán - Việt của 
Đào Duy Anh giải nghĩa: Phù Lưu là cây trầu không. Theo 
Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê, chữ trầu và chữ giầu 
cũng có nghĩa như nhau). Bia họ Nguyễn ở Phù Lưu khắc 
năm Chính Hòa thứ 2 (1681) ghi: làng có tên là thôn Thị 
(thôn Chợ).

Từ xa xưa, Từ Sơn là châu Cổ Lâm, thời Lê Đại Hành 
là châu Cổ Pháp, thời Lý là phủ Thiên Đức, thời Trần là 
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huyện Đông Ngàn. Thời Hậu Lê, phủ Từ Sơn thuộc Thừa 
tuyên Kinh Bắc gồm các huyện: Tiên Du, Yên Phong, Quế 
Dương, Đông Ngàn, Vũ Ninh. Trong đó huyện Đông Ngàn 
tương ứng với diện tích thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) và một 
phần các huyện Gia Lâm, Đông Anh (Hà Nội ngày nay). 
Thời Nguyễn, phủ Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh, có 5 huyện 
(trong đó có huyện Đông Ngàn), 43 tổng, 307 xã, thôn, 
phường. Tổng Phù Lưu có 7 xã:

1. Xã Phù Lưu (tục gọi Chợ Giầu) gồm 3 thôn: Nội, 
Thị, Yên Lã.

2. Xã Đại Đình (tục gọi làng Nuốn). 
3. Xã Đình Bảng (tục gọi làng Báng).
4. Xã Trang Liệt (tục gọi Sặt Đồng).
5. Xã Bính Hạ (tục gọi Sặt Quang).
6. Xã Dương Lôi (tục gọi Đình Sấm) gồm 2 thôn: 

Dương Lôi, Trung Hòa.
7. Xã Thụ Chương (Xuân Thụ).
Sau Cách mạng tháng Tám (1945) bỏ cấp phủ, Từ Sơn 

đổi là huyện Từ Sơn. Ban đầu gồm 21 xã trong đó có xã 
Tân Hồng nơi có làng Phù Lưu.

Năm 1959 thành lập 2 thị trấn Từ Sơn và Yên Viên. Năm 
1961, thị trấn Yên Viên thuộc huyện Từ Sơn sát nhập vào 
Hà Nội. Năm 1962, Bắc Ninh và Bắc Giang hợp nhất thành 
Hà Bắc, huyện Từ Sơn hợp nhất với huyện Tiên Du thành 
huyện Tiên Sơn. Năm 1999, ba năm sau khi tái lập tỉnh Bắc 
Ninh, huyện Từ Sơn được tái lập gồm 10 xã: Châu Khê, Đình 
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Bảng, Đồng Nguyên, Đồng Quang, Hương Mạc, Phù Chẩn, 
Phù Khê, Tam Sơn, Tân Hồng, Tương Giang và thị trấn Từ 
Sơn. Ngày 24/9/2008, huyện Từ Sơn trở thành thị xã Từ Sơn, 
có 7 phường: Châu Khê, Đình Bảng, Đồng Kỵ, Đông Ngàn, 
Đồng Nguyên, Tân Hồng, Trang Hạ và 5 xã: Hương Mạc, 
Phù Chẩn, Phù Khê, Tam Sơn và Tương Giang. 

Phù Lưu thuộc tỉnh Bắc Ninh là tỉnh trọng điểm của 
vùng Kinh Bắc vốn là nôi sinh của dân tộc Việt Nam, đất 
văn hiến của nước ta. Truyền thuyết kể rằng: Kinh Dương 
Vương, tên là Lộc Tục, vị vua đầu tiên của nước ta, thuộc 
họ Hồng Bàng sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân 
lấy bà Âu Cơ sinh trăm con trai, 50 người theo mẹ lên núi, 
50 người theo cha xuống vùng biển khai phá là tổ tiên của 
người Bách Việt. Lạc Long Quân truyền cho con cả nối 
ngôi là Hùng Vương thứ nhất. Kinh Dương Vương mất, 
chôn bên sông Thiên Đức, thuộc địa phận thôn Á Lừ. Hiện 
nay, hàng năm nhân dân vẫn đến chiêm bái lăng mộ và đền 
thờ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ ở thôn 
Á Lừ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh. Đền được xây dựng từ lâu đời và được tu bổ, lập bia 
năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Di tích lịch sử lăng và đền 
thờ Kinh Dương Vương chứng tỏ Bắc Ninh là cái nôi sinh 
của người Việt. Làng Đình Bảng (phủ Từ Sơn) thuộc Bắc 
Ninh là quê hương Lý Thái Tổ, vị vua khai sáng nhà Lý, 
triều đại mở ra nền văn minh Đại Việt kéo dài 215 năm 
(1010 - 1225), một trong những triều đại lâu dài nhất nước 
ta, có nhiều công lao hiển hách giữ gìn và mở mang bờ cõi. 
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Về phương diện địa thế và hành chính, đất Kinh Bắc ở 
phía bắc Thăng Long đóng vai trò rất quan trọng. Tỉnh Bắc 
Ninh là trọng điểm Kinh Bắc. Vì thế, tuy nhỏ về diện tích, 
nhưng thời trước, đứng đầu tỉnh là một Tổng đốc, sánh 
ngang với các tỉnh lớn như Hà Đông, Thái Bình…

Kinh Bắc là đất văn hiến của nước ta, có truyền thống 
hiếu học với rất nhiều người đỗ đạt bằng con đường khoa 
cử, thể hiện trong những lời truyền miệng vui dân gian, là 
nơi có “Một giỏ ông Đồ, một bồ ông Cống, một đống ông 
Nghè, một bè Tiến sĩ, một bị Trạng Nguyên, một thuyền 
Bảng nhãn”.(1)

Trong sách “Lịch triều hiến chương loại chí”, Phan 
Huy Chú tính từ năm 1075 (đời Lý Nhân Tông) bắt đầu tổ 
chức thi cử, đến năm 1787 (đời Lê Chiêu Thống) cả nước 
có 47 Trạng Nguyên thì Bắc Ninh có 17 (hơn 1/3). Các 
Trạng Nguyên đầu tiên của nước ta đều là người Bắc Ninh: 

(1) Trong hệ thống thi cử Nho học ở nước ta (1075 - 1919) có 3 kỳ 
thi. Cứ 3 năm một lần tổ chức thi Hương ở một số địa phương (các năm 
Tý, Ngọ, Mão, Dậu), thi Hội và thi Đình ở kinh đô (các năm Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi). Từ 1434 thi Hương có 4 kỳ (4 trường). Đậu cả 3 kỳ gọi là 
Tú tài (trước năm 1828, gọi là Sinh đồ, dân gian gọi là ông Đồ, ông Tú). 
Đậu cả 4 kỳ gọi là Cử nhân (trước 1828 gọi là Hương Cống, dân gian 
gọi là ông Cống, ông Cử).

Cứ 3 năm một lần các Cử nhân đã trúng tuyển ở thi Hương tụ hội 
ở kinh đô để thi gọi là thi Hội, vượt qua 4 kỳ mà trúng tuyển được gọi 
là Tiến sĩ (dân gian gọi là ông Nghè) rồi chuyển sang thi Đình. Từ năm 
1247, đời Trần Thái Tông lần đầu tiên đặt danh hiệu Tam Khôi gồm 3 thí 
sinh thi Đình đỗ cao nhất: thứ nhất là Trạng Nguyên (ông Trạng), thứ nhì 
là Bảng Nhãn (ông Bảng), thứ ba là Thám Hoa (ông Thám).



11

GIỮ NẾP NHÀ

Lê Văn Thịnh (huyện Gia Lương) đỗ đầu khoa thi Minh 
kinh bác sĩ năm Ất Mão (1075), thời Lý Nhân Tông, khoa 
thi đầu tiên, là Thủ khoa khai khoa Đại Việt (khi đó chưa 
có danh hiệu Trạng Nguyên); và Nguyễn Quan Quang, 
đỗ đầu khoa thi Đại tỉ thủ sĩ năm Bính Ngọ (1246) đời 
Trần Thái Tông, người đầu tiên đặt ra danh hiệu Tam Khôi 
(Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa). Trạng Nguyên 
khai khoa Nguyễn Quan Quang người làng Tam Sơn, phủ 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làm quan đến chức Bộc xạ (Tể 
tướng). Lưỡng quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo 
(huyện Tiên Du) là Trạng Nguyên khoa thi Quý Hợi (1683) 
đời Lê Hy Tông, tục gọi là Trạng Bịu (vì ông là người làng 
Hoài Bão, tên Nôm là làng Bịu). Ông đi sứ năm Bính Tuất 
(1697) được vua Khang Hy nhà Thanh khen là: “chung 
đúc cả tạo hóa trong một con người”, phong là Đệ nhất 
Khôi nguyên của Bắc triều. Vua Lê Dụ Tông đã tặng ông 4 
chữ “Lưỡng Quốc Trạng Nguyên” sau khi ông mất và sắc 
phong ông làm Thành hoàng làng Hoài Bão. Trong số 18 
vị Trạng Nguyên được khắc tên trên 82 bia Tiến sĩ ở Văn 
Miếu, Hà Nội thì 1/3 là người phủ Từ Sơn: Nguyễn Nghiêu 
Tư, Nghiêm Viên, Ngô Miễn Thiệu, Nguyễn Xuân Chính, 
Đặng Công Chất, Nguyễn Đăng Đạo. Trong 845 năm thi 
cử Nho học, từ khoa thi đầu tiên đến khoa cuối cùng (1075 
- 1919) có 2.991 Tiến sĩ thì Bắc Ninh có 645 người (chiếm 
hơn ¼). Làng Kim Đôi (huyện Quế Võ) là làng có nhiều 
Tiến sĩ nhất nước ta (25 người) nên được coi là làng khoa 
bảng (làng có từ 10 Tiến sĩ trở lên) thứ nhất:

“Kim Đôi nhiều cuộc hiển vinh,
Hai mươi lăm vị khoa danh rỡ ràng”
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Ở nước ta, ngoài hai kinh đô là Hà Nội và Huế có Văn 
miếu thì Bắc Ninh là 1 trong 6 tỉnh (Bắc Ninh, Sơn Tây, 
Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên) cũng 
lập Văn miếu trong đó có 11 bia Tiến sĩ. Trong Hội Tao Đàn 
Nhị Thập Bát Tú của vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497) có 
3 thành viên người phủ Từ Sơn là: Ngô Luân, Ngô Thấm, 
Đàm Thận Huy. Phù Lưu là một trong những nơi có nhiều 
người học giỏi. Sách Đồng Khánh Dư địa chí lược viết: 
“Phù Lưu là tổng có nhiều người đỗ đạt nhất huyện”.

Bắc Ninh là một trong những trung tâm Phật giáo cổ 
của nước ta. Vào đầu Công nguyên, các tăng sĩ Ấn Độ 
trong đó có sư Khâu-đà-la đã đến truyền bá đạo Phật ở 
Giao Châu, đến đất Phù Ninh lập am trên Thạch Bàn tu rồi 
đến tu ở chùa Dâu (huyện Thuận Thành). Năm 580, nhà sư 
Ấn Độ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci) đến Giao Châu tu ở 
chùa Luy Lâu (chùa Dâu) lập ra dòng thiền Tỳ-ni-đa-lưu-
chi tức dòng thiền Nam phương. Năm 820, nhà sư Trung 
Quốc Vô Ngôn Thông sang Giao Châu truyền đạo, đến 
tu ở chùa Kiến Sơ (huyện Từ Sơn) lập ra dòng thiền Vô 
ngôn thông. Chùa Dâu là trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất 
Việt Nam. Chùa Phật Tích (huyện Tiên Du) có tượng Phật 
A-di-đà bằng đá cổ nhất nước ta. Chùa Cổ Pháp (còn gọi là 
chùa Ứng Tâm) ở làng Đình Bảng (huyện Đông Ngàn) là 
nơi gắn liền với tên tuổi Lý Công Uẩn. Sách Việt Sử thông 
giám cương mục viết: “Công Uẩn người làng Cổ Pháp. 
Khi ngài lên 3 tuổi, sư chùa Cổ Pháp là Lý Khánh Vân 
nuôi làm con nuôi, nhân đấy lấy theo họ Lý”. Sách Đại 
Nam nhất thống chí thời Nguyễn viết: “Lý Thái Tổ sinh 
được 3 năm thì người mẹ ẵm đến đây, được Khánh Vân 
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nhận nuôi, nay trong chùa có tượng mẹ Lý Thái Tổ”. Chùa 
Bút Tháp (huyện Thuận Thành) có tượng Phật bà Quan 
Âm nghìn mắt nghìn tay rất cổ và nổi tiếng (từ năm 1656).

Làng Phù Lưu là một trong những làng cổ nhất đồng 
bằng Bắc bộ, cách Hà Nội 16 km về phía Bắc. Đó là một 
làng buôn có tiếng, vốn xưa là một trong “tam Cổ ngũ 
Phù” (Cổ Loa, Cổ Bi, Cổ Pháp; Phù Lưu, Phù Chẩn, Phù 
Khê, Phù Đổng, Phù Dực), những làng nổi tiếng của đất 
Đông Ngàn, Kinh Bắc. Kinh Bắc gắn với nhiều địa danh và 
truyền thuyết lịch sử như: truyền thuyết Phù Đổng Thiên 
Vương sinh ở làng Gióng (Phù Đổng) cưỡi ngựa sắt, cầm 
roi sắt đánh giặc Ân, roi gẫy, ông nhổ tre ngà ở Phù Chẩn 
(Từ Sơn) đánh tan giặc ở Vũ Ninh (Quế Võ); An Dương 
Vương xây thành Cổ Loa.

 Ngay từ cuối thời đại Đá mới đầu thời đại Đồng thau, 
cư dân Việt cổ đã khai phá nơi đây. Các nhà khảo cổ đã khai 
quật một khu cư trú của cư dân này cách ngày nay khoảng 
4.000 năm, tương ứng với giai đoạn Phùng Nguyên muộn 
và Đồng Đậu sớm. Từ xa xưa, cư dân đã lập nên làng Phù 
Lưu bên bờ đầm lớn (đầm Phù Lưu hay Loa Hồ, hồ Bạng 
Loa), nơi phát nguyên của sông Tiêu Tương. Trên cổng 
phía bắc của làng, đắp đôi câu đối: 

“Hồng Bàng tứ thiên dư niên cổ ấp
Bạng loa lục thập mẫu hồ cư dân”
Tạm dịch: 
Ấp cổ hơn bốn nghìn năm từ thời Hồng Bàng
Dân cư sống hai bên hồ Bạng loa rộng sáu mươi mẫu.
Di chỉ khảo cổ trên bãi Mịn (khu đất chợ trâu của 
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làng), rộng tới 250.000 m2, nằm bên bờ sông Tiêu Tương 
bắt nguồn từ đầm Phù Lưu, khai quật năm 1965, được gọi 
là Di chỉ Phù Lưu (Trần Quốc Vượng, 2006). Di chỉ này đã 
chứng tỏ Phù Lưu là nơi cư trú của con người thuộc sơ kỳ 
thời đại Đồng thau, con người thời đó đã biết làm ruộng, 
làm đồ gốm bằng bàn xoay, dệt vải thô, đánh bắt cá, luyện 
đồng. Theo tài liệu khảo cổ học ở di chỉ Bãi Tự (Từ Sơn) 
sát bên Đình Bảng khai quật năm 1980, thu được nhiều 
hiện vật đồ đá (rìu, đục,vòng tay, vòng chân), đồ đồng có 
niên đại thuộc giai đoạn Đồng Đậu cách đây khoảng 4.000 
năm. Sau đó, người Việt từ miền trung du tiến xuống khai 
phá vùng này, biến những rừng rậm, đồng lầy thành đồng 
ruộng. Đây là một vùng đồng nước mênh mông từ xa xưa. 
Ngũ Phù (Phù Lưu, Phù Chẩn, Phù Khê, Phù Đổng, Phù 
Dực) là những mảng nổi giữa đồng nước trong mùa mưa. 
Trong bức tranh sông nước đó, dòng sông Tiêu Tương xuất 
hiện qua câu chuyện anh Trương Chi “người thì thậm xấu, 
hát thì thậm hay” và thiên tình sử Trương Chi - Mị Nương, 
réo rắt tiếng sáo tương tư của Trương Chi trên dòng Tiêu 
Tương cùng mối tình bi thương:

“Nợ tình chưa trả cho ai,
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan”.

Nhạc sĩ Văn Cao đã viết thiên tình sử này trong bản 
tình ca “Trương Chi” tuyệt diệu nhất trước đây:

“Anh Trương Chi
Tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung
Anh thương nhớ, oán trách cuộc từ ly não nùng,
Đò trăng cắm giữa sông vắng
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Gió đưa câu ca về đâu?
Nhìn xuống đáy nước sông sâu
Thuyền anh đã chìm đâu…”
Sách Đại Nam nhất thống chí thời Nguyễn viết: “Sông 

Tiêu Tương ở địa giới phủ Từ Sơn, phát nguyên từ đầm 
lớn xã Phù Lưu, huyện Đông Ngàn, chảy từ phía tây ra 
đông bắc qua xã Tiên Sơn, huyện Yên Phong, chảy sang 
địa phận Tiên Du và Quế Dương, đổ vào sông Nguyệt Đức. 
Nay sông này có đoạn lấp thành đường quan, có đoạn 
thành ruộng giả, một vài đoạn vẫn còn sâu”. Đền Đầm thờ 
Bà chúa đầm, tên hiệu Băng Ngọc, vua Bảo Đại sắc phong 
năm 1933 là “Thiên tiên Thánh mẫu Văn Ngọc công chúa”. 
Loa Hồ và đền Đầm rất đẹp. Thời trước, Phó bảng Nguyễn 
Đức Lân, người Phù Lưu, đã sáng tác “Loa hồ bách vịnh” 
năm Nhâm Tý (1852). 100 bài thơ vịnh phong cảnh và các 
cuộc vui chơi ở đó, nói lên vẻ đẹp hiếm có của đầm Phù 
Lưu. Thí dụ bài: “Hồ thượng xuân vọng”.

 HỒ THƯỢNG XUÂN VỌNG
“Liễu hạ oanh kiều họa phục ân
Càn khôn thiên lý thúy vân gian
Bất tác phong ba ư thế thượng
Liễu nhiên trần thổ bất tương quan
Tăng kinh thương trải nan vi thủy
Tình ý nam lâu độc khán san
Vạn vật tình quan giải ty đắc
Mang nhân đào thử diệc thâu nhạn”.



HOÀNG VĂN SƠN

16

Dịch thơ:
MÙA XUÂN TRÊN HỒ
Liễu thắm oanh sinh hoa rỡ ràng
Càn khôn ngàn dặm nước mây trần
Cõi đời chẳng có phong ba nổi
Đây đó không hề cát bụi lan
Biển lớn từng qua không nước biếc
Lầu Nam ngày tịnh tỏ non lam
Lặng xem muôn vật đều thanh thả
Bận rộn bao nhiêu đến cũng nhàn

(Bùi Hạnh Cẩn dịch)
Đông bắc Phù Lưu là Loa Hồ, ngày xưa là một đoạn 

vòng của sông Tiêu tương. Phong thủy cho rằng: Loa Hồ 
như một cái đẫy lớn, Phù Lưu ở đáy đẫy nên nghề buôn 
đã hình thành từ xưa. Thế kỷ XV, XVI đã có chợ Phù Lưu 
nên làng mang tên thôn Thị. Sách Đại Nam nhất thống chí 
ghi: “Phù Lưu là làng buôn bán”. Đầu thế kỷ XIX, làng 
Giầu có 180 hộ thì 80% hộ không có ruộng, chuyên nghề 
buôn bán. Chợ Phù Lưu mở rộng, phát triển cả vào đình. 
Chợ Giầu (Phù Lưu) là trung tâm buôn bán của cả tỉnh Bắc 
Ninh. Chợ họp một tháng 6 phiên vào các ngày 4, 9, 14, 19, 
24, 29. Cả làng Phù Lưu là một chợ lớn. Có phố Chợ Trên 
bán cày bừa, gỗ; phố Chợ Giữa bán tơ lụa, gấm vóc; phố 
Chợ Dưới bán đồ kim khí, đồ sắt, đồ gỗ. Trung tâm chợ là 
khu đình Phù Lưu, bán vải vóc, tơ lụa, trầu cau, hoa quả, 
bánh trái, thóc gạo. Chợ gia súc (chợ trâu bò) rất rộng, trên 
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đất khu Nhà văn hóa Từ Sơn hiện nay. Có gần 30 cầu hàng 
(quầy hàng), đủ thứ từ nhiều địa phương: tơ tằm Tam Sơn, 
vải lụa Đình Bảng, sứ Bát Tràng, chĩnh vại Thổ Hà, đồng 
Trang Liệt. Phiên chợ, nhiều lái buôn từ Cao Bằng, Bắc 
Kạn, Lạng Sơn đem trâu bò thổ sản đến bán, mua lụa, đồ 
sứ, cày bừa mang đi. Từ xưa đã có câu ca dao:

“Ai lên quán Dốc chợ Giầu,
Để thương để nhớ để sầu cho khách đường xa”.
 Cổng làng Phù Lưu đắp đôi câu đối:
“Đông Ngàn vật hoa kiêm thủ ấp,
Bắc Ninh thương thị cứ trung tâm”.
Tạm dịch:
Đây là ấp hàng đầu về sản vật quý của huyện Đông Ngàn,
Đây là khu trung tâm buôn bán của tỉnh Bắc Ninh.
Phía nam Phù Lưu là rừng Báng, quê vua Lý Thái Tổ, 

có khu lăng mộ của 9 vị vua nhà Lý. Cuối thế kỷ XIX, triều 
đình Huế mới cho phép khai phá thành 1.000 mẫu ruộng 
công của làng Đình Bảng. 

Phía tây nam là rừng Sặt, có lăng mộ của một số quý 
tộc nhà Trần.

Phù Lưu vừa có sắc thái của văn minh nông nghiệp 
vừa có biểu hiện của văn minh đô thị, làng Phù Lưu có 
truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học rất tiêu biểu. 
Ở cổng làng có đôi câu đối: 

“Dĩ nhân tâm vi bản
Đạt trí thức do văn”.
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Tạm dịch:
Thuận lòng người là gốc
Có trí thức ở văn hóa.
Các đình, đền và chùa của làng đều được công nhận 

là di tích lịch sử - văn hóa (Quyết định ngày 31/1/1992). 
Đình Phù Lưu dựng từ cuối thế kỷ XVI, thờ Thánh Tam 
Giang (Trương Hồng, Trương Hát) ghi nhớ công lao 2 vị 
tướng tài của Triệu Việt Vương. Truyền thuyết cho biết: 
chính tại Loa Hồ ở Phù Lưu, hai vị đã luyện tập quân sĩ 
tiến ra đánh quân nhà Lương giữa thế kỷ thứ VI. Đình có 
quy mô bề thế, tòa đại đình đồ sộ 5 gian 2 chái, khung gỗ 
lim, mái lợp ngói,bốn đầu đao cong vút, thanh thoát. Đình 
có 70 cột vững chãi. Năm 1798, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 
6, Thượng tướng quân Nguyễn Lệnh Công người Phù Lưu 
đã tu bổ đình và cấm họp chợ trong đình. Khoảng giữa thế 
kỷ XIX, đình được sửa lần thứ 2. Năm Quý Dậu (1933), 
niên hiệu Bảo Đại thứ 8, Tổng đốc Hoàng Thụy Chi, cũng 
người Phù Lưu, sửa lợp lại đình, lát lại sân, xây cổng theo 
lối tam quan, lắp cánh cổng sắt, dựng đài bằng đá trên đặt 
tượng Phật, đến nay vẫn còn. Lần sửa chữa này làm cho 
đình trở nên cao rộng, hoành tráng, mới mẻ nhưng vẫn tôn 
trọng các giá trị xưa. Nghệ thuật chạm khắc gỗ ở đình Phù 
Lưu có những đặc điểm độc đáo riêng. Nguồn cảm hứng 
của nghệ nhân không dồn vào hoa lá, vật linh mà chủ yếu 
thể hiện những hoạt động của con người được cách điệu 
hóa. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Chu Quang Trứ nhận định: 
ở đình Phù Lưu, nghệ thuật chạm khắc các hoạt cảnh trai 
gái cưỡi rồng, đấu vật, chèo thuyền… theo một quan niệm 
về không gian vũ trụ rất hồn nhiên (1993). Đây là một 
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trong năm ngôi đình cổ lớn có giá trị của nước ta, đứng 
thứ 5 sau bốn ngôi đình nổi tiếng cả nước: các đình Tây 
Đằng, Lỗ Hạnh, Thổ Hà, Yên Sở (Giáo sư Hà Văn Tấn). 
Cây đề cổ thụ hàng trăm năm bao trùm khắp nửa sân đình, 
là chứng nhân của bao sự kiện đã qua.

Chùa Phù Lưu (Pháp Quang Tự) được xây dựng xấp 
xỉ với tuổi của đình, từ thế kỷ XV – XVII. Kiến trúc chùa 
hiện nay là kiến trúc đã được sửa dựng vào năm Kỷ Hợi 
(thời vua Thành Thái). Gác chuông chồng diêm tám mái 
thì dựng vào năm 1933, niên hiệu Bảo Đại thứ 8. Tượng 
Phật A-di-đà, tượng Tam thế bằng gỗ ở chùa là những tác 
phẩm điêu khắc đẹp từ thời nhà Lê còn lại. Chùa có nhiều 
bia, là những tài sản văn tự quý, tư liệu văn hóa giá trị, như 
các bia: Kính Thiên Trù (đài kính Trời), Chung lâu, Pháp 
Quang quán, bia hậu Phật,…

 Đền Phù Lưu cũng thờ Thánh Tam Giang như đình, 
kiến trúc thời nhà Nguyễn. Ở đền có đôi câu đối ca ngợi 
công đức các vị Thánh:

“Công tại tiền triều, danh tại sử,
Sinh vi lương tướng, tử vi thần”.
Tạm dịch: 
Lập công triều trước, tên trong sử
Sống là tướng giỏi, chết là thần.
Ngày hội làng (từ 07 - 3 đến 16 - 3 Âm lịch, hội chính 

vào ngày 08 - 3), bài vị và ngai thờ Thánh được rước từ đền 
ra đình, dân làng tổ chức tế lễ rồi sau lại rước về đền. Sau 
lễ là hội rộn ràng, vui vẻ, ca múa, hát quan họ, cờ người, tổ 
tôm điếm, đu, bơi, đấu vật, chọi gà…
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VĂN TẾ VÀO HỘI LÀNG PHÙ LƯU
NHẬP TỊCH CẦU PHÚC
“Vương triều vui vẻ mở cõi thọ khắp tám phương; 

Xuân sắc sáng trong trải thanh bình ra sáu hướng.
Lại rạng rỡ ngày tháng trời Nghiêu, ngập vẻ xuân néo 

đường trời Thuấn.
Thôn ta:
Vùng Đông Ngàn nổi tiếng, làng Nhân Lý nước Nam.
Mạch núi từ Cổ Pháp, tượng Mã chuỗi hạt châu; nước 

sông xuất Kim Ngưu, Loa đầm hàm chứa ngọc.
Đất hun tú khí, đời tạo văn nhân.
Bảng hổ cao treo, văn đạt giáp đệ phong văn. Kiếm 

rồng mạnh vung, vô lưu công danh sử sách.
Nho, y, lý, số, bách nghệ đều tinh; sĩ, nông, công, 

thương, muôn dân cùng thịnh.
Phong tục thuần hậu, chẳng hề thấy kẻ trộm kẻ gian.
Người vật đông vui, cùng chung nghe chó kêu gà gáy.
Bao phen thời cuộc đổi thay mà xóm làng quần tụ 

chẳng dời. Có năm bệnh tật mất mùa, nhưng thóc lúa vẩn 
thường dư dật!

Thọ giáng điềm lành, người già đều được tuổi cao.
Phúc về ấm no, kho đụn trăm nhà đầy ắp.
Quả là một làng giầu trong nước, chính là khu lạc thổ 

trong vùng.
Thật là nhờ có trời ban cho sức khỏe, và thần ban phúc 

mới được như thế.
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Vậy nay: 
Thời tiết điều hòa, lệ xưa tuân thủ.
Việc thờ cúng tu sửa nghiêm trang, tiệc yến ẩm bày ra 

vui vẻ.
Đàn sáo lừng vang, rước mời khách khứa, rộn rã chúc 

thọ người già.
Ca múa trước thần, nguyện cầu thần linh ngầm giúp 

cho khắp chốn được yên, văn vật rỡ ràng, nhân tài nảy nở.
Cùng bước lên cõi thọ khang, đều đi vào làng thuần hậu.
Để giữ mãi phồn thịnh yên vui, để tận hưởng thanh 

bình hạnh phúc”.
(Đỗ Thị Hảo dịch)

Ngoài đình, đền và chùa, Phù Lưu còn có một công 
trình văn hóa mà ít làng trong nước có, đó là Hương Hiền 
Từ. Để tỏ lòng tôn sư trọng đạo và biết ơn tiền nhân, làng 
Phù Lưu đã xây dựng Hương Hiền Từ. Ở một số làng có 
văn chỉ là nơi ghi tên các người đỗ đạt nhưng có lẽ không 
có làng nào xây dựng văn chỉ bề thế như ở Phù Lưu. Khác 
với Văn Miếu ở kinh đô và một vài tỉnh chỉ thờ các bậc 
Nho sĩ, Thánh hiền, Hương Hiền Từ thờ những bậc khoa 
bảng trong làng và những vị có công với làng. 

Là một làng buôn bán nổi tiếng, người Phù Lưu có 
nhiều điều kiện trong việc học hành. Nhờ tài đảm đang buôn 
bán, những người mẹ, người vợ ở đây chăm lo cuộc sống 
gia đình, tạo điều kiện để đàn ông, con trai làng dùi mài đèn 
sách. Họ âm thầm, cần cù, bền bỉ nuôi chồng, nuôi con, như 
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một thiên chức, không quá quan tâm đến chuyện “võng anh 
đi trước, võng nàng theo sau’’ theo lệ vinh quy (2).

Do đó, số người đi học, đi thi đỗ đạt thời xưa khá 
nhiều. Người dân rất trọng thầy đồ, chăm lo học hành cho 
con cháu. Họ Nguyễn có quy định rất cụ thể về lệ mừng 
những người đỗ đạt: đỗ đại khoa mừng 2 đồng, đỗ trung 
khoa mừng 1 đồng, đỗ tiểu khoa mừng 0,5 đồng. Trong 
thời đại mới, Hội Khuyến học của làng hoạt động rất tích 
cực bao nhiêu năm dòng, đến tận ngày nay. Có một giai 
đoạn, cứ tối đến, tiếng loa khuyến học của làng lại cất lên 
báo hiệu các cháu đã đến giờ học, làm bài.

Tổng Phù Lưu có nhiều người đỗ đạt nhất huyện 
Từ Sơn thì làng Phù Lưu có số người đỗ nhiều hơn cả 
như: Nguyễn Thừa Dụ, Chu Tam Dị, Nguyễn Thế Khanh, 
Nguyễn Đức Lân, Nguyễn Đăng Hòe, Hoàng Văn Hòe. 
Làng có 4 vị đỗ Tiến sĩ trong đó có Hoàng Văn Hòe, Chu 
Tam Dị; một người đỗ Phó bảng là Nguyễn Đức Lân(3); 6 

(2) Lệ vinh quy: vinh quy bái tổ. Người đỗ đạt được vua cho về quê 
hương bái lạy tổ tiên, để tỏ lòng biết ơn cha mẹ, chia sẻ vinh quang với 
vợ con, làng xóm. Vua ban ngựa và biển đề “sắc tứ vinh quy”. Tùy theo 
bậc đỗ mà quy định cách đón rước tân khoa. Đỗ Trạng nguyên, cả nước 
đón rước, đi đến đâu nơi đó phải rước, cho tới khi về đến quê. Đỗ Bảng 
nhãn, Thám hoa, cả tỉnh nơi cư trú đón rước. Đỗ Hoàng giáp, cả huyện 
nơi cư trú đón rước. Đỗ Tiến sĩ, cả tổng nơi cư trú đón rước. Từ đó, dân 
gian có câu nói: “chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng”.

(3) Từ năm 1829 thời Minh Mệnh, thi Tiến sĩ mà thiếu điểm, điểm 
thấp thì được ghi tên ở phó bảng (bảng phụ) treo cạnh chính bảng (ghi tên 
Tiến sĩ) nên gọi là đỗ phó bảng. Trước đó, chưa có học vị phó bảng.
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người đỗ Cử nhân trong đó có Hoàng Văn Định, Hoàng 
Văn Kỳ, Hoàng Thụy Chi; 10 người đỗ Tú tài trong đó có 
Hoàng Huy Hằng, Hoàng Văn Quế, Hoàng Thụy Liên. 

Ở sân Hương Hiền Từ có tấm bia “Hương Hiền Từ 
bi minh” do Tổng đốc, Hội trưởng Hội Tư văn Phù Lưu 
Hoàng Thụy Chi soạn và dựng năm Quý Dậu (1933), niên 
hiệu Bảo Đại thứ tám. Trên văn bia, Tạ Ngọc Hoàng Thụy 
Chi đã nêu rõ mối quan hệ địa linh nhân kiệt ở làng Phù 
Lưu. Trong nhà thờ có 3 ban thờ, ban giữa có bia Hương 
Hiền Từ khắc năm Quý Dậu cũng do Hoàng Thụy Chi 
soạn. Bia chia làm 2 phần, phần đầu là “Hữu công ư dân 
giả liệt vị” (kể các vị có công với dân) ghi 3 người:

Tiền triều lão thần Võ tướng công, có công dựng đình.
Thái bảo Nguyễn Kiên Điều (Đặc tiến phụ quốc 

Thượng tướng quân), có công mở chợ.
Ngự sử Hoàng Văn Định, có công biên soạn hương 

ước(4) của làng.
Phần thứ hai là “Đại khoa liệt vị” kể các vị đại khoa 

gồm 4 người:

(4) Hương ước: hệ thống luật tục của làng, tồn tại song song nhưng 
không đối lập với pháp luật của quốc gia, nôm na là lệ làng. Hương ước 
rất quan trọng trong đời sống cộng đồng làng xã, gồm các quy định về 
chế độ: ruộng đất, nông nghiệp, sản xuất, tổ chức xã hội, trách nhiệm 
của chức dịch trong làng, văn hóa ứng xử, tín ngưỡng, lễ hội, bảo vệ 
danh lam thắng cảnh, đền chùa miếu mạo. 
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Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân Nguyễn Công…(5) khoa 
thi Canh Tuất, niên hiệu Hồng Đức triều Lê (1490).

Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân Chu Tam Dị, khoa 
thi Kỷ Sửu, niên hiệu Minh Đức thứ ba đời Mạc Đăng 
Dung (1529).

Phó bảng Nguyễn Đức Lân, khoa thi Nhâm Dần, niên 
hiệu Thiệu Trị thứ 2 (1842).

Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân Hoàng Văn Hòe, 
khoa thi Canh Thìn, niên hiệu Tự Đức thứ 33 (1880).

Ngự sử Hoàng Văn Định là ông tổ Chi ba của họ 
Hoàng, sẽ nói về sau.

Tiến sĩ Chu tam Dị (1494 - ?) đỗ Đệ tam giáp đồng 
Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu (1529), đã được khắc tên 
trên bia Tiến sĩ ở Văn Miếu, Hà Nội, làm quan đến chức 
Hàn lâm.

Phó bảng Nguyễn Đức Lân đỗ Phó bảng khoa Nhâm 
Dần (1842), được bổ chức Hàn lâm viện Kiểm thảo. Năm 
1848, làm Tri huyện Tam Nông, Phú Thọ, rồi Tri huyện 
Đan Phượng, Hà Đông. Năm 1859 về Kinh, thăng chức 
Chủ sự Bộ Hình. Sau về quê dưỡng bệnh, rồi mất. Ngoài 

(5) Khi thi Đình, theo số điểm, người đỗ được xếp vào tam giáp: 
Bậc 1: Tiến sĩ đệ nhất giáp (Tiến sĩ cập đệ, gồm 3 thí sinh đỗ cao 

nhất gọi là Tam khôi: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa).
Bậc 2: Tiến sĩ đệ nhị giáp (Tiến sĩ xuất thân, Hoàng Giáp, dân gian 

gọi là ông Hoàng).
Bậc 3: Tiến sĩ Đệ tam giáp (gọi là đồng Tiến sĩ xuất thân, dân gian 

gọi là Tiến sĩ). 



25

GIỮ NẾP NHÀ

tập “Loa hồ bách vịnh” vịnh phong cảnh và các cuộc vui ở 
Loa hồ (Phù Lưu), ông còn có 200 bài thơ khác.

Tiến sĩ Hoàng Văn Hòe là con thứ 11 của cụ Hoàng Văn 
Định và là anh ruột của cụ Hoàng Thụy Liên, sẽ nói sau.

Ở Phù Lưu, thời xưa có nhiều bậc túc nho, khoa bảng. 
Ngoài những vị kể trên, còn có các cụ: tú tài Hoàng Thụy 
Liên (con trai thứ 12 của cụ Hoàng Văn Định), tú tài Hoàng 
Tích Phụng (cháu nội cụ Hoàng Văn Định), làm Tri huyện 
nhưng tích cực tham gia Đông kinh nghĩa thục. Cụ Hoàng 
Tích Phụng tham gia vận động phong trào “Hóa dân cường 
quốc” đổi mới đất nước, giành độc lập. Cụ cùng Nguyễn 
Quyền, Dương Bá Trạc, Hoàng Tăng Bí, Đào Nguyên Phổ 
dạy Hán văn trong Ban giáo dục của Đông kinh nghĩa thục. 
Cử nhân Hoàng Thụy Chi là một học giả, có nhiều công 
trình nghiên cửu, biên khảo về Hán Nôm.

Thời hiện đại, các con cụ Hoàng Tích Phụng là những 
nhà văn hóa có tiếng như: nhà báo Hoàng Tích Chu mở đầu 
cho phong trào báo chí mới, họa sĩ Hoàng Tích Chù của 
trường Mỹ thuật Đông Dương, nhà soạn kịch Hoàng Tích 
Linh, đạo diễn điện ảnh Hoàng Tích Chỉ. Phù Lưu còn có 
nhà văn Kim Lân, nhạc sĩ Hồ Bắc, nhà báo Phạm Văn Hảo, 
đạo diễn điện ảnh Nguyễn Đăng Bảy. Bác sĩ Hoàng Thụy 
Ba (con cụ Hoàng Thụy Chi) là một trong hai bác sĩ đầu tiên 
tốt nghiệp trường Y khoa Đông Dương tại Paris (Pháp) năm 
1927. Thống kê của phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn hiện 
nay (2017) cho biết: Phù Lưu có 5 giáo sư, 4 phó giáo sư, 28 
Tiến sĩ, hơn 100 thạc sĩ, hàng nghìn Cử nhân, bác sĩ, kỹ sư. 
Học vị thời nay hoàn toàn khác học vị thời xưa.
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Làng Phù Lưu có năm họ lớn: Chu, Hoàng, Lê, 
Nguyễn, Phạm. Các họ có Nhà thờ họ và tổ chức giỗ tổ họ 
trọng thể. Ước tính năm 2005, ở Phù Lưu có chừng 3.000 
người, ở Hà Nội khoảng 2.000 người, ở thành phố Hồ Chí 
Minh chừng 2.000, ở nước ngoài khoảng 1.000 người là 
dân Phù Lưu. Những năm cuối thế kỷ XX, Hội đồng hương 
Phù Lưu ở Hà Nội đã hoạt động tích cực gắn bó những con 
người xa quê, đoàn kết giữ truyền thống quê hương. Ở Sài 
Gòn ngày trước, có một nghĩa trang riêng của người Phù 
Lưu. Tình làng nghĩa xóm rất chặt chẽ, không chỉ liên kết 
theo họ, mà còn liên kết theo Giáp. Có 4 Giáp: Nhân tài, 
Khang Thọ, Thuần Hậu, Văn Vật. Về phụ nữ Phù Lưu, 
ngạn ngữ có câu: “Mặt Kẻ Báng, dáng Kẻ Giầu”,(6) nói lên 
sự duyên dáng, lịch sự, có nét thị dân. Người dân quý trọng 
nghĩa tình, sống rộng mở. Trong tình làng xóm, Phù Lưu 
có tục nhận làm con nuôi. Một nhà nhận con nhà khác làm 
con nuôi, đổi họ con nuôi sang họ mình. Lại có tục kết chạ 
anh, chạ em giữa Phù Lưu và Trùng Quán (làng Trang Liệt 
thuộc Từ Sơn); tục kết nghĩa Phù Lưu với xã Hạ Dương 
(huyện Đông Ngàn), làm huynh đệ giao hảo từ thời xưa. 
Khi Phù Lưu làm lễ rước thần từ đền về đình thì mời người 
xã Hạ Dương đến đình lễ thần, tục gọi là: Đi lễ giải.

Lý trưởng Phù Lưu viết thư mời gửi cho Lý trưởng Hạ 
Dương như sau:

(6) Kẻ: từ chỉ nơi chốn, đặt trước một địa danh, một đơn vị cư 
trú tương đương xã, thôn, đôi khi có thể lớn hơn, như Kẻ Chợ (tức 
Thăng Long).



27

GIỮ NẾP NHÀ

“Kỳ lão, chức sắc, lý dịch xã Phù Lưu, tổng Phù Lưu, 
phủ Từ Sơn nhân ngày mùng 10 tháng 3 năm nay, phụng 
rước thánh giá, kính mời chức sắc, kỳ lão, lý dịch, quan 
viên cùng những người thiện tiến của quý xã Hạ Dương 
vào ngày 15 tháng này đến tệ đình lễ thánh, mời 60 chiếu 
(mỗi chiếu 4 người), một tuần rượu, không thể nhớ hết.

Ngày mùng một tháng ba năm Khải Định thứ sáu (1921)
Bái thiếp.

Thượng.
Quý xã Hạ Dương, chiếu ở trước”.

Xã Hạ Dương đến đình Phù Lưu chỉ khoảng 20 chiếu.
Từ trước năm 1945, làng Phù Lưu đã như một thị trấn. 

Ngay từ xưa đã có phố xá như phố Chợ Trên, phố Chợ 
Dưới… Nhà gạch san sát, đường làng rộng rãi, sạch sẽ. 
Chẳng dễ thấy các khóm tre như ở nhiều làng khác. Năm 
1933, Tổng đốc Hoàng Thụy Chi đã bỏ tiền mua đá về lát 
toàn bộ đường làng. Đường chính trong làng lát 4 tấm đá 
màu xanh da trời kích thước 50 x 50 cm, đường ngõ lát 
2 tấm. Chỗ nào không có đường lát đá là hết đường làng. 
Con đường đá như một dòng sông xanh mát chảy khắp 
làng, là niềm tự hào của người Phù Lưu. Hai bên đường 
chính, có những cột trụ trên lắp đèn dầu. Tối đến, tuần 
phiên trong làng đi thắp các đèn dầu, sáng như phố thị. Có 
lẽ chưa có nơi nào chiếu sáng đường làng văn minh như 
vậy. Đã có ý định thay đường đá bằng đường bê tông cho 
vững chắc, khi mưa đi khỏi bị trơn. Nhưng chính quyền và 
nhân dân quyết định giữ con đường đá xanh đó như một 
bảo vật của làng.
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Trong truyện “Làng”, nhà văn Kim Lân mô tả ông Hai 
khoe làng của mình: “… ông khoe làng ông nhà ngói san 
sát, sầm uất như tỉnh. Đường trong làng toàn lát đá xanh, 
trời mưa trời gió tha hồ đi khắp đầu làng cuối xóm, bùn 
không dính đến gót chân…

… Hồi còn đế quốc Pháp, mỗi bận đi đâu xa, khoe làng 
ông chỉ khoe cái sinh phần của viên Tổng đốc làng ông(7). 
Ông có vẻ hãnh diện cho làng có được cái sinh phần ấy 
lắm: “Chết! Chết! Tôi chưa thấy cái dinh cơ nào mà lại 
được như cái dinh cơ cụ Thượng làng tôi. Có lắm lắm là 
của. Vườn hoa, cây cảnh nom như động ấy. Thấy bảo còn 
hơn cái Lăng cụ Thiếu Hà Đông nhiều kia mà…”(8).

Phù Lưu cũng đi vào âm nhạc với bài hát “Làng tôi” 
của nhạc sĩ Hồ Bắc nặng tình quê hương thanh bình: 

“… Làng tôi sau lũy tre mờ xa
Tình quê yêu thương những nếp nhà
Làng tôi yên ấm bao ngày qua
Những chiều đàn em vui hòa ca…”

(7) Lăng Tổng đốc Hoàng Thụy Chi.
(8) Lăng Võ hiển điện Đại học sĩ Thái tử Thiếu bảo (nên gọi là cụ 

Thiếu) tại ấp Thái Hà, tỉnh Hà Đông. 
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PHẦN II
TỔ TIÊN VÀ ÔNG CHA

Họ Hoàng lập nghiệp ở Phù Lưu đã 19 đời, tới 
nay chưa thấy gia phả ghi chép các đời trước. 

Các cụ Hoàng Huy Thưởng (hiệu Bất Vi) và cụ Hoàng Huy 
Tiến (hiệu Trung Thiện) cũng đã viết gia phả, hiện chưa 
có trong tay. Năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Minh Mệnh thứ 3 
(1822), đến nay đã gần 200 năm, cụ Hoàng Huy Thành (tức 
Hoàng Văn Định) bắt đầu viết gia phả: “Nhà ta mà có quyển 
phả cũng như trong nước có bộ sử, thế là quyển phả tức là 
bộ sử trong nhà”. Gia phả ghi từ cụ Hoàng Phúc Thịnh trở 
về sau (khoảng năm 1800 - 1802, đời vua Gia Long).

Cụ Hoàng Phúc Thịnh (ngày giỗ 26/12), cụ bà Chính 
khổn (bà Cả): Nguyễn Thị… hiệu Từ Hiên (ngày giỗ 15/2). 
Họ Hoàng thờ cụ Hoàng Phúc Thịnh làm tiên tổ (Chi ba). 
Cho đến ngày nay, lấy ngày giỗ cụ bà làm ngày giỗ chung 
cả hai cụ ở nhà thờ Đại Tôn. Mộ cụ Phúc Thịnh táng ở 
xứ Bính Hạ (thuộc rừng Sặt, Đồng Quang, Từ Sơn). Năm 
1956 -1957, di cốt của cụ đã được các cụ Hoàng Thúy Mậu 
(đời thứ 10), Hoàng Lê Huấn (đời thứ 11), Hoàng Văn 
Cảnh (đời thứ 11) đưa về để trong nhà thờ Đại Tôn, ngay 
dưới ban thờ. Cụ sinh được 4 con trai: 

Chi trưởng là cụ Tri huyện Hoàng Công Độ, cụ bà: 
Nguyễn Thị… hiệu Từ Huệ. 

Chi hai là cụ Hoàng Phúc Nghị, cụ bà: Nguyễn Thị… 
hiệu Từ Thuận.
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Chi ba là cụ Hoàng Công Luận, hiệu Phúc Trinh, cụ bà 
Nguyễn Thị… hiệu Tĩnh Nhất.

Chi bốn: không rõ.
Chi ba là chi họ Hoàng truyền đến đời tôi là đời thứ 11.
Theo Hoàng Sơn Cường (bản biên soạn năm 2014) 

thì cụ tổ Chi ba không phải tên là Hoàng Công Luận mà 
là Hoàng Công Vịnh, hiệu Phúc Thành, không phải hiệu 
Phúc Trinh, qua thông tin trên bia ký số 7 tại nhà thờ Đại 
Tôn họ Hoàng; cụ bà là cụ Nguyễn Thị Tăng, hiệu Trinh 
Tĩnh, không phải Tĩnh Nhất. Tuy nhiên, ý kiến đó là để 
tham khảo. Hiện nay, họ Hoàng theo bản gia phả do cụ 
Hoàng Huy Thành viết từ năm 1822. Cụ còn viết: “Trước 
đó, có ghi trong bia hậu họ, có cụ Phúc Khánh hiệu Từ 
Đức, sinh ra cụ Phúc Thọ, hiệu Từ Ân. Cụ Phúc Thọ sinh 
ra cụ Phúc Thịnh, nhưng không chắc đã đúng”.

Cụ Hoàng Công Luận là Đồng tri phủ, có công lớn xây 
dựng nhà thờ Đại Tôn năm 1798, được xác định trên bia đá 
năm 1892 (95 năm sau), trên đề là “Tông tử phụ tử đường 
bi ký” (đưa con cháu đời sau vào thờ tại nhà thờ). Cụ Hoàng 
Công Luận (hiệu Phúc Trinh) sinh năm trai, một gái:

Con trưởng là cụ Hoàng Công Giảng, hiệu Trung Tài, 
Chính khổn: Nguyễn Thị… hiệu Từ Thuần. Mộ cụ Hoàng 
Công Giảng tại địa phận Hà Lỗ (Phù Lỗ ?). Cụ Hoàng 
Công Giảng có ba trai, một gái. Chi trưởng không có con 
trai, nên lấy con thứ là Hoàng Công Đức (hiệu Trung Ý) 
thờ cúng. Chính khổn của cụ Trung Ý: Nguyễn Thị… hiệu 
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Từ Chi. Cụ có 4 trai một gái. Chi trưởng là Hoàng Công 
Trác, hiệu Đoan Tín, Chính khổn: Nguyễn Thị… hiệu Từ 
Chất. Mộ cụ ở xứ Cầu Thầm. Cụ có ba trai, một gái.

Con trưởng là cụ Hoàng Huy Tiến, hiệu Trung Thiện, 
không có con trai. Lấy con trai thứ hai của cụ Đoan Tín thờ 
cúng, là cụ Hoàng Huy Diệu (Rạo?), hiệu Khiêm Tốn.

Cụ Khiêm Tốn là Cử nhân, thi Hội trường thứ ba, là 
Quốc Tử Giám Giám sinh nhà Lê. Chính khổn (bà Cả) là: 
Lê Thị… hiệu Từ Trang.

Nhị khổn (bà Hai): Nguyễn Thị… hiệu Từ Minh.
Tam khổn (bà Ba): Nguyễn Thị… hiệu Từ Đạo.
Cụ Khiêm Tốn mất ngày 3/11 năm Mậu Ngọ (1798), 

niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 5 (nhà Tây Sơn). Cụ bà Từ Đạo 
mất ngày 20 tháng 6 năm Tân Mùi (1812), niên hiệu Gia 
Long thứ 10. Mộ cụ và cụ bà trước để ở làng Phù Lưu, sau 
chuyển sang xứ Mả Thí (hợp táng cụ với cụ bà Từ Đạo), xã 
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Hà Đông (nay là Hà Nội), 
cạnh khu lăng mộ Ngô Thì Nhậm.

Cụ Khiêm Tốn sinh hai trai, một gái. Cụ bà Từ Trang 
sinh con gái.

Cụ bà Từ Minh sinh Tư Phong Quang Hầu Hoàng Anh 
Nghị (đời Gia Long).

Cụ bà Từ Đạo sinh con trai là cụ Hoàng Huy Thành. 
Chi trưởng không có con trai, nên lấy con trai chi thứ là cụ 
Hoàng Huy Thành thờ cúng.

Cụ Hoàng Huy Thành (Hoàng Văn Định)(1795 - 1875), 
hiệu Từ Hiên. Cụ có 5 bà: 
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Chính khổn: Hà Thị Sáng, hiệu Từ Thanh An nhân, 
sinh hai trai, một gái.

Nhị khổn: Lê Thị Tân, hiệu Từ Ái Nhụ nhân, sinh một trai.
Tam khổn: Trần Thị Năm, hiệu Từ Cung Nhụ nhân, 

sinh năm trai, hai gái.
Tứ khổn: Đào Thị... hiệu Từ Thận Nhụ nhân, sinh hai trai.
Ngũ khổn: Nguyễn Thị… hiệu Từ Chuyên Nhụ nhân.
Cụ Hoàng Văn Định có mười trai, ba gái. Cụ quy định 

rằng: bất kỳ con bà nào, ai sinh trước là anh, ai sinh sau là em.
Cụ Hoàng Văn Định mất ngày 21/6 năm Ất Hợi, niên 

hiệu Tự Đức thứ 28 (8/5/1875). Mộ cụ để tại xứ Ngũ Chỉ.
Cụ bà Trần Thị Năm (Từ Cung) mất ngày 1 tháng 9 

năm Kỷ Hợi, niên hiệu Thành Thái thứ 11 (1899), táng tại 
đường Con Quy.

Con trưởng của cụ Hoàng Văn Định là cụ Tú mền Hoàng 
Huy Hằng (Hoàng Huy Huyến), đỗ tú tài ba năm liền. 

Sau đây là mười ba người con của cụ Hoàng Văn Định:
1. Hoàng Huy Hằng (Huyến), tú tài. Chính khổn: Lê 

Thị Vi, hiệu Từ Lương.
2. Hoàng Thị Kiểm. Chồng: tú tài Nguyễn Bột.
3. Hoàng Văn Kỳ, Cử nhân. Chính khổn: Nguyễn Thị 

Tình, hiệu Từ Hiếu.
4. Hoàng Văn Quế, tú tài. Chính khổn: Chu Thị Viên, 

hiệu Từ Phùng.
5. Hoàng Văn Hồ. Chính Khổn: Phạm Thị… hiệu Từ Thục.
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6. Hoàng Huy Toản (Tán?). Chính khổn: Lê Thị… 
hiệu Từ Thuận.

7. Hoàng Thị Huệ, mất sớm.
8. Hoàng Huy Đạm (Văn Viêm?). Chính khổn: Nguyễn 

Thị Quyết, hiệu: Từ Mẫn.
9. Hoàng Văn San (Sán?).
10.  Hoàng Văn Hành. Chính khổn: Ngô Thị…
11.  Hoàng Văn Hòe, Tiến sĩ. Chính khổn: Đinh Thị…
12.  Hoàng Thụy Liên, tú tài. Chính khổn: Phạm Thị 

Tám, hiệu Trí Cần.
13.  Hoàng Thị Sắc. Chồng: Lê Đắc Viêm.
Cụ Hoàng Thụy Liên (1849 - 1915) là con trai thứ 12 

của cụ Hoàng Văn Định và cụ bà Trần Thị Năm (Từ Cung). 
là cháu tám đời sau của cụ Phúc Thịnh. Cụ sinh giờ Hợi, 
ngày 14/4 năm Kỷ Dậu, niên hiệu Tự Đức thứ hai, tức ngày 
6/5/1849 tại Phù Lưu. Cụ có 3 bà:

Chính khổn: Phạm Thị Tám, hiệu Trí Cần.
Nhị khổn: Đinh Thị… hiệu Từ Nhu.
Tam khổn: Phạm Thị… hiệu Trung Thành.
Cụ mất ngày 01/6 năm Ất Mão, niên hiệu Duy Tân thứ 

9, tức ngày 12/7/1915 tại số nhà 59 phố Hàng Gai, Hà Nội. 
Mộ cụ ở làng Phù Lưu, trong ngôi lăng cụ Hoàng Thụy Chi 
(con trai cụ Hoàng Thụy Liên) xây dựng nên. 

Cụ bà Phạm Thị Tám mất ngày 23 tháng 12.
Cụ Hoàng Thụy Liên có ba trai, bảy gái:
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1. Hoàng Thị Phố. Chồng: Nguyễn Văn Nghị.
2. Hoàng Thị Tảo. Chồng: Nguyễn Liêm.
3. Hoàng Thị Nhâm. Chồng: Ngô Sam.
4. Hoàng Thụy Tùng (Hoàng Sơn Tòng). Vợ: Phạm 

Thị Thuận (mất sớm) và Trịnh Thị Sói.
5. Hoàng Thị Mặc. Chồng: Chu Văn Lập.
6. Hoàng Thụy Chi, Cử nhân. Vợ: Nguyễn Thị Hân.
7. Hoàng Gia Hội, bác sĩ. Vợ: Nguyễn Thị…(?).
8. Hoàng Thị Son. Chồng: Nguyễn Khôi.
9. Hoàng Thị Cam. Chồng: Nguyễn Dần.
10.  Hoàng Thị Nhân. Chồng: Trần Văn Cầm.
Cụ Hoàng Thụy Chi (1882 - 1936) là con trai thứ sáu 

của cụ Hoàng Thụy Liên và cụ bà Phạm Thị Tám. Cụ sinh 
giờ Mão ngày 27/3 năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Tự Đức thứ 
33, tức ngày 18/4/1882 ở Phù Lưu. 

Cụ bà là: Nguyễn Thị Hành (1877 - 1955), húy Thị 
Hân, hiệu Diệu Hoan, tự Xuân Khanh Nhụ nhân, sinh ngày 
27/6 năm Đinh Sửu, tức ngày 06/8/1877.

Ngoài ra, cụ Hoàng Thụy Chi còn có cụ bà Nguyễn 
Thị Xuân (sinh một trai, một gái) và cụ bà Phạm Thị Vẽ 
(không có con).

Cụ Hoàng Thụy Chi mất giờ Tỵ ngày 24/6 (Bính Tý), 
tức ngày 10/8/1936 ở 16H Đường Thành, Hà Nội thọ 55 
tuổi. Mộ của cụ ở làng Phù Lưu, trong lăng do cụ xây từ 
năm 1923 (năm Quý Hợi, niên hiệu Khải Định thứ 8), 
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nơi đã có có mộ cụ bà Trần Thị Năm, thân mẫu cụ Hoàng 
Thụy Liên và mộ hai cụ Hoàng Thụy Liên và cụ bà Phạm 
Thị Tám.

Cụ bà Nguyễn Thị Hân mất giờ Thìn, ngày 22 tháng 
Chạp năm Giáp Ngọ (1955) tại Sài Gòn, thọ 78 tuổi. Mộ 
của cụ ở nghĩa trang Triều Châu, xã Tân Hiệp, huyện Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương, gần Đài hỏa táng tỉnh Bình Dương. 
Ở đó còn có mộ hai con của cụ là Hoàng Thị Bích và Hoàng 
Thụy Giậu. 

Các con của cụ Hoàng Thụy Chi:
1. Hoàng Thụy Anh là con trưởng cụ Hoàng Thụy Chi, 

sinh năm 1900, mất khi 8 tuổi ở huyện Kim Sơn, mộ ở lăng 
Hoàng Thụy Chi, làng Phù Lưu.

2. Hoàng Thị Gĩ sinh năm 1901, chồng là Nguyễn Văn 
Tạo. Con ở Việt Nam.

3. Hoàng Thụy Ba (bác sĩ) sinh năm 1902, là con thứ 
3, thay Hoàng Thụy Anh mất sớm làm người cúng giỗ và là 
trưởng phái Hoàng Thụy Chi. Bác sĩ Ba có vợ là các bà Lê 
Thị Nết và Đặng Thị Cúc Sương. Ngoài ra, bác sĩ Ba còn 
có bà Nguyễn Thị Cúc và bà Nguyễn Thị Hạc Vân (Nguyễn 
Thị Bột). Mộ bác sĩ Hoàng Thụy Ba ở lăng Hoàng Thụy 
Chi. Con, cháu ở Việt Nam, Canada, Pháp, Mỹ, Đức, Tiệp.

4. Hoàng Thị Bốn sinh năm 1905, chồng là Lê Nguyễn. 
Con, cháu ở Mỹ, Pháp.

5. Hoàng Thụy Năm sinh năm 1906, là Tri huyện Tư 
pháp. Vợ là Phạm Thị Nhung con cụ Thượng thư Phạm 
Gia Thụy. Con, cháu ở Việt Nam, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ.
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6. Hoàng Thị Lục sinh năm 1908, là giáo sư dạy trường 
Nữ Trung học Đồng Khánh,(9) không lập gia đình.

7. Hoàng Thị Yên sinh năm 1909, chồng là Phạm Duy 
Tứ, Tham biện Phủ Toàn quyền. Con, cháu ở Pháp.

8. Hoàng Thị Bích sinh năm 1911, tu kín tại Couvent 
des Oiseaux ở Đà Lạt.

9. Hoàng Thụy Thanh sinh năm 1912, mất khi một tuổi 
ở phủ Nho Quan. 

10. Hoàng Thị Hà sinh năm 1913, mất khi 4 tuổi ở phủ 
Đa Phúc.

11. Hoàng Thị Lãng sinh năm 1914, mất khi 7 tuổi ở 
phủ Kiến Thụy, mộ ở trong lăng Hoàng Thụy Chi.

12. Hoàng Thị Bình sinh năm 1915, chồng là Lê Văn 
Minh. Con, cháu ở Pháp.

13. Hoàng Thị Nội sinh năm 1916, chồng là Trịnh 
Khánh Phong, Tham biện Tòa Thượng thẩm Hà Nội, 
Chánh án Tòa án Khu Hồng Quảng. Con, cháu ở Việt Nam.

14. Hoàng Thị Kiến sinh năm 1917, chồng là Đào Đức 
Vĩnh, giáo sư trường Albert Sarraut(10) và trường Trung học 
Chu Văn An, Hà Nội. Con, cháu ở Mỹ.

15. Hoàng Thị Phương sinh năm 1918, chồng là 
Nguyễn Quang Đạt, Tham biện Sở Hỏa xa Đông Dương. 
Con, cháu ở Pháp, New Zealand.

(9) (10) Ngày trước, thầy dạy trường trung học gọi là giáo sư trung 
học; phân biệt với giáo sư đại học dạy trường đại học. 
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16. Hoàng Thụy Giậu sinh năm 1921, vợ là Vũ Thị 
Giậu. Con, cháu ở Pháp.

17. Hoàng Thụy Mai sinh năm 1928, vợ là Ngô Thị 
Lựu. Con, cháu ở Việt Nam.

18. Hoàng Thị Từ (bác sĩ), sinh năm 1932, chồng là 
bác sĩ Nguyễn Huy Thịnh. Con, cháu ở Việt Nam, Đức.

Cụ Hoàng Thụy Ba, là con thứ ba của cụ Hoàng Thụy 
Chi và cụ bà Nguyễn Thị Hân, sinh ngày 31/10/1902 
(Nhâm Dần), ở Phù Lưu. Cụ có vợ là cụ bà Lê Thị Nết và 
cụ bà Đặng Thị Cúc Sương. Cụ còn có cụ bà Nguyễn Thị 
Cúc, cụ bà Nguyễn Thị Hạc Vân (Nguyễn Thị Bột).

Cụ Hoàng Thụy Ba mất ngày 18/9 năm Giáp Tuất, tức 
ngày 22/10/1994 tại 14 Đường Thành, Hà Nội, thọ 93 tuổi. 
Mộ cụ ở lăng Hoàng Thụy Chi, làng Phù Lưu.

Cụ bà Lê Thị Nết mất ngày 02/11 tức ngày 24/11/1984 
tại Montréal, Canada.

Cụ bà Đặng Thị Cúc Sương mất ngày 14/4 năm Nhâm 
Thân, tức ngày 16/5/1992; tại TP. Hồ Chí Minh, thọ 76 
tuổi. Di cốt đặt tại chùa Thanh Minh, phố Trần Huy Liệu, 
quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Cụ bà Nguyễn Thị Cúc mất ngày 07/9 Âm lịch, tức 
ngày 27/10/1979 tại Thái Lan, thọ 57 tuổi.

Cụ bà Nguyễn Thị Hạc Vân mất ngày 14/12 Nhâm 
Tuất, tức ngày 27/1/1983 tại Hà Nội. Mộ cụ ở lăng Hoàng 
Thụy Chi, Phù Lưu.

Các con của cụ Hoàng Thụy Ba:
 1. Hoàng Ngọc Tuất mất sớm, mộ ở Phù Lưu.



HOÀNG VĂN SƠN

38

 2. Hoàng Ngọc La, sinh năm 1924, nội trợ. Chồng là 
Phạm Gia Mãi (1921 - 2013), công chức. Có 6 con gái, 1 
con trai, hiện ở Pháp.

 3. Hoàng Ngọc Tuyết (1932 - 2005), dược sĩ. Chồng 
là Dương Đình Tuân (1925 - 2008), bác sĩ. Có 6 con gái, 2 
con trai, hiện ở Canada, Mỹ.

  4. Hoàng Văn Sơn, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, sinh 
năm 1938. Vợ là Dương Thị Nguyệt Minh, tiến sĩ, dược sỹ, 
sinh năm 1944. Có 1 con gái, 1 con trai, hiện ở Việt Nam.

  5. Hoàng Văn Minh (1939 - 2003), giáo sư, tiến sĩ, 
bác sĩ, mộ ở lăng Hoàng Thụy Chi, Phù Lưu. Vợ là Nguyễn 
Thị Hải Đường, nhà giáo, sinh năm 1953. Có 1 con gái, 1 
con trai, hiện ở Việt Nam.

  6. Hoàng Ngọc Bích, sinh năm 1940, nhà giáo. Chồng là 
Trương Ngọc Quế (1935 - 1969), sĩ quan quân đội, mộ ở lăng 
Hoàng Thụy Chi. Có 1 con gái, 1 con trai, hiện ở Tiệp, Đức.

  7. Hoàng Thụy Hưng, tức Hoàng Hưng, sinh năm 
1942, nhà giáo, nhà báo, nhà thơ. Vợ là Nguyễn Thị Mười, 
cán bộ (viên chức), sinh năm 1953. Có 1 con gái, 1 con trai, 
ở Việt Nam, Mỹ.

  8. Hoàng Thụy Lạng, sinh năm 1944, liệt sĩ, mất ở 
miền Nam Việt Nam năm 1968.

  9. Hoàng Thụy Tuấn, sinh năm 1953, nhà báo. Vợ là 
Trần Thị Quỳ, nhà giáo, sinh năm 1955. Có 1 con trai, 1 
con gái, hiện ở Việt Nam.

  10. Hoàng Ngọc Oanh (1956 - 2010), nhà giáo. Chồng 
là Vũ Tiến Thịnh (1950 - 2010), doanh nhân. Mộ cả hai người 
ở Yên Kỳ, Bất Bạt, Hà Nội. Có 2 con trai, hiện ở Việt Nam.
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TỘC PHẢ HỌ HOÀNG (CHI BA)

Hoàng 
Phúc Thịnh

Hoàng 
Phúc Nghị

Hoàng 
Công Độ

Hoàng 
Công Tích

Hoàng 
Công Đức

Hoàng Khiêm 
Trí (Chí)

Hoàng 
Công Giảng

Hoàng Công 
Giụ (Dụ)

Hoàng 
Dương Giản

Hoàng 
Công Nghĩa

Hoàng 
Công Đạo

Hoàng 
Công Luận

Hoàng 
Công...

Hoàng 
Công Trác

Hoàng 
Anh Nghị

Hoàng Huy Thành 
(Hoàng Văn Định)

Hoàng Công 
Túc (Tức)

Hoàng Huy 
Diệu (Rạo)

Hoàng 
Huy Lương

Hoàng 
Huy Tiến

Hoàng 
Công Bảo

Hoàng 
Huy Thưởng
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CỤ HOÀNG VĂN ĐỊNH
(1795 - 1875)

Cụ Hoàng Văn Định, tức Hoàng Huy Thành, là con 
thứ ba của cụ Khiêm Tốn và cụ bà Từ Đạo. Cụ đặt hiệu 
là Từ Hiên, thụy: Đôn Túc Phủ Quân, sinh năm Ất Mão 
(1795), niên hiệu Cảnh Thịnh thứ nhất nhà Tây Sơn. Cụ đỗ 
Cử nhân khoa Ất Dậu (1826), niên hiệu Minh Mệnh thứ 6. 
Làm quan đến chức Giám sát Ngự sử đạo Hà Ninh. Năm 
Kỷ Tỵ (1929), niên hiện Bảo Đại thứ 5 được sắc phong 
Triều liệt Đại phu, Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ(11), Quang 
lộc Tự Khanh(12). Cụ mất giờ Thìn ngày 21/6 năm Ất Hợi 
(8/5/1875), niên hiệu Tự Đức thứ 28, thọ 81 tuổi.

Cụ Hoàng Văn Định có 5 bà: 
Chính khổn: Hà Thị Sáng, hiệu Từ Thanh An nhân.
Nhị khổn: Lê Thị Tân, hiệu Từ Ái Nhụ nhân.
Tam khổn: Trần Thị Năm, hiệu Từ Cung Nhụ nhân.
Tứ khổn: Đào Thị... hiệu Từ Thận Nhụ nhân.
Ngũ khổn: Nguyễn Thị... hiệu Từ Chuyên Nhụ nhân.
Cụ có 10 trai, 3 gái. 

(11) Chức quan của Hàn lâm viện, đứng sau Hàn lâm viện (HLV)
Thị độc Học sĩ, đứng trên HLV Thị độc, HLV Thừa chỉ, HLV Trước tác, 
HLV Tu soạn. Chức trách là coi việc biên sọan, trước thuật; thảo luận 
kinh truyện cùng vua; đôi khi còn giảng dạy kinh sử cho Thái tử và các 
Hoàng tử.

(12) Chức quan đứng đầu Quang lộc tự. 
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Cụ là con trai thứ ba của cụ Hoàng Huy Diệu (hiệu 
Khiêm Tốn). Chi này là Chi thứ nhưng Chi trưởng không có 
con trai nên lấy Chi thứ thờ cúng. Như vậy, Cụ Hoàng Văn 
Định là Tổ của Chi ba họ Hoàng, thường gọi là Cụ Ngự, mọi 
người đời đời thờ phụng. Gia đình tôi thuộc Chi ba.

Cụ Hoàng Huy Diệu, thân sinh cụ Hoàng Văn Định, 
là người thuần hậu, chất phác, văn chương có tiếng nơi 
trường ốc. Cụ là Quốc Tử Giám Giám sinh(13) nhà Lê, 
đỗ Cử nhân khoa Canh Tý (1780) vào thi Hội trúng Tam 
trường. Nhưng sau vì chiến tranh thời Tây Sơn, không 
mở khoa thi nên cụ nản chí đường công danh. Cụ chỉ đi 
dạy học ở nhiều nơi vì nhà nghèo: làng Xuân Dục, huyện 
Đường Hào; làng Hoạch Trạch, huyện Đường An; làng 
Đoàn Lâm, làng Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 
Chính khổn là cụ bà Từ Trang, người Đường An, Hải 
Dương. Cụ bà thứ hai hiệu Từ Minh, người huyện Phú 
Xuyên. Khi dạy học ở làng Đoàn Lâm, huyện Gia Lộc, 
cụ sánh duyên cùng cụ bà Nguyễn Thị ở xã ấy là cụ Từ 
Đạo. Cụ bà Từ Đạo là con gái cụ Huyện thừa Nguyễn 
Công(14). Tính cụ bà chất phác, quê mùa, không ưa trang 
sức, không từ vất vả.

(13) Học trò ở Quốc Tử Giám. Có 4 loại danh hiệu: Tôn sinh, Ấm 
sinh, Giám sinh, Cống sinh (hoặc Học sinh). Giám sinh do Bộ Lễ chọn 
Cử nhân vào học, năm sau cho dự kỳ thi Hội.

(14) Công: từ để gọi một người đáng kính trọng hoặc người có bằng 
cấp, hoặc có địa vị, hoặc có uy quyền, nhằm tránh gọi tên húy. Nguyễn 
Công là cách gọi kính trọng ông họ Nguyễn. 
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Cụ Hoàng Huy Diệu mất ngày 03/11 năm Mậu Ngọ 
(1798), niên hiệu Cảnh Thịnh thứ năm nhà Tây Sơn. Mộ cụ 
trước để trong làng. Rồi theo lời người bạn của cụ Hoàng 
Văn Định là cụ Ngô Tắc Phù (con trai Binh bộ Thượng 
thư Ngô Thì Sĩ) ở làng Tả Thanh Oai có khu đất quý nên 
dời mộ cụ Khiêm Tốn về xứ Mả Thí làng Tả Thanh Oai, 
huyện Thanh Oai, Hà Đông (nay là Hà Nội) hợp táng với 
cụ bà Từ Đạo, cạnh khu lăng mộ Ngô Thì Nhậm. Cụ Hoàng 
Thụy Chi (cháu ba đời) đã xây mộ, dựng bia năm Tân Hợi 
(1913), niên hiệu Duy Tân thứ bẩy kính cụ. Về sau, các cụ 
Hoàng Thụy Ba, Hoàng Thụy Năm đã quan tâm trông coi 
khu mộ vì ở xa quê nhà. Thế hệ sau, Hoàng Văn Sơn và các 
em đã đến viếng, trông coi sửa chữa và làm đường vào mộ.

Cụ Khiêm Tốn mất khi cụ Hoàng Văn Định mới ba 
tuổi. Nhà nghèo, cụ Từ Đạo nuôi dạy con rất vất vả. Cụ 
lên buôn bán ở làng Thọ Sương, huyện Bảo Lộc, phủ Lạng 
và cho cụ Hoàng Văn Định học cụ Nguyễn Tiên sinh(15) ở 
Thanh Thương, rồi lại học cụ Cử Đỗ ở huyện Yên Dũng. 
Khi về làng thì học cụ Nguyễn Tiên sinh. Cụ Hoàng Văn 
Định lên kinh đô khi 18 tuổi, chưa được bao lâu thì mẹ mất. 
Cụ bà Từ Đạo qua đời ngày 20/6 năm Tân Mùi (1812), 
niên hiệu Gia Long thứ mười.

Cụ Hoàng Văn Định mồ côi cha khi lên 3 tuổi, mẹ mất 
khi 18 tuổi. Nhà nghèo, làm nghề dạy học ở Cửa Nam, 
thành Thăng Long. Đến năm 17, 18 tuổi đã có tiếng hay 
chữ. Như vậy, họ Hoàng đã ở Hà Nội từ đầu thế kỷ XIX. 

(15) Nguyễn Tiên sinh: cách gọi kính trọng ông họ Nguyễn.
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Năm Ất Hợi (1815) khi 21 tuổi, cụ theo học Nguyễn Tiên 
sinh ở Phù Lưu. Khi cụ học ở làng Xuân Lũng (Sơn Tây) 
thì sánh duyên cùng con gái cụ Hà Quý Công(16) (làng Thụ 
Ích, huyện Yên Lạc, phủ Vĩnh Tường) là bà Chính khổn 
Hà Thị Sáng. Cụ trúng Tú tài khoa thi năm Minh Mệnh thứ 
hai (1822) khi 27 tuổi. Năm Ất Dậu (1826) cụ 31 tuổi, thi 
đỗ Cử nhân. Năm Bính Tuất (1827), niên hiệu Minh Mệnh 
thứ bảy, cụ vào thi Đình không đỗ, được bổ vào Quốc Tử 
Giám. Tháng 10 năm ấy được thăng cấp đi Hậu bổ Trực lộ 
Quảng Bình. Tháng 11 được thăng cấp Quyền tri huyện, 
huyện Bá Chính. Tháng 2 năm Đinh Hợi (1828), niên hiệu 
Minh Mệnh thứ 8, được thăng Quyền Tả Thừa Tư Câu 
Kê. Tháng 3 năm ấy, sánh duyên cùng con gái cụ Lê Quý 
Công(16) là quan Trung Quân ở làng Đại Lộc, huyện Hương 
Trà, phủ Thừa Thiên làm đệ nhị phòng. Tháng 11 thăng Tri 
huyện, huyện Bình Chánh; tháng 2 năm Ất (Kỷ?) Sửu niên 
hiệu Minh Mệnh thứ mười được bổ Quyền tri phủ Quảng 
Bình, lại làm Thanh lại tư Chủ sự Bộ Lễ. Tháng tư năm 
Canh Dần (1831), thăng Tri phủ Diễn Châu. Mỗi khi cụ 
trọng nhậm huyện, phủ nào, nhất là về việc hình, cụ cũng 
để tâm xem xét kỹ, mang luật ra tra xét rất cẩn thận rồi mới 
thi hành các án. Tháng 6 năm 1831, cụ lại sánh duyên cùng 
con gái cụ Trần Quý Công(16) ở làng Đình Bảng làm Đệ 
tam phòng. Tháng 6 năm Tân Mão (1832), niên hiệu Minh 

(16) Hà Quý Công: cách gọi kính trọng ông họ Hà. Lê Quý Công: 
cách gọi kính trọng ông họ Lê. Trần Quý Công: cách gọi kính trọng ông 
họ Trần. Đào Quý Công: cách gọi kính trọng ông họ Đào. Nguyễn Quý 
Công: cách gọi kính trọng ông họ Nguyễn. 
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Mệnh thứ 12, cụ đi phúc khảo trường Nghệ An. Tháng 7, 
đi phúc khảo trường Thanh Hóa. Tháng 6 năm Quý Tỵ 
(1834), niên hiệu Minh Mệnh thứ 14, cụ được thăng Hà 
Ninh Giám sát Ngự sử. Bấy giờ, Đô Sát viện(17) mới đặt 
các giám quan, công việc chỉ làm tuế toái cho xong, cốt 
là mong được người ta quý mến và đánh giá là hiền lành, 
không nhiệt tình thi hành nhiệm vụ giám sát. Duy có cụ 
thì muốn tố cáo kẻ quyền thần là Hà Duy Phiên. Cụ đã 
làm sớ văn rồi toan dâng lên trình Vua xem, nhưng vì bạn 
đồng liêu ngăn trở, bèn cáo bệnh về làng. Đó là cái tâm 
của người trung thực, thẳng thắn. Năm Giáp Ngọ (1835), 
niên hiệu Minh Mệnh thứ 15, cụ xin về hưu. Năm ấy, cụ 
sánh duyên cùng con gái cụ Đào Quý Công(16) làng Phù 
Ninh làm đệ tứ phòng. Năm Bính Thân (1837), niên hiệu 
Minh Mệnh thứ 17, cụ lập nhà học để dạy dỗ con cháu. 
Cụ dạy rất nghiêm, con cháu cùng học trò đều sợ hãi, 
kính cẩn nên về sau được thành đạt rất nhiều. Con trai cụ 
là Tiến sĩ Hoàng Văn Hòe, Cử nhân Hoàng Văn Kỳ, Tú 
tài Hoàng Huy Hằng (Huyến), Tú tài Hoàng Văn Quế, Tú 
tài Hoàng Thụy Liên. Học trò có 3 Cử nhân và hơn 40 Tú 
tài. Năm Canh Tuất (1850), niên hiệu Tự Đức thứ ba, cụ 
lại sánh duyên cùng con gái cụ Nguyễn Quý Công(16) làng 
Phù Ninh làm đệ ngũ phòng.

(17) Cơ quan tối cao thay mặt vua giám sát, kiểm tra mọi hoạt động 
của quan lại các cấp,giám sát việc thi hành luật pháp.Đô sát viện là cơ 
quan độc lập tại Kinh đô do vua trực tiếp điều hành. 
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Năm Tân Dậu (1862), niên hiệu Minh Mệnh thứ 14, 
cụ bà Chính khổn 69 tuổi, theo lệ làng được lên lão thượng 
thọ. Năm Giáp Tuất (1875), niên hiệu Minh Mệnh thứ 
27, cụ 80 tuổi, lên lão Bàn tôn thượng thọ, đặt tiệc khao 
thưởng rất linh đình. Ngày 21/6 năm Ất Hợi (8/5/1875), 
niên hiệu Minh Mệnh thứ 28, cụ qua đời, thọ 81 tuổi, táng 
tại xứ Đường Tròn. Lúc còn sinh thời, cụ đã bảo học trò 
làm sinh phần sẵn. Nhưng từ năm Ất Dậu (1885) về sau, 
trong nhà có nhiều chuyện lôi thôi không hay, xem ra mới 
biết ngôi mộ của cụ không được yên. Tháng 6 năm Mậu Tý 
(1889), niên hiệu Đồng Khánh thứ ba, cháu rể là Nguyễn 
Văn Tường tìm được một kiểu đất ở xứ Ngũ Chi nên làm 
lễ an táng ở đấy.

Trong số các con cụ, 5 người đỗ đạt cao:
1. Hoàng Văn Hằng (Hoàng Huy Huyến) sinh năm 

Kỷ Mùi (1819), con cụ Chính khổn Hà Thị Sáng (hiệu Từ 
Thanh An nhân). Cụ rất thông minh lỗi lạc, đỗ liền ba khoa 
tú tài các năm: Tân Sửu (1841-1842), Đinh Mùi (1847-
1848), Mậu Thân (1848-1849).

2. Hoàng Văn Kỳ, con trai thứ ba, sinh năm Đinh Hợi 
(1827), mẹ là cụ Nhị khổn Lê Thị Tân (hiệu Từ Ái), hiệu là 
Trác Ngọc. Cụ đỗ Cử nhân năm Tân Dậu (1861). Năm Tự 
Đức thứ 18 (1866) đi Hậu bổ Lạng Sơn. Năm Tự Đức thứ 
19, đi Giáo thụ phủ Trường Khánh, Kinh lịch Hà Nội, Ninh 
Bình, Thông phán Nghệ An rồi thăng Tri huyện, huyện Mỹ 
Lương, sau đó đổi về làm Giáo thụ phủ Lý Nhân.

3. Hoàng Văn Quế, con trai thứ tư, sinh năm Tân Mão 
(1831-1832), mẹ là cụ Chính khổn Từ Thanh An nhân. Cụ 
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có hiệu là An Tô, đỗ tam khoa Tú tài: Ất Mão (1855-1856), 
Canh Ngọ (1870-1871), Giáp Tuất (1874-1875).

4. Hoàng Văn Hòe, con thứ 11, sinh năm Mậu Thân 
(1848), mẹ là cụ Tam khổn Trần Thị Năm, hiệu Từ Cung. 
Cụ Hoàng Văn Hòe đỗ Tiến sĩ. Sẽ nói kỹ về sau.

5. Hoàng Thụy Liên, con thứ 12, sinh năm Kỷ Dậu 
(1849), mẹ là cụ Từ Cung. Cụ Hoàng Thụy Liên đỗ tú tài. 
Sẽ nói kỹ về sau.

Cụ bà Từ Cung về làm dâu được 5 năm thì cụ ông từ 
quan (1835) về làng, nhà rất thanh bạch, nên cụ bà rất vất 
vả, khó nhọc, đảm đang, hết lòng vì chồng con. Cụ bà sinh 
5 trai, 2 gái, dạy bảo các con giữ bề đức hạnh, siêng việc 
học hành. Cụ Hoàng Văn Hòe (Hạc Nhân), con trai của cụ, 
bấy giờ là Tri phủ Kiến Xương, khi tỉnh thành có việc, cụ 
bà thường viết thư khuyên dặn chữ hiếu, chữ trung phải 
cho vẹn cả hai đường. Nên cụ Hạc Nhân theo lời dạy bảo 
ấy mà giữ trọn đạo làm tôi. Cụ bà Từ Cung mất ngày 01/9 
năm Kỷ Hợi (1899), niên hiệu Thành Thái thứ 11, táng tại 
đường Con Quy, thọ 84 tuổi.

Cụ Hoàng Văn Định nhà nghèo, phải tự học, tự lao 
động kiếm sống bằng nghề dạy học. Khi cụ ở Kinh đô, 
Hoàng trưởng tử Miên Tông (con vua Minh Mệnh), sau này 
là vua Thiệu Trị, là học trò của cụ. Vua Thiệu Trị là người 
yêu thơ và có tài làm thơ, câu đối. Tám năm sau khi cụ về 
hưu, năm Quý Mão (1843), niên hiệu Thiệu Trị thứ ba, vua 
Thiệu Trị về thăm cụ ở Phù Lưu đã viết lên tường nhà thờ 
Đại Tôn họ Hoàng ban tặng chữ “CẦN”. Chữ “CẦN” quý 
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giá đó đã nói lên khí tiết và sự cố gắng lâu dài của dòng họ 
Hoàng: cần cù lao động, học hành mà đi lên. 

Cụ Hoàng Văn Định có công khởi xướng việc biên 
soạn đầu tiên hương ước cho làng Phù Lưu, đã được ghi 
công trên bia đặt tại Hương Hiền Từ năm 1934: “Hữu công 
ư dân giả liệt vị” (Các vị có công với dân):

“… Ngã Hoàng Ngự sử
Khắc từ tiền huy
Li chính hương tục
Vĩnh thế túc từ…”
Tạm dịch: 
… Hoàng Ngự sử ta
Khai bút chỉ ra
Cải tổ hương tục
Đời sau được nhờ…
Cụ Hoàng Văn Định làm đúng vai trò ngự sử trung 

thực, thẳng thắn tố cáo kẻ quyền thần Hà Duy Phiên nhưng 
không thành, đã từ quan về nhà dạy học. Đó là tấm gương 
trung thực cho con cháu họ Hoàng noi theo. Cụ đã theo 
gương danh sư Chu Văn An dâng “Thất trảm sớ” xin vua 
Trần Dụ Tông chém bảy kẻ quyền thần không được, bỏ 
quan cáo về dạy học ở quê nhà (xã Quang Liệt, huyện 
Thanh Trì, Hà Đông). 49 năm sau sự việc cụ Hoàng Văn 
Định tố cáo quyền thần, tháng 6 năm Quý Mùi (1883), quan 
Ngự sử Phan Đình Phùng phản đối Nguyễn Văn Tường và 
Tôn Thất Thuyết âm mưu hạ bệ vua Dục Đức, đã bị cách 
chức phải về quê.
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Cụ làm quan đến chức Ngự sử, sống rất thanh liêm, khi 
về hưu vẫn nghèo. Cụ đã thể hiện rõ ràng nhân cách của 
một nhà Nho theo Khổng giáo: làm việc với tấm lòng trong 
sáng, ngay thẳng, cương trực, bảo vệ lẽ phải, giữ tiết tháo, 
không sợ cường quyền, sống liêm chính, thanh bạch, mực 
thước. Vua đã ban cho đất để cụ sinh sống cuối đời.

Cụ Hoàng Văn Định, kể từ khi có tài liệu đến nay, là 
người có công lớn nhất xây dựng Chi ba họ Hoàng. Cụ 
đã dời mộ cụ Khiêm Tốn và cụ bà Từ Đạo về làng Tả 
Thanh Oai cạnh lăng mộ Ngô Thì Sĩ. Cụ đã có công viết 
gia phả họ Hoàng khá đầy đủ, làm tư liệu quý cho con 
cháu sau này. Sau ngày rằm tháng 7 năm Nhâm Ngọ, niên 
hiệu Minh Mệnh thứ 3 (1822), sau khi đã tắm gội xông 
hương cẩn thận, cụ Hoàng Văn Định (khi đó đã đỗ tú 
tài) đã viết gia phả họ Hoàng tại nhà học phố Hàng Dầu, 
thành Long Biên. Cụ viết: “Nhà ta mà có quyển phả cũng 
như trong nước có bộ sử, thế là quyển phả tức là bộ sử 
trong nhà. Xem quyển phả mới thuận hòa trong họ, hậu 
phong tục, tỏ đời trước mà dậy đời sau. Những người có 
chí chưng hiếu thuận, thời nên xem quyển phả này, không 
nên khuyết điểm”. Năm Mậu Tý, niên hiệu Đồng Khánh 
thứ 3 (1888), cụ Hoàng Thụy Liên biên soạn gia phả Chi 
ba. Cụ Hoàng Thụy Chi biên soạn tiếp năm Đinh Mão, 
niên hiệu Bảo Đại thứ 2 (1927), dịch ra Quốc ngữ ngày 
01/01/1931.

Có lẽ cụ Hoàng Văn Định là người họ Hoàng đầu tiên 
ra Hà Nội dạy học, mở đầu cho họ Hoàng từ Phù Lưu về 
Hà Nội từ đầu thế kỷ XIX, đến nay đã 200 năm.

Trong họ, cụ đã có một quy định tiến bộ với thời kỳ 
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bấy giờ là: dù bất kỳ con bà nào, hễ ai sinh trước là anh, 
sinh sau là em. 

Đất do vua ban cho là nơi cụ sinh sống ở quê nhà. Khi 
cụ qua đời, con cháu làm nhà thờ cụ ở đó, gọi là nhà thờ Cụ 
Ngự. Đó là nhà thờ của Chi ba họ Hoàng. Hiện nay, đây là 
nhà lưu niệm họ Hoàng, lưu giữ các tài liệu, hiện vật, sách 
báo, hình ảnh, chủ yếu của Chi ba.

Cụ Hoàng Văn Định có công làm lại nhà thờ Đại Tôn 
họ Hoàng thờ cụ Hoàng Phúc Thịnh. Trước đây, nhà thờ 
Đại Tôn đã được các cụ Hoàng Huy Thưởng và Hoàng 
Công Luận xây dựng vào năm Đinh Tỵ (1798). Nhưng về 
sau trong họ có việc, nhà thờ phải bán đi. Năm Ất Mão, 
niên hiệu Tự Đức thứ 8 (1855), cụ Hoàng Văn Định đã làm 
lại nhà thờ Đại Tôn họ Hoàng, sau khi làm quan cần kiệm 
thanh bạch dành dụm hơn 20 năm, ở xóm Ngõ Nghè, làng 
Phù Lưu. Nhà thờ Đại Tôn họ Hoàng và nhà thờ Cụ Ngự 
đã được công nhận là di tích văn hóa tỉnh Bắc Ninh (QĐ 
1381/QĐ-UBND ngày 27/11/2013). Hàng năm đến ngày 
giỗ cụ Hoàng Phúc Thịnh và cụ bà Từ Hiên, là ngày giỗ Tổ 
15/2 âm lịch, con cháu họ Hoàng ở nhiều nơi lại đến nhà 
thờ Đại Tôn cúng giỗ. Ngoài số con cháu ở Phù Lưu, Hà 
Nội thì nhiều năm còn có con cháu ở Gia Viễn, Ninh Bình; 
Phú Xuyên; Duy Tiên, Hà Nam; Lào Cai về cúng giỗ. Sau 
lễ, Ban trị sự họ Hoàng báo cáo công việc đã làm trong 
năm trước, con cháu họp bàn việc họ, thu tiền suất đinh của 
nam giới (nữ giới cũng có thể đóng nếu tự nguyện). Hiện 
nay, đã trùng tu xong nhà thời Đại Tôn (rộng 145,8 m2) vì 
xuống cấp nhiều sau hơn 160 năm, và chuẩn bị viết sách về 
những người con họ Hoàng.
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CỤ HOÀNG VĂN HÒE
(1848 - 1885) (1887?)

Cụ Hoàng Văn Hòe là con thứ 11 của cụ Hoàng Văn 
Định và cụ bà Trần Thị Năm (Từ Cung), sinh năm Mậu 
Thân (1848), niên hiệu Tự Đức thứ 2, tự là Vương Trực, 
hiệu Cổ Lâm, biệt hiệu Hạc Nhân, biệt hiệu nữa là Mộng 
Kha, thụy là Đoan Thực phủ quân. Cụ đỗ Cử nhân khoa 
Canh Ngọ, niên hiệu Tự Đức thứ 23 (1870), đậu Đệ tam 
giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Canh Thìn, niên hiệu 
Tự Đức thứ 33 (1880) năm 33 tuổi. Tên cụ được khắc 
trên bia Tiến sĩ ở Văn Miếu. Năm Tân Tỵ, niên hiệu Tự 
Đức thứ 34 (1881) cụ đỗ thứ hai khoa “Văn học yêm 
bác” (khoa thi đặc biệt về văn chương dành cho người 
trước đó đã đỗ tiến sĩ loại xuất sắc). Cụ được bổ làm Hàn 
lâm viện Tu soạn. Tháng Chạp năm 1882, thăng hàm Thị 
độc(18), được bổ làm tri phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 
Tháng 6 năm Ất Dậu (1885) được vua Hàm Nghi triệu 
vào Kinh đô, bổ làm Tập hiền viện Thị độc(19), sung Kinh 
diên khởi cư chú(20), Phụng Nghị Đại Phu. Cụ mất đêm 

(18) Chức quan trong Hàn lâm viện giữ việc đọc sách cho vua.
(19) Tập hiền viện là học viện cao cấp chuyên nghiên cứu, giảng dạy 

kinh truyện, sử sách cho nhà vua, hoàng tử, hoàng thân và các quan lại 
cao cấp trong triều. Ở Tập hiền viện có 6 chức quan là: Thị độc học sĩ, 
Thị giảng học sĩ, Thị độc, Thừa chỉ, Trước tác, Tu soạn. Các quan ở Tập 
hiền viện đều uyên thâm Nho học. 

(20) Thư ký ghi lời nói và hành động của vua.
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22/5 rạng ngày 23/5 năm Ất Dậu (5/7/1885) ở kinh thành 
Huế khi kinh đô thất thủ vì vua Hàm Nghi đánh Pháp 
không thành. Chính sử triều Nguyễn là Đại Nam chính 
biên liệt truyện ghi: “khi kinh thành hữu sự, ông đã chết 
trong nạn nước”. Cũng có tài liệu nói là: năm 1885 khi 
kinh thành thất thủ, cụ phò vua Hàm Nghi ra Sơn Phòng 
(Hà Tĩnh) kháng chiến. Cụ tiếp tục chiến đấu trong phong 
trào Cần Vương ở Bắc Kỳ. Khi quân Pháp tấn công quân 
ta tại Lang Tài, Hữu Ái, cụ bị thương nặng được chiến 
hữu đưa lên Lục Ngạn, An Châu rồi mất ở đó cuối năm 
1887. (Nguồn: Vũ Thanh Sơn. Nhân vật lịch sử Việt Nam 
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ).Hiện nay, vẫn lấy ngày 
23/5 (ngày Kinh đô thất thủ) làm ngày giỗ cụ.

Cụ có bốn bà vợ: 
Chính khổn: Đinh Thị… mất ngày 22/12.
Nhị khổn: Nguyễn Thị… mất ngày 23/5.
Tam khổn: Nguyễn Thị… mất ngày 23/5. 
Tứ khổn: Nguyễn Thị…
Cụ bà Chính khổn là con gái cụ Đinh Quý công(21), 

làng Kim Quan, huyện Gia Lâm, tuổi Canh Tuất (1850-
1851), sinh được 1 trai là Hoàng Mộng Lệ (Tri huyện), hai 
gái là Hoàng Thị Cúc và Hoàng Thị Dung.

Cụ bà Nhị khổn người làng Phù Đổng, sinh được 1 trai 
đã mất sớm.

(21) Cách gọi kính trọng ông họ Đinh.
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Cụ bà Tam khổn ở Kinh đô, đang có thai thì mất.
Cụ bà Tứ khổn, sinh được 1 trai là Hoàng Văn Toản.
Cụ Hoàng Văn Hòe lúc sinh ra đã có tướng lạ. Từ nhỏ 

đã thông minh đĩnh ngộ, lên 7 tuổi đã đọc Hán thư, được 
thân phụ là cụ Hoàng Văn Định rất yêu quý. Năm 14 tuổi, 
thi Hương đã có tiếng nơi trường ốc. Năm Canh Ngọ, niên 
hiệu Tự Đức thứ 23 (1870 - 1871), bấy giờ cụ 23 tuổi thi 
Hạch đỗ đầu xứ, thi Hương đỗ Cử nhân đứng thứ 2. Năm 
Tân Mùi, niên hiệu Tự Đức thứ 24 (1872) thi Hội không 
đỗ, về nhà dạy học.

Cụ Hoàng Văn Hòe đã sớm bày tỏ hoài bão lớn lao, 
ý chí cao thượng của mình. Trong bài: “Hương Giang dạ 
phiếm chu” tả cảnh trong đêm trăng sao sáng, đi thuyền 
trên sông Hương câu cá, khi nhấc cần câu lên, ngỡ là câu 
được cả sao Ngưu, sao Đẩu:

“Tinh thần ba diện sam si kiến
Ngộ bả trường can điếu Đẩu, Ngưu”
Tạm dịch:
Trăng sao trên mặt sóng bồng bềnh lên xuống,
Ngỡ nhắc cần câu được cả sao Đẩu, sao Ngưu.
Lý tưởng của cụ là sống sao cho trọn đạo trung hiếu. 

Trong thư viết cho bạn, tiễn Hộ bộ Biện lý Lê Hương Giang 
về triều, cụ viết:

“Hồ thỉ sơ tâm viễn đại kỳ
Tối tô trung hiếu lưỡng kiêm chi”.
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Tạm dịch:
Chí lớn từ xưa với kiếm cung
Đôi niềm trung hiếu vẫn song song.
    (Nguồn: Duy Phi. Hoàng Văn Hòe, Nhà thơ xuất sắc 

trong triều Nguyễn)
Có hoài bão lớn lao như vậy, với tấm lòng trung hiếu 

son sắt, sau khi đỗ Cử nhân năm 1870, chàng thanh niên 
Hoàng Văn Hòe mới 25 tuổi, đã dũng cảm đứng lên chiêu 
mộ quân sĩ đánh giặc Pháp khi chúng xâm lược Bắc Kỳ 
lần thứ nhất năm Quý Dậu (1873). Ngày 11/10/1873 
theo lệnh Thống đốc Nam Kỳ, Thiếu tá Hải quân Francis 
Garnier rời Sài Gòn đem binh thuyền ra đánh Bắc Kỳ. 
Ngày 20/11/1873, Garnier tấn công thành Hà Nội. Thành 
Hà Nội thất thủ. Phò mã Nguyễn Lâm tử trận. Tổng kinh 
lược sứ Bắc Kỳ Nguyễn Tri Phương chống giữ thành 
bị trọng thương, giặc Pháp bắt, đã nhịn đói từ chối mọi 
sự săn sóc của Pháp và tuẫn tiết. Cuối tháng 11/1873, 
quân Pháp vượt sông Hồng đánh chiếm huyện Gia Lâm 
và huyện Siêu Loại, phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chúng đã chiếm được 
4 tỉnh thành ở Trung châu. Cụ Hoàng Văn Hòe đã đứng 
lên chiêu mộ dân, quân đánh Pháp. Cụ viết: “Quý Dậu 
niên (1873) Hà thành hữu sự, dư thời mộ dũng tòng thứ” 
(Năm Quý Dậu (1873) Hà thành có việc, tôi lúc bấy giờ 
mộ quân đi theo quân thứ). Trong một bài thơ chữ Hán 
cụ ghi rõ: “Dư tòng quân thời, thường trú binh Sóc Sơn” 
(Khi tôi tòng quân, thường đóng binh ở Sóc Sơn). Để 
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khích lệ những người tham gia quân kháng chiến, cụ làm 
bài thơ “Khẩu hiệu”(22).

KHẨU  HIỆU
“Sơn mãng do tiềm thử
Giang ba hốt phí kình.
Xích mi(23)vị năng phá,
Bạch diện(24) bất tri binh.
Tân đảm lao thần lự,
Yêu trần thảm cổ kinh.
Nhạc quân đương thảo phát,
Thống ẩm Hoàng Long thành(25)”.
Dịch nghĩa:
LỜI HÔ HÀO ĐÁNH GIẶC
Chuột vẫn còn lẩn ở núi cỏ rậm,
Cá kình bỗng làm sôi sục sóng sông.
Giặc lông mày đỏ chưa phá được,
Cánh thư sinh mặt trắng thì không biết việc binh.
Làm nhọc lòng vua phải nằm gai nếm mật,

(22) Lời hô hào đi đánh giặc. 
(23) Gọi nhóm giặc bôi lông mày đỏ thời Tây Hán. Ở đây chỉ giặc Pháp.
(24) Thư sinh mặt trắng. 
(25) Ví thành Hoàng Long ở Trung Quốc với thành Thăng Long lúc 

đó bị Pháp đánh chiếm lần thứ nhất. Hoàng Văn Hòe viết bài này kêu 
gọi lấy lại Thăng Long.
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Kinh đô cũ gió bụi âm thầm.
Quân của ông Nhạc nên sớm xuất phát,
Tiến thẳng đến uống say ở thành Hoàng Long.
Dịch thơ:
LỜI HÔ HÀO ĐÁNH GIẶC
Chuột vẫn còn lẩn núi,
Kình chợt quẫy sóng sông.
Mi đỏ chưa bỏ chạy,
Mặt trắng dốt binh nhung.
Vua nước lo hôm sớm,
Kinh xưa khói mịt mùng.
Quân ta mau tiến phát,
Thẳng tới thành Hoàng Long.

(Chu Thiên dịch)
(Nguồn: Ai lên Quán Dốc Chợ Giầu)

Thời xưa, các nhà Nho làm thơ chữ Hán, thơ Đường, 
thường dùng các sự kiện, con người, địa chỉ ở Trung Hoa 
để nói lên những sự kiện, con người, địa chỉ ở nước ta.

Cụ Hoàng Văn Hòe đã đem nghĩa quân phối hợp chiến 
đấu dưới sự chỉ huy của Phạm Thận Duật, Trương Quang 
Đản đánh Pháp. Ngày 4/12/1873, diệt đồn binh Pháp ở Gia 
Lâm, ngày 21/12/1873 giải phóng huyện Siêu Loại thuộc 
phủ Thuận Thành, giải phóng huyện Gia Lâm, bắt sống 
nhiều quân địch. Những ngày đánh giặc cụ đã làm tới 5 bài 
thơ “Ngày thu cảm hứng”. Sau đây là 2 bài:
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Bài thứ nhất: 
THU NHẬT KHIỂN HỨNG
“Cửu tương tâm tích hứa giang hồ,
Na quản phong trần phạm bệnh khu.
Khách đáo thu thâm, sầu thính vũ,
Sinh phùng thế nạn quỷ vi nho.
Giang thành nhật mộ huyên thung đối,
Sương thụ hàn đa thảm dạ ô.
Hồi thủ bất kham đề cựu sự,
Minh tiêu hoàn giáp Sóc Sơn ngung.”
Dịch nghĩa:
NGÀY THU CẢM HỨNG
Từ lâu đã đem nỗi lòng gửi vào sông hồ, 
Quản gì gió bụi phạm đến tấm thân đau ốm.
Khách gặp tiết cuối thu buồn nghe mưa rơi,
Sinh ra gặp đời loạn nghĩ thân nhà nho mà xấu hổ.
Chiều đến, thành ở bên sông rộn tiếng chày giã gạo.
Cây đẫm sương rét nhiều, con quạ đêm ủ rũ. 
Nghĩ lại không đành nhắc đến việc cũ,
Khua roi mặc giáp ở sườn núi Sóc Sơn.
Dịch thơ:
NGÀY THU CẢM HỨNG
Giang hồ dấn bước đã từ lâu,
Thân bệnh phong trần xá quản đâu!
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Hổ tiếng làng Nho sinh buổi loạn,
Đau lòng đất khách lắng mưa thâu.
Bên sông chiều tối chày khua rộn,
Cây nặng sương đêm quạ rít sầu.
Việc cũ không đành lòng nhớ lại:
Sóc Sơn khoác giáp thét roi câu.

(Trích trong Hạc Nhân tùng ngôn. Chu Thiên dịch)
Bài thứ năm: 
“Lạc tận dao không nhạn nhất hàng,
Hàm thư bất đắc quá Tiêu Tương.
Mẫu thê đệ điệt kinh ly loạn,
Thành quách sơn hà bán tịch dương.
Ta thế u cùng tương đối vũ,
Khi nhân càn thước tự đề sương.
Hàn thu quái để tường đông liễu,
Do tác phong lưu biệt dạng trang.”
Dịch nghĩa: 
Một hàng chim nhạn bay trên không sa xuống hết,
Ngậm thư không mang được tới Tiêu Tương.
Mẹ, vợ, con và cháu đều trải qua cơn ly loạn,
Thành quách, non sông đã một nửa trong bóng tà.
Con dế ở chỗ kín đáo rên rỉ than đời trong mưa,
Con chim khách dạn người tự kêu trong sương.
Lạ cho cây liễu tường đông trong mùa thu lạnh,
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Còn làm ra vẻ phong lưu, trang điểm khác thường.
Dịch thơ:
Chim nhạn bay xa lạc hết hàng,
Ngậm thư không tới được sông Tương.
Cháu, em, vợ, mẹ qua ly loạn.
Thành quách non sông nửa nát hoang.
Đau cảnh dế hang buồn khóc gió,
Dạn người chim khách tự kêu sương.
Tường đông cây liễu mùa thu xác,
Còn cố phong lưu tự điểm trang.
 (Trích trong Hạc Nhân tùng ngôn. Chu Thiên dịch)

(Nguồn: Ai lên Quán Dốc Chợ Giầu)
Bài thơ rất cảm động, tác giả rất xót xa trước cảnh quê 

hương nước nhà bị xâm lăng. Lòng người buồn đau, côn 
trùng, cây cỏ cũng não nề ủ dột.

Triều đình Huế ký hòa ước năm Giáp Tuất (1874) 
nhượng cho Pháp 6 tỉnh Nam Kỳ, cho chúng được tự do 
đi lại buôn bán, được quyền truyền đạo. Quân Pháp rút 
khỏi Bắc Kỳ, chỉ để lại Lãnh sự ở Hà Nội và Ninh Hải. 
Giặc không còn nữa, cụ Hoàng Văn Hòe quay lại dùi mài 
đèn sách. Năm Mậu Dần, niên hiệu Tự Đức thứ 31 (1878 
- 1879), cụ được bổ làm Giáo thụ phủ Kiến Thụy, học trò 
đông tới 200 - 300 người. Năm Canh Thìn, niên hiệu Tự 
Đức thứ 33 (1880), cụ thi Hội, đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ 
xuất thân, về vinh quy rồi lại vào kinh, được bổ làm Hàn 
lâm viện Tu soạn, làm việc ở bộ Lễ. Tháng 9 năm Tân Tỵ, 
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niên hiệu Tự Đức thứ 34 (1881), cụ được vua cho vào thi 
khoa “Văn học yêm bác”. Năm đó, chiếu ban cho đình thần 
cử lấy 28 người dự thi khoa “Văn học yêm Bác” chuẩn 
hạch làm 4 kỳ ở vườn thượng uyển, dùng đề do vua ra. Chỉ 
có 2 người trúng cả 4 kỳ: Quan Hoàng giáp Vũ Nhự đỗ thứ 
nhất, cụ Hoàng Văn Hòe đỗ thứ hai. Hai người đều được 
vua ban yến và một đồng “Nhật nguyệt long vân kim tiền”, 
một cái quạt bạch đàn, một cái nghiên đá Doãn Khê, năm 
cái bút, mười tờ giấy hoa tiên, một thoi mực Long Môn. 
7 người trúng được ba kỳ: Tú tài Nguyễn Hoàng Thanh 
(Quảng Nam), Đình nguyên Nguyễn Đình Dương (Sơn 
Tây), Đình nguyên Nguyễn Huy Liêu (Nam Định), Hoàng 
giáp Nguyễn Hữu Chính (Nghệ An), Phó bảng Phan Văn 
Ái (Bắc Ninh), Tri huyện Bùi Quang Oánh (Hải Dương), 
Biên tu Nguyễn Hữu Tự (Nghệ An). 7 người tạm cho dự 
trúng cũng như “Phó bảng hội thi” đều được dự yến và 
thưởng phẩm hàm. Sau đó, cụ Hoàng Văn Hòe đã làm tập 
sách “Yêm Bác khoa văn” gồm tất cả các bài thi của các 
văn nhân trong kỳ thì “Yêm Bác khoa văn”. Sau kỳ thi này, 
tháng 12/1882, cụ được bổ làm Tri phủ Kiến Xương, tỉnh 
Thái Bình, hàm Thị độc.

Năm Nhâm Ngọ (1882), lấy cớ là người Pháp bị giặc 
Khách cản trở đi lại buôn bán, Soái phủ Nam Kỳ sai Đại 
tá Henri Rivière đánh thành Hà Nội lần thứ 2. Thành Hà 
Nội thất thủ, trưa ngày 3/4/1882. Tổng đốc Hoàng Diệu 
treo cổ tự vẫn. Năm Quý Mùi, niên hiệu Tự Đức thứ 36 
(1883), giặc Pháp đánh phá ở Nam Định. Vua Tự Đức 
mất, vua Hiệp Hòa lên ngôi. Triều đình Huế rối loạn, chia 
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bè kết phái. Thấy thế, Pháp tấn công cửa Thuận An (Huế). 
Chỉ sau 3 ngày, thành Trấn Ải vỡ. Triều đình phải ký hòa 
ước Harmand (8/1883). Ở Bắc kỳ, nhiều sĩ phu nổi dậy 
chống Pháp. Khi đó, cụ Hoàng Văn Hòe là Tri phủ Kiến 
Xương, vô cùng phẫn uất. Cụ năm lần, bảy lượt từ chức 
không được bèn treo ấn từ quan, gia nhập nghĩa quân Tạ 
Hiện chiến đấu ở vùng Nam Định, Thái Bình. Sau đó, 
cụ liên kết với Nguyễn Cao, Nguyễn Thiện Thuật, Ngô 
Quang Huy, Dương Khải thành lập Đại nghĩa đoàn gồm 
hơn 5.000 người thuộc ba tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, 
Hưng Yên gọi là Tam tỉnh nghĩa quân đánh Pháp. Trong 
số tướng chỉ huy có nhiều người xuất sắc như: Vương Văn 
Vang (Đội Văn) người thôn Thuận An, xã Chạm Lộ, tổng 
Tam Á, huyện Gia Bình, nay thuộc huyện Thuận Thành 
tỉnh Bắc Ninh; Án sát Nguyễn Trọng Đạo, Tú tài Nguyễn 
Trọng Huyện (hai anh em họ) người làng Phù Khê, huyện 
Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nghĩa quân Tam 
tỉnh xây dựng đồn trại ở xã Đình Bảng (sát cạnh xã Phù 
Lưu, phủ Từ Sơn) thành một phòng tuyến kiên cố chạy 
dài xuống giáp đê sông Đuống, uy hiếp quân Pháp ở lưu 
vực sông Cà Lồ (Phúc Yên ngày nay). Các cụ cũng xây 
dựng căn cứ ở núi Nham Biền (huyện Yên Dũng tỉnh Bắc 
Giang) và ở Trúc Ty, Vân Cốc, Trung Đồng, khống chế 
vùng ngã ba Phượng Nhỡn, nơi hợp lưu của các con sông 
Lục Nam, sông Thương, sông Cầu. Cụ Hoàng Văn Hòe 
thường xuyên có mặt trên các phòng tuyến Phù Lãng, 
Cung Kiêm trực tiếp chỉ huy chiến đấu, động viên binh sĩ. 
Nghĩa quân đánh thắng quân Pháp nhiều trận lớn như trận 



61

GIỮ NẾP NHÀ

Ngọc Trì, nay thuộc xã Bình Định, huyện Lang Tài, tỉnh 
Bắc Ninh. (Nguồn: Vũ Thanh Sơn. Nhân vật lịch sử Việt 
Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX). Theo sách sử của 
triều Nguyễn Đại Nam thực lục chính biên, có nhiều trận 
đánh dữ dội với quân Pháp. Sau nhiều trận giao chiến, 
sáng 12/3/1884, quân Pháp tập trung lực lượng hòng 
nhổ bật hệ thống phòng thủ Đáp Cầu - Quả Cảm. Hoàng 
Văn Hòe, Nguyễn Cao chỉ huy đội quân nghĩa dũng chặn 
đánh hạm thuyền Carabin, bắn chìm ngay tại lũy Bường. 
Chiều tối ngày 12/3/1884, thành Bắc Ninh rơi vào tay 
Pháp. Hoàng Văn Hòe cùng chiến hữu rút lên thành Tinh 
Đạo (huyện Nhã Nam, tỉnh Bắc Giang). Sau mấy tháng 
chiến đấu, nghĩa quân suy yếu dần, thiếu súng đạn, bị 
quân Pháp truy kích liên tục nên tan rã.

Hơn mười năm xông pha trận mạc, cụ Hoàng Văn Hòe 
là tấm gương sáng chói của thế hệ thứ nhất người dân địa 
phương dũng cảm đánh Pháp. Cụ đã nêu gương nhà Nho, 
tuy không giỏi việc quân, đã quyết tâm từ quan, chiêu mộ 
dân quân chiến đấu, xả thân một lòng vì nước.

Năm 1884 -1885, triều đình Huế chia ra 2 phái: phái 
chủ chiến do Nguyên soái Tổng tiết chế quân vụ Tôn Thất 
Thuyết đứng đầu, phái chủ hòa do Phụ chính Nguyễn Văn 
Tường đứng đầu. Được biết lòng trung hiếu, quá trình anh 
dũng đánh Pháp của cụ Hoàng Văn Hòe, Tôn Thất Thuyết 
tâu vua Hàm Nghi triệu cụ về kinh giao chức Sử quán biên 
tu, thực chất là tăng cường tướng lĩnh cho phái chủ chiến. 
Tháng 3 năm Ất Dậu (1885), được vua Hàm Nghi triệu, cụ 
xin phép mẹ vào Kinh. Là một người con rất kính yêu mẹ, 
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đi đến Nam Định, có thư gửi về nói rằng: “Tài mình gặp 
lúc khốn quẫn, thì lấy thân mà đền ơn quân phụ là xong. 
Xưa nay trung hiếu khó nổi vẹn hai, thôi cam tội làm con 
bất hiếu. Vậy mẹ già ở nhà đã có các em con thờ phụng”. 
Tháng 6 đến Kinh, cụ được bổ làm Tập hiền viện Thị độc, 
sung Kinh diên khởi cư chú.

Đêm 22 tháng 5 năm Ất Dậu (4/7/1885),Thống tướng 
De Courcy mở tiệc chiêu đãi các sĩ quan dưới quyền. Tôn 
Thất Thuyết ra lệnh tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá 
và Tòa Khâm sứ vào đêm 22 rạng sáng 23/5, tức đêm 4 
rạng ngày 5/7/1885, cụ tham gia trận chiến. Quân Pháp 
phản công, kinh thành Huế bị chiếm. Vua Hàm Nghi phải 
bỏ kinh thành về Tân Sở (Quảng Trị) hạ chiếu Cần Vương. 
Quan quân trốn chạy hơn vạn người, các bạn đồng liêu 
đều khuyên cụ cùng đi. Cụ cười nói rằng: “Vua ra đi 
không kịp theo hộ giá thì dù thành này có mất cũng xin 
tử tiết là cùng”. Vì thế người nhà và tôi tớ không dám bỏ 
đi, cụ cùng cụ bà thứ ba bị hại. Tháng 11 năm ấy, ở nhà 
làm lễ phát tang, trong họ ngoài làng ai cũng thương tiếc 
ngậm ngùi.

Khi kinh thành tạm yên, cụ Hoàng Huy Đạm là anh 
ruột (con thứ tám cụ Hoàng Văn Định) của cụ cùng cụ bà 
Nhị khổn vào kinh tìm thi hài cụ Hoàng Văn Hòe không 
thấy, chỉ thu thập được tập Hạc Nhân tùng ngôn. Người 
con rể của cụ và người trong gia tộc sưu tập thêm các thơ 
văn cụ viết ở quê ngày trước đóng thành sách trong đó 
có 319 bài thơ chữ Hán. Sau này cụ Hoàng Thụy Liên, 
em ruột của cụ đã viết bài tựa trong sách Hạc Nhân tùng 



63

GIỮ NẾP NHÀ

ngôn:“Năm Ất Dậu thời vua Hàm Nghi, kinh thành có sự 
biến, anh cam lòng liều chết cứu nạn nước, hết lòng trung 
vì quốc sự, thực không hổ thẹn với nếp nhà hiếu nghĩa”. 
Cụ Hoàng Thụy Chi, cháu gọi cụ Hòe là bác ruột đã biên 
tập Hạc Nhân tùng ngôn để lưu truyền mãi mãi.

Cụ Hoàng Văn Hòe đã được đời sau đánh giá là một 
nhà thơ xuất sắc cuối thế kỷ XIX. Một số túc Nho đọc 
Hạc Nhân tùng ngôn đều khen thơ rất hay nhưng rất khó 
dịch, chữ viết như rồng bay phượng múa, đời nay không 
mấy người đọc thông hiểu đầy đủ. Chu Thiên dịch 4 bài. 
Cao Xuân Dục giới thiệu Hoàng Văn Hòe trong cuốn Quốc 
triều hương khoa lục: “Một nhà, cha con, anh em đều đỗ 
đạt”. Nhóm Lê Thước đã viết về Hạc Nhân tùng ngôn 
trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920). Trong 
Hạc Nhân tùng ngôn, có rất nhiều bài thơ hay ca ngợi quê 
hương đất nước: Đề ở miếu Cổ Loa, Lên núi Phật tích, 
Chùa Ngọc Sơn, Phủ Kiến Xương, Thành Diễn Châu, Đến 
vườn dược sơn (Hữu dược sơn viên) ca ngợi Hưng Đạo 
Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Sơn viên là vườn trên núi, 
bên đền Kiếp Bạc nơi Trần Hưng Đạo ở cho đến cuối đời. 
Rất nhiều bài thơ về Huế, nơi cụ làm việc sau cùng: An 
Định chu thử (Trên thuyền về An Định), Hương giang dạ 
phiếm chu (Đêm trên thuyền sông Hương), Hương kiều 
(Cầu sông Hương), Xuân giao (Ngày xuân tế Giao).

 Cụ quan niệm phải có ý thức chăm chút cho thơ: 
“Nhất chi bút hội thiên sơn ý
Bán cú thi hàm vạn cổ tình”.
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(Mỗi nhành bút hội được ý nghìn núi non
Nửa câu thơ chứa cả tình muôn thưở).

(Trích trong bài Đạo trung thứ. Duy Phi dịch)
Trong Hạc Nhân tùng ngôn, nhà thơ nói lên lòng đau 

đớn trước cảnh quê hương bị giặc đốt phá, tàn sát, bắn giết 
người yêu nước: 

Bài thơ “Cảm tập đồ” 
“Tứ hải thập niên bất giải binh
Thiên thôn vạn lạc sinh kinh kỳ
Quần đạo tương tùy kịch hổ lang
Biên đình lưu huyết thành hà thủy”.
Dịch thơ:
Mười năm bốn bể còn binh lửa
Vạn xóm ngàn thôn lút cỏ lau
Bầy cướp đua nhau săn hổ báo
Bên thành như suối máu tuôn trào.

 (Duy Phi dịch)
Cụ Hoàng Văn Hòe có nhiều bài thơ về quê hương 

đất nước, về những nơi cụ đã làm việc, hoạt động, sinh 
sống như: Phù Lưu, Sơn Tây, Bắc Ninh, Huế… Ở quê nhà, 
Loa Hồ (đầm Phù Lưu) là một thắng cảnh đẹp. Trong Hạc 
Nhân tùng ngôn có bài thơ: 

CỬU NGUYỆT DẠ PHIẾM CHU CỐ QUẮC HỒ
(ĐÊM THÁNG CHÍN CHƠI THUYỀN TRÊN HỒ CỐ 

QUẮC)
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“Hơi cây, mặt sóng bời bời
Gió đưa cánh nhạn, vòm trời xa xăm
Chuông chùa đâu đấy vang ngân
Xóm bên mấy nóc âm thầm, thấp thoi
Bốn bề hung khí tan rồi,
Núi xanh mờ tỏ, trăng soi ánh ngà.”
(Hoàng Hồng Cẩm dịch). (Nguồn: Duy Phi. Hoàng 

Văn Hòe, Nhà thơ xuất sắc trong triều Nguyễn)
ĐỀ LOA HỒ ĐÌNH TRUNG
“Tứ vi hoa ảnh nhất cô đình
Đình xuất ngô gia sớ đệ huynh
Thúy trúc tùng kinh thiên phận lạc
Hồng liêu lục thúy đạo tâm ninh
Nga my sơn viễn dương song nhập
Tước thiết trà hương đối nguyệt hanh
Ký tạ bạch âu hanh tương thích
Tâm tri kỷ phụ thập niên minh”.
Dịch thơ:
ĐỀ CẢNH ĐÌNH LOA HỒ
Lung linh miếu nổi ánh hoa bầy,
Bạn hữu tư văn chính ở đây.
Gai trúc xanh rờn, trời để phúc,
Sen hồng nước lục, đạo càng say.
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Qua song núi hiện như mây biếc,
Dưới nguyệt trà thơm tỏa khói bay.
Xin gửi chim âu lời nhắn nhủ,
Mười năm đèn sách phụ công này.
(Hoàng Hồng Cẩm dịch). (Nguồn: Ai lên Quán Dốc 

Chợ Giầu)
Cụ rất tự hào về họ Hoàng, vốn là một dòng họ hiếu 

học và nghèo. Nói về họ Hoàng, cụ có bài: 
 HOÀNG CÚC
“Thu lai lôi tước dục sinh trần
Vạn đóa phù kim bất liệu bần
Mạc quái, bình sinh thiên ái cúc
Cúc hoa nguyên điểm tính Hoàng nhân.”
Dịch thơ:
CÚC VÀNG
Thu sang, nậm chén muốn ta say
Vạn đóa, đầy vàng vẫn khó thay
Thật lạ bình sinh yêu cúc lắm
Cúc hoa chung nét họ Hoàng đây.

 (Duy Phi dịch)
Các bậc túc Nho đánh giá cao thơ chữ Hán của cụ. 

Nhiều bài thơ rất điêu luyện, có phong vị Đường thi, có 
nhiều cảm xúc, ý tứ, quan sát tinh tế của tác giả. Thí dụ 
các bài trong Hạc Nhân tùng ngôn: Bạch cúc (Cúc trắng), 
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Mãi cúc (Mua hoa cúc), Thủy tiên hoa (Hoa thủy tiên), Dạ 
khởi văn đào (Đêm nghe tiếng sóng), Diệu giải (Khúc nhạc 
huyền diệu), Hữu lạp mai (Bên cây mai cuối năm), Quất 
viên (Vườn quất).

Sau đây là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt (4 câu, 7 chữ):
BẠCH CÚC
“Thu sương vi bội nguyệt vi thường,
Kháp hảo cư chi bạch ngọc đường.
Tiểu sát Tây Thi kiều dã tuyệt,
Thần tiên nhã đạm bất hồng trang”.
Dịch thơ: 
CÚC TRẮNG
Hạt ngọc- sương thu, xiêm-áo trăng 
Đáng nơi nhà quý chốn cao sang
Cười-Tây thi chết, duyên tuyệt diệu,
Thanh đạm thần tiên, chẳng điểm trang.
(Người dịch: Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận)
Bài thơ tả hoa cúc đẹp đẽ, thanh tao, giản dị.
Bài ngũ ngôn tứ tuyệt (4 câu, 5 chữ):
DẠ KHỞI VĂN ĐÀO
“Tận nhật hành hải biên,
Đào phong hám thụ trung.
Dạ lai thôi chẩm văn,
Thị đào thị vũ chí”.



HOÀNG VĂN SƠN

68

Dịch thơ: 
ĐÊM NGHE TIẾNG SÓNG
Dạo bờ biển suốt ngày
Sóng gió lay, cây đổ.
Đêm động gió, nghe hoài,
Mưa bay hay sóng vỗ?
(Người dịch: Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận)
Bài thất ngôn bát cú (8 câu, 7 chữ):
THỦY TIÊN HOA
“Châu phinh đình uyển tại thủy tân nhai,
Thùy triện dao trâm bán chỉnh tà.
Tất cánh hình hài phi thế tục, 
Nhất sinh thanh bạch tuyệt trần sa.
Ngọc Hoàng hương án nghi vị lại,
Kim Mẫu Dao Trì hợp tác gia.
Khước tiếu phàm căn đoạn bất đắc,
Tùy duyên lưu lạc ngộ xuân hoa”.
Dịch thơ:
HOA THỦY TIÊN
Mềm mại ven bờ một vẻ thầm,
Nghiêng nghiêng rủ ngọc lại cài trâm.
Dáng hình đài nhụy không vương tục,
Thanh bạch bãi sa sống tuyệt trần.
Hương án Ngọc Hoàng như kẻ lại,
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Dao trì Kim Mẫu cũng thân gần.
Chớ cười gốc rễ vô tình đứt,
Lưu lạc theo duyên ngỡ đóa xuân.

(Duy Phi dịch)
Bài Thủy tiên hoa ca ngợi nét kiêu sa, trong trắng, đài 

các của hoa thủy tiên. (Nguồn: Duy Phi. Hoàng Văn Hòe, 
Nhà thơ xuất sắc trong triều Nguyễn).

Các bài thơ chữ Hán của cụ Hoàng Văn Hòe nói lên 
những cảm xúc chân thực của tác giả, những ý tứ sâu sắc, 
những quan sát tinh tế, những so sánh thú vị.

Bài Đăng Phật Tích sơn (Lên núi Phật Tích):
“Tùng trúc tứ vi bình tháp ảnh
Lâu đài nhất thốc đảo ba tâm”.
(Thông trúc bốn bề, hình ảnh những ngọn tháp không 

còn cao
Lâu đài một cõi, bóng in ngược dưới đáy nước).
   Trong bài Thư quán mạn đề (Đề chơi ở quán sách) 

có những câu viết về sự cô quạnh lẻ loi của tác giả, đọc lên 
nghe sao mà lạnh lẽo:

“Vạn lý cô vân tùy độc điểu
Bách niên hoàng quyển thoại thanh đăng”.
 (Vạn dặm một cánh chim bay hoài trong đám mây lẻ
Trăm năm quyển sách vàng trò chuyện với ngọn đèn xanh).
  Trong bài Thứ vận phục đồng niên, Hoàng Văn Hòe 

họa thơ Nguyễn Á Ưng, có những câu rất hàm xúc, ý tứ 
bao la, suy luận rộng, đời sau còn phải học:
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“Lục ý hữu nha, huyền tự thán
Trung thư vô thiết quán năng ngôn”.
(Vải the lụa biếc dù tốt đẹp, vẫn phải nhờ đến người 

giao hàng; riêng dây đàn tự nói được.
Cuốn sách không có lưỡi mà có khả năng tâm sự).
Cụ có những sự so sánh rất thú vị, rất hóm hỉnh và tinh 

tế như so sánh Trường An và mặt trời, cái gì gần hơn thì 
cụ nói: mặt trời gần hơn vì mở cửa ra đã thấy. Đó là tứ thơ 
trong bài ‘‘Để Kinh hỷ tình’’ (Đến kinh đô mừng trời đẹp):

 ĐỂ KINH HỶ TÌNH
“Vân nhận tình khai song tuyết đan
Sơn Bình tú xuất ngọc ban san
Vấn quân nhật cận, Trường An cận?
Nhật hạ Trường An thức nhãn khan”.
Dịch thơ:
ĐẾN KINH ĐÔ MỪNG TRỜI ĐẸP
Mây đầy, đợi sáng mở then cung
Núi Ngự, Ngọc Sơn đẹp lạ lùng
Gần nhất mặt trời hay Cửa khuyết?
Mặt trời! dã tỏa mắt ngời trông.
(Duy Phi dịch).(Nguồn:Duy Phi. Hoàng Văn Hòe, Nhà 

thơ xuất sắc trong triều Nguyễn)
Ngoài tập thơ chữ Hán đồ sộ “Hạc Nhân tùng ngôn” 

gồm 319 bài với đủ các thể loại: thơ vịnh đất nước, vịnh 
cảnh, vịnh người, vịnh hoa; thơ tiễn tặng, thuật hoài…
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cụ Hoàng Văn Hòe còn có tập “Yêm bác khoa văn” sưu 
tập các bài thơ, phú của các văn nhân là những người đã 
đỗ kỳ thi Yêm bác năm Tự Đức thứ 34 (1881) tại kinh 
đô Huế.

Chính sử của nhà Nguyễn, Đại Nam chính biên liệt 
truyện, ghi: cụ Hoàng Văn Hòe đã từ trần khi Kinh đô thất 
thủ năm 1885. Ngoài ra, còn có thông tin về việc cụ đi 
kháng chiến Cần Vương ở Sơn Phòng, Hà Tĩnh theo vua 
Hàm Nghi, rồi ra Bắc Kỳ đánh Pháp. Có tài liệu nói cụ bị 
thương nặng ở Hữu Ái, Lang Tài, được chiến hữu đưa lên 
Lục Ngạn, An Châu rồi mất cuối năm 1887. Cũng có thông 
tin của cháu nội cụ là Hoàng Văn Hiếu (ở thôn Đan Nỗ, 
xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) là con của cụ Hoàng 
Văn Toản. Cụ Hoàng Văn Toản là con của cụ Hoàng Văn 
Hòe và bà vợ do phu nhân Đề đốc Tạ Hiện làm mối ở vùng 
mai danh ẩn tích Bắc Giang. Khi cụ Hòe kháng chiến dưới 
trướng Nguyễn Cao, Tạ Hiện ở Bắc Kỳ, bị tử thương ở Bến 
Và, được đưa về chiến khu Bắc Giang chữa chạy rồi qua 
đời. Ông Hoàng Văn Hiếu tìm được ngôi mộ họ Hoàng 
không rõ danh tính ở cánh đồng làng Phù Lưu. Từ đó, dòng 
họ Hoàng đã chuyển mộ cụ về nghĩa trang Phù Lưu.  Còn 
cần nhiều thời gian và công sức tìm hiểu kỹ càng về sự hy 
sinh của cụ Hoàng Văn Hòe.

Con trai cả của cụ là Hoàng Mộng Lệ, tri huyện Thanh 
Thủy, Phú Thọ. Cụ có hai con gái: Hoàng Thị Cúc, Hoàng 
Thị Dung. Cụ Hoàng Mộng Lệ có 5 con trai: Hoàng Văn 
Kim, Hoàng Văn Châm, Hoàng Văn Hốt, Hoàng Văn Phú, 
Hoàng Văn Mẫn. Con trai thứ hai của cụ là Hoàng Văn 
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Toản sinh được ba người: Hoàng Kim Quy, Hoàng Văn 
Hiếu, Hoàng Thị Quý.

Hạc Nhân Hoàng Văn Hòe là một ông nghè có học 
lực xuất sắc, đỗ cao trong triều đình, được vua khen tặng, 
nhiều bạn bè cùng thời mến mộ. Cụ là nhà khoa bảng, là 
vị quan văn yêu nước, không giỏi võ nhưng vẫn dũng cảm 
cầm quân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp hơn 
10 năm, là một trong những người đầu tiên tuyển mộ dân 
quân làm nghĩa binh chống Pháp ở Bắc Kỳ. Cụ là một nhà 
thơ yêu nước, có tác phẩm xuất sắc của thời kỳ Cần Vương 
cuối thế kỷ XIX, một giai đoạn thơ văn rất phong phú với 
nhiều tác gia lỗi lạc như: Tống Duy Tân, Phạm Văn Nghị, 
Tôn Thất Thuyết.

Các thế hệ đời sau rất kính trọng lòng yêu nước quên 
thân đánh Pháp, tài năng học vấn xuất sắc, sự nghiệp thơ 
văn uyên bác của cụ. Nhà nước Việt Nam đã tỏ lòng kính 
trọng cụ qua việc thành phố Hồ Chí Minh đã đặt tên đường 
Hoàng Văn Hòe ở phường Tân Quý, quận Tân Phú; thành 
phố Đà Nẵng cũng đặt tên đường Hoàng Văn Hòe ở phường 
Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Đài truyền hình Việt Nam 
đã công chiếu bộ phim tài liệu nói về cụ trong mục Danh 
nhân đất nước “Vị Tiến sĩ họ Hoàng làng Phù Lưu” phát 
ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2011.
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CỤ HOÀNG THỤY LIÊN
(1849 - 1915)

Cụ Hoàng Thụy Liên là con thứ 12 của cụ Hoàng 
Văn Định và cụ bà Trần Thị Năm (Từ Cung). Cụ sinh giờ 
Hợi, ngày 14 tháng 4 năm Kỷ Dậu, niên hiệu Tự Đức thứ 
2, tức ngày 6 tháng 5 năm 1849. Cụ Hoàng Thụy Liên tên 
chữ là Sử Chu, tên hiệu là Thanh Viễn, tên thụy là Đôn 
Kính Phủ Quân.

Cụ đỗ Tú tài khi 26 tuổi, năm Giáp Tuất, niên hiệu Tự 
Đức thứ 27 (1874-1875). Cụ làm quan trong 20 năm, từng 
giữ chức Huấn đạo, Giáo thụ(26), Tri huyện Phú Xuyên, Hàn 
lâm viện Kiểm thảo(27). 

Ngày 15 tháng Chạp năm Mậu Tuất, niên hiệu Khải 
Định thứ 7 (1922), cụ được sắc phong là Phụng Thành 
Đại Phu, Hàn lâm viện Thị giảng. Ngày 28 tháng 4, niên 
hiệu Khải Định thứ 10 (1925), cụ được gia phong Phụng 
Nghị Đại Phu, Hàn lâm viện Thị độc. Niên hiệu Bảo Đại 
thứ 5 (1928), được sắc phong Trung Nghị Đại Phu, Thái 

(26) Giáo thụ và Huấn đạo là các chức quan chỉ đạo việc giáo dục, 
học hành tại 1 phủ (Giáo thụ, có trật là Chánh thất phẩm văn giai), 1 
huyện (Huấn đạo. có trật là Chánh bát phẩm văn giai).

(27) Các chức trong Hàn lâm viện (HLV) từ năm Minh Mệnh thứ 8 
(1827) theo thứ tự từ trên xuống dưới gồm: HLV Chưởng viện Học sĩ, 
HLV Thị độc Học sĩ, HLV Thị giảng Học sĩ, HLV Thị độc, HLV Thừa 
chỉ (HLV Thị giảng), HLV Tu soạn (HLV Trước tác), HLV Biên tu, HLV 
Kiểm thảo, HLV Điển bạ, HLV Đãi chiếu.



HOÀNG VĂN SƠN

74

Bộc Tự Khanh(28), Tòng Tam phẩm. Niên hiệu Bảo Đại 
thứ 6 (1929), lại được gia phong là Hàn lâm viện Thị 
giảng học sĩ.

Cụ Hoàng Thụy Liên có 3 bà vợ: 
Chính khổn: Phạm Thị Tám, hiệu Trí Cần An nhân.
Nhị khổn: Đinh Thị... hiệu Từ Nhu Nhụ nhân.
Tam khổn: Phạm Thị... hiệu Trung Thành Nhụ nhân.
Cụ có 10 con: 3 trai, 7 gái. 
Cụ là tổ Tiểu chi 8 Chi 3, họ Hoàng.
Cụ Hoàng Thụy Liên mất giờ Dần ngày 01 tháng 6 

năm Ất Mão, niên hiệu Duy Tân thứ 9, tức ngày 12 tháng 7 
năm 1915 tại nhà số 59 phố Hàng Gai, Hà Nội, thọ 67 tuổi.

Cụ Hoàng Thụy Liên sinh giờ Hợi, ngày 14 tháng 4 
năm Kỷ Dậu, niên hiệu Tự Đức thứ 2, tức ngày 6 tháng 
5 năm 1849 tại làng Phù Lưu, gần hồ Bạng Loa (tức Loa 
Hồ) đất Ngũ chỉ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh. Khi cụ 13 tuổi, năm Tân Dậu, niên hiệu Tự Đức thứ 
14 (1862), cụ rất sung sướng được có mặt trong lễ lên lão 
thượng thọ của mẹ là cụ bà Trần Thị Năm theo lệ làng. 
Năm Nhâm Tuất, niên hiệu Tự Đức thứ 15 (1863), khi cụ 
14 tuổi, ở Bắc Ninh và ở Hải Dương giặc cướp nổi lên phá 
phách. Cai tổng Vàng người phủ Lạng Giang vượt ngục ra 

(28) Người đứng đầu của Thái Bộc tự. Ở kinh đô có Lục tự là 6 cơ 
quan chuyên môn giúp việc cho Lục Bộ (Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, 
Hình bộ, Công bộ). Đó là: Đại Lý tự, Hồng Lô tự, Quang Lộc tự, Thái 
Bộc tự, Thái Thường tự, Thượng Bảo tự.
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đứng đầu giặc đánh phá nhiều nơi, đánh phủ Từ Sơn, tràn 
vào làng Phù Lưu, đốt phá cướp bóc tai hại vô cùng. Cụ 
Hoàng Văn Định khi đó đã từ quan về nhà (do việc cáo 
buộc kẻ quyền thần Hà Duy Phiên không thành) phải cùng 
vợ con trong đó có Hoàng Văn Hòe, Hoàng Thụy Liên đi 
lánh nạn. Tuy làm quan đến chức Ngự Sử, nhưng nhà cụ 
Định vẫn nghèo, do đó giặc cướp không hỏi đến. Vì thế, cụ 
Định thường nói rằng: “Trong lúc loạn ly như thế, ai mà 
giầu có là một sự không may. Nay ta thanh bạch được khỏi 
phải lo nạn ấy. Ấy, con cháu đời sau nên coi lời nói đó làm 
gương”. Thế mới rõ: làm quan thanh bạch là tấm gương 
sáng cho con cháu. Nhà nghèo thì sống yên bình.

Năm Giáp Tý, niên hiệu Tự Đức thứ 17 (1865), cụ 
Hoàng Thụy Liên 16 tuổi, thi Hương không đỗ.

 Năm Bính Dần, niên hiệu Tự Đức thứ 19 (1867), cụ 
18 tuổi, sánh duyên cùng bà Phạm Thị Tám là con gái cụ 
Phạm Quý Công(29) ở làng Phù Lưu. Năm Canh Ngọ, niên 
hiệu Tự Đức thứ 23 (1871), cụ 22 tuổi, thi vào Tam trường. 
Cùng năm 1871, anh liền kề là cụ Hoàng Văn Hòe thi đỗ 
Cử nhân. Cụ liên tục dạy học nhiều năm từ năm 1872, ở 
nhiều nơi: làng Vĩnh Kiều, làng Dũng Vi, làng Phù Đổng… 
Theo phong tục xưa, khi có tang bố, mẹ không được đi thi. 
Do đó, cụ Hoàng Thụy Liên đã không dự thi Tú tài năm 
Đinh Mão (1868) vì cụ bà Chính khổn của cụ Hoàng Văn 
Định mất; năm Quý Dậu (1874) cũng bỏ thi vì giặc Pháp 
đánh thành Hà Nội lần thứ nhất (1873).

(29) Phạm Quý Công: cách gọi kính trọng ông họ Phạm. 
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Năm Giáp Tuất, niên hiệu Tự Đức thứ 27 (1874), thân 
phụ của cụ Hoàng Thụy Liên là cụ Hoàng Văn Định lên 
lão thượng thọ 80 tuổi gọi là lên lão Bàn tôn. Thời xưa, thọ 
đến 80 tuổi rất hiếm nên làm thượng thọ rất linh đình, mở 
tiệc mừng khắp làng. Cụ Hoàng Thụy Liên khi đó 26 tuổi 
rất sung sướng được mừng thượng thọ thân phụ. Trong sự 
mừng rỡ, cụ trúng Tú tài năm đó và đứng thứ 7.

Năm Ất Hợi, niên hiệu Tự Đức thứ 28, giờ Thìn ngày 
21 tháng 6 (8/5/1875), cụ Hoàng Văn Định qua đời, hưởng 
thọ 81 tuổi. 

Cụ Hoàng Thụy Liên dạy học ở làng Phù Đổng trong 
5 năm từ năm Mậu Dần, niên hiệu Tự Đức thứ 33 (1879), 
có rất đông học trò.

Năm Canh Thìn, niên hiệu Tự Đức thứ 35 (1881), cụ 
sánh duyên cùng con gái cụ Đinh Quý Công(30) ở phố Khâm 
Thiên, Hà Nội làm đệ nhị phòng.

Năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Tự Đức thứ 36 (1882), cụ 
sinh con trai là Hoàng Thụy Chi giờ Mão, ngày 27 tháng 3 
(18/4/1882).

Năm Bính Tuất, niên hiệu Đồng Khánh thứ 3 (1887), 
cụ Hoàng Thụy Liên 38 tuổi, tháng 10 làm Quyền Huấn 
đạo huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 14 tháng Chạp năm 1887, sinh con trai Hoàng 
Gia Hội. 

Năm Mậu Tý, niên hiệu Đồng Khánh thứ 4 (1888), 

(30) Đinh Quý Công: cách gọi kính trọng ông họ Đinh. 
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tháng 3, cụ Hoàng Thụy Liên được thăng hàm Hàn lâm viện 
Đãi chiếu. Vua Đồng Khánh mất, vua Thành Thái lên ngôi.

Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Thành Thái thứ 4 (1893), 
cụ Hoàng Thụy Liên 44 tuổi. Tháng 7 làm Quyền Tri huyện 
rồi được thăng Hàn lâm viện Điển bạ.

Năm Ất Mùi, niên hiệu Thành Thái thứ 7 (1896), tháng 
11 cụ được bổ đi làm Giáo thụ huyện Thuận Thành,tỉnh 
Bắc Ninh.

Năm Bính Thân, niên hiệu Thành Thái thứ 8 (1897), 
tháng 12 cụ được thăng Huấn đạo.

Năm Kỷ Hợi, niên hiệu Thành Thái thứ 11 (1899), cụ 
51 tuổi. Ngày 24 tháng giêng được bổ đi Tri huyện huyện 
Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông. Rồi được thăng Hàn lâm viện 
Kiểm thảo, nhưng vẫn giữ chức Giáo thụ huyện Thuận 
Thành.

Năm Canh Tý, niên hiệu Thành Thái thứ 12 (1900), cụ 
52 tuổi. Tháng 10 năm đó, con trai là Hoàng Thụy Chi đỗ 
Cử nhân, đứng thứ 15 trong số 90 người đậu và là Cử nhân 
trẻ nhất khi mới 19 tuổi. 

Năm Nhâm Dần, niên hiệu Thành Thái thứ 14 (1902), 
cụ Hoàng Thụy Liên 54 tuổi. Tháng 10 năm đó cụ có cháu 
nội là Hoàng Thụy Ba.

Năm Quý Mão, niên hiệu Thành Thái thứ 15 (1903), 
cụ Hoàng Thụy Chi được bổ làm Huấn đạo huyện Gia 
Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Năm Ất Tỵ, niên hiệu Thành Thái thứ 17 (1905), cụ 
Hoàng Thụy Liên 57 tuổi được bổ đi làm Huấn đạo huyện 
Phượng Nhỡn, tỉnh Bắc Giang.
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Năm Bính Ngọ, niên hiệu Thành Thái thứ 18 (1906), 
cụ Hoàng Thụy Liên 58 tuổi. Tháng 2 năm đó, cụ Hoàng 
Thụy Chi phụng lệnh đi trong phái bộ sang Pháp. Cùng 
năm, cụ Hoàng Thụy Chi sinh con trai là Hoàng Thụy Năm.

Năm Đinh Mùi, niên hiệu Thành Thái thứ 19 (1907), 
tháng 6 năm đó cụ Hoàng Thụy Chi được bổ đi Tri huyện, 
huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Con trai thứ 3 của cụ Liên 
là Hoàng Gia Hội sinh ra Hoàng Gia Hợp. 

 Năm Mậu Thân, niên hiệu Duy Tân thứ 2 (1908), 
cụ Hoàng Thụy Liên 60 tuổi, được đổi từ huyện Phượng 
Nhỡn về làm Tri huyện, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. 
Con trai Hoàng Thụy Chi được bổ đi làm Tri huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang vào tháng 10.

Năm Tân Hợi, niên hiệu Duy Tân thứ 5 (1911), cụ 
Hoàng Thụy Liên 63 tuổi, tháng 3 năm đó cụ Hoàng Thụy 
Chi từ Việt Yên về làm Tri huyện Thanh Oai cùng với cụ 
Hoàng Thụy Liên. Rồi cụ Liên về hưu năm 63 tuổi.

Năm Quý Sửu, niên hiệu Duy Tân thứ 7 (1913), tháng 
3 năm đó cụ Hoàng Thụy Chi từ Thanh Oai được thăng Tri 
phủ phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Năm Ất Mão, niên hiệu Duy Tân thứ 9 (1915), cụ 
Hoàng Thụy Liên 67 tuổi, theo lệ làng cụ lên lão thượng 
thọ. Làng xóm đã mừng thượng thọ xong, gia đình chờ 
cụ Hoàng Thụy Chi về sẽ làm lễ. Nhưng cụ Hoàng Thụy 
Liên đã qua đời giờ Dần ngày 01 tháng 6 năm Ất Mão 
(12/7/1915), hưởng thọ 67 tuổi tại 59 phố Hàng Gai, Hà 
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Nội. Con cháu an táng cụ tại lăng Hoàng Thụy Chi, làng 
Phù Lưu bên cạnh mộ cụ bà Trần Thị Năm (thân sinh ra 
cụ). Sau này, cụ bà Phạm Thị Tám (vợ cụ Hoàng Thụy 
Liên) cũng an táng ở đó.

Cụ Hoàng Thụy Liên để lại một ngôi nhà ngói, một khu 
đất ở xóm Phường Đông, làng Phù Lưu cho con trai trưởng 
là Hoàng Thụy Tùng (Hoàng Sơn Tòng) ở. Ngày 01 tháng 
9 năm Kỷ Mùi, niên hiệu Khải Định thứ 4 (24/10/1919), 
ngôi nhà này ở ngõ Nghè được sửa lại làm Từ đường riêng 
của phái Hoàng Thụy.

Khi cụ Hoàng Thụy Liên qua đời, con trai là Hoàng 
Thụy Chi từ nơi trị nhậm về làm lễ tang cho cha, tìm được 
trong tủ sách của cụ cuốn Hành hiên chí. Người con đọc 
sách thân phụ mà nước mắt tuôn trào, thương cha khôn 
xiết. Cụ Hoàng Thụy Chi viết: 

“Sinh ra ta ấy là cha. Gây dựng cho ta ấy là cha. Chín 
chữ(31) khôn báo nghĩa chuông khó đền. Than ôi! Sinh ký tử 
quy(32). Trăm năm ghi dễ một phút dám quên. Ta thiết nghĩ, 

(31) Chín chữ: là hai chữ đầu của chín chữ cù lao. Chín chữ (cửu tự): 
sinh (sinh nở), cúc (nâng đỡ), phủ (vỗ về), súc (cho bú), trưởng (nuôi 
lớn), dục (dạy dỗ), cố (trông nom), phục (nuông chiều), phúc (che chở). 
Kinh thi có câu “bi ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao”: thương thay cha mẹ 
nhọc nhằn sinh ta. Chín chữ cù lao nói lên công lao khó nhọc của cha mẹ 
nuôi dạy con. 

(32) Sống gửi, thác về. Theo đạo Phật: sống là ở, gửi tạm, chết là về 
nơi cũ của mình. 
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hành trạng của cụ, tức là kỷ niệm một thời của cụ vậy. Ấy 
là một cái nền lúc mới gây dựng mà lại là cái khuôn nung 
đúc cho sau này. Các con cháu nên biết mà chép lấy thành 
tập gọi là “Thanh Viễn công hành trạng ký”.

Như vậy, cụ Hoàng Thụy Liên có lẽ là người đầu tiên 
trong họ Hoàng viết nhật ký, ghi lại những sự kiện xảy ra 
theo năm tháng liên quan đến họ Hoàng, để con cháu về 
sau có tài liệu mà biết được những việc trước đây của dòng 
họ. Đó là một đóng góp lớn của cụ, góp thông tin quý báu 
trong họ Hoàng. Cụ còn tiếp tục công việc của cụ Hoàng 
Văn Định, viết gia phả để lưu truyền đời sau.

Cụ Hoàng Thụy Liên đã lập bia ký, đặt tại nhà thờ Chi 
ba họ Hoàng nêu rõ công đức tổ tiên, sắp xếp việc thờ cúng 
và những lời dạy con cháu phải noi theo: 

“Họ Hoàng nhà ta hiện nay là một họ trọng vọng nhất 
trong làng. Ngày trước khi gia phả khuyết lược, nhưng từ 
khi cụ sinh ra ta là Hoàng Nguyễn triều Ất Mão khoa Cử 
nhân, nguyên Giám sát Ngự sử hưu dương Từ Hiên tiên 
sinh soạn chép biên từ cụ Phúc Thịnh Công đến cụ Khiêm 
Tốn Công là sáu đời. Cả họ đều thờ cúng cụ Phúc Thịnh 
Công ở nhà thờ Đại Tôn. Về sau chia làm ba chi… Thời 
Chi ba nhà ta thờ từ cụ Phúc Thịnh Công trở xuống.

Cụ Khiêm Tốn Công đỗ Cử nhân trước nhất. Cụ đỗ rồi 
gặp lúc nhà Lê rối loạn. Ôi! Nước biến nhà hầu cũng suy. 
Cụ sinh ra ta bồ côi từ năm lên ba tuổi, gặp nước nhà suy 
biến mà còn làm được rực rỡ nghiệp nhà để làm gương 
cho con cháu. Thế thời cái nguồn gốc khoa hoạn nhà ta từ 
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cụ Khiêm Tốn Công mở mang ra trước, mà cụ sinh ra ta 
tô điểm trang hoàng thêm về sau… Hiện nay nhà cửa vẻ 
vang, con cháu đông đúc là nhờ ở công đức ở cụ sinh ra 
ta vậy…

… Tập Di minh của cụ có nói: “Anh em trong nhà đời 
đời con cháu phải noi theo lời dặn, nếu ai có lòng gì khác, 
nên hỏi tội bất hiếu!...”

Cụ Hoàng Thụy Liên có 10 người con: 3 trai, 7 gái. 
Con trai trưởng là Hoàng Thụy Tùng (tức Hoàng Sơn 

Tòng) sinh năm Ất Hợi (9/9/1875), niên hiệu Tự Đức thứ 
28, đúng năm cụ Ngự sử Hoàng Văn Định qua đời. Cụ 
Hoàng Thụy Tùng trông coi nhà thờ họ, đến nay vẫn giữ. 
Con trai cụ là Hoàng Thúy Mậu, làm Chủ tịch Ủy ban hành 
chính làng Phù Lưu sau Cách mạng tháng Tám.

Con trai thứ hai là Cử nhân Hoàng Thụy Chi sinh năm 
Nhâm Ngọ (18/4/1882), niên hiệu Tự Đức thứ 36, sẽ nói 
kỹ về sau.

Con trai thứ ba là Y sĩ Hoàng Gia Hội, sinh năm Bính 
Tuất (14 tháng Chạp năm 1887), niên hiệu Đồng Khánh 
thứ 3. Sau khi tốt nghiệp trường Y khoa Đông Dương, 
cụ về làm ở Hòa Bình. Cụ Hội là một trong những thầy 
thuốc Tây y đầu tiên ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Con trai cụ 
là Bác sĩ Hoàng Gia Hợp sinh năm 1907, mất năm 2009, 
là người thọ nhất tính đến nay trong họ Hoàng (102 tuổi). 
Bác sĩ Hoàng Gia Hợp đã làm Đổng lý Văn phòng Bộ Y 
tế Việt Nam Cộng hòa. Sau đó, Bác sĩ Hợp sáng lập Bệnh 
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viện Hùng Vương năm 1968, làm giám đốc Bệnh viện 
đến năm 1975.

Bảy người con gái của cụ Hoàng Thụy Liên đều lập 
gia đình, con cháu đề huề.

Cụ Hoàng Thụy Liên là một nhà Nho, tiếp tục sự 
nghiệp dạy dỗ Nho học của tổ tiên. Cụ là một người thầy 
nghèo, cần cù học hỏi, noi theo chữ “Cần” mà vua Thiệu 
Trị đã ban cho thân sinh là cụ Hoàng Văn Định. Cụ được 
bổ nhiệm từ Huấn đạo đến Giáo thụ, có thời gian làm Tri 
huyện, tổng cộng 20 năm nhưng nhà vẫn nghèo. Cụ được 
phong là Hàn lâm viện Kiểm thảo.

Cụ Hoàng Thụy Liên có công củng cố Chi ba dòng họ 
Hoàng, củng cố nhà thờ Đại Tôn, viết Hành trạng ký (một 
hình thức nhật ký) góp phần quan trọng để lại tư liệu cho 
con cháu đời sau, tiếp tục viết gia phả nối theo thân phụ 
Hoàng Văn Định, truyền lại cho con cháu. Cụ đã sưu tầm, 
viết tựa cho quyển Hạc Nhân tùng ngôn của anh ruột là cụ 
Hoàng Văn Hòe, tác phẩm xuất sắc của một nhà Nho yêu 
nước cuối thế kỷ XIX. Cụ đã sinh cơ lập nghiệp vững chắc 
ở Thăng Long - Hà Nội, tiếp tục sự nghiệp năm đời họ 
Hoàng từ đầu thế kỷ XIX đến ngày nay.

Cụ Hoàng Thụy Liên đã củng cố những nền nếp của 
họ Hoàng từ việc bảo tồn nhà thờ Đại Tôn, nhà thờ Chi ba, 
đến việc viết gia phả, viết nhật ký, làm bia… Cụ là người 
tiếp nối công việc của tổ tiên truyền lại cho thế hệ sau, mà 
người tiếp tục và mở mang là cụ Hoàng Thụy Chi.
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CỤ HOÀNG THỤY CHI
(1882 - 1936)

Cụ Hoàng Thụy Chi là con trai thứ 6 của cụ Hoàng 
Thụy Liên và cụ bà Phạm Thị Tám. Cụ sinh giờ Mão ngày 
27/3 năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Tự Đức thứ 36 (tức ngày 
18/4/1882) ở làng Phù Lưu. Cụ đỗ Cử nhân khoa Canh Tý, 
niên hiệu Thành Thái thứ 12 (1900) tại trường Hà Nội-
Nam Định, khi 19 tuổi, xếp thứ 15 trong số 90 người, là 
Cử nhân trẻ tuổi nhất. Tên hiệu của cụ là Tạ Ngọc. Cụ đã 
làm Huấn đạo huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Sau đó làm 
Tri huyện nhiều nơi như: huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; huyện Thanh Oai, tỉnh Hà 
Đông; rồi thăng Tri phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Cụ làm 
Tuần phủ tỉnh Bắc Giang từ ngày 5/7/1930, sau thăng Tổng 
đốc. Cụ được phong Hàn lâm viện Thị giảng Học sĩ, được 
trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Chính phủ 
Pháp. Cụ còn là Hội trưởng Hội Tư văn của làng Phù Lưu.

Cụ bà là Nguyễn Thị Hành, tức Nguyễn Thị Hân, tự 
Xuân Khanh Nhụ nhân, hiệu Diệu Hoan, sinh ngày 27/6 
năm Đinh Sửu (tức ngày 6/8/1877). Cụ mất giờ Thìn ngày 
22 tháng Chạp năm Giáp Ngọ (1955), thọ 78 tuổi.

Ngoài ra cụ Hoàng Thụy Chi còn có cụ bà Nguyễn Thị 
Xuân, mất ngày 22/8 (1980) và cụ bà Phạm Thị Vẽ, mất 
ngày 3/3.

Cụ Hoàng Thụy Chi qua đời giờ Tỵ ngày 24/6 năm 
Bính Tý (10/8/1936) tại 16H phố Đường Thành, Hà Nội, 
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thọ 55 tuổi. Mộ của cụ đặt tại lăng Hoàng Thụy Chi ở làng 
Phù Lưu. 

Cụ có 18 người con (6 trai, 12 gái). 2 con trai, 2 con 
gái mất sớm.

Sau khi đỗ Cử nhân năm Canh Tý (1900), vì quê cụ 
ở Bắc Ninh nên theo lệ hồi tỵ của vua Minh Mạng (từ 
năm 1831), cụ được bổ đi làm quan ở các tỉnh khác: Ninh 
Bình, Hà Đông, Bắc Giang. Năm Thành Thái thứ 15 
(1903), cụ làm Huấn đạo huyện Gia Viễn. Tháng 2 năm 
Bính Ngọ, niên hiệu Thành Thái thứ 18 (1906), cụ được cử 
đi trong phái bộ sang Pháp. Tháng 6 năm Thành Thái thứ 
19 (1907), cụ được bổ làm Tri huyện huyện Kim Sơn, tỉnh 
Ninh Bình. Tháng 10 năm Duy Tân thứ 2 (1908), cụ làm 
Trị huyện, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Năm Duy Tân 
thứ 5 (1911), cụ là Tri huyện, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà 
Đông. Năm Duy Tân thứ 7 (1913), cụ được thăng Tri phủ, 
phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 5/7/1930, cụ làm 
Tuần phủ tỉnh Bắc Giang.

Trong bài thi hương khoa Canh Tý (năm 1900) (“Canh 
Tý hương mặc”) ở tứ trường (trường thi thứ tư), cụ Hoàng 
Thụy Chi khi đó 19 tuổi, đã có những bàn luận rất xác 
đáng, sắc sảo về sự thịnh trị thời xưa là nhờ đạo đức của 
vua quan, nhân nghĩa, thương dân, lo cho dân. Vua cai trị 
có luật pháp mà quan phải chấp hành. Những điều này 
đúng với mọi thời đại:“… Thời Đường Ngu, Tam Đại có 
vua ra vua, bề tôi ra bề tôi, công nghiệp rạng rỡ, có thể 
thấy được đấy. Nếu hậu thế mà vua, các vị quần thần mà 
đạo đức sáng ngời thì cũng như vậy. Mạnh tử được ban Á 
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thánh. Chính trị ổn định, người dân không phải đói, không 
phải rét. Nếu bậc làm vua mà chỉ lo danh với lợi thì sao có 
thể đủ để bàn luận về vương đạo. Hán Văn đế là bậc vua 
hiền đấy. Ông có lòng yêu dân như yêu con mà kẻ bề tôi thì 
lại luôn phá phách, như thế thì sao có thể được… Nhưng 
làm kẻ bề tôi cần phải chất phác, mà bậc làm vua thì cần 
phải thi hành nhân nghĩa, cũng giúp đỡ lẫn nhau đấy… 
Nhưng bậc làm vua phải có quy củ, khuôn phép để cai trị, 
còn kẻ làm tôi thì phải chấp hành quy định, cùng nhau tìm 
cách để vượt qua khó khăn…”.

Khi làm quan ở nhiều nơi, cụ Hoàng Thụy Chi đã dành 
nhiều thời gian tìm hiểu, sưu tầm ca dao, phương ngôn, tục 
ngữ ở các địa phương, ghi lại cho đời sau khỏi thất lạc; làm 
thơ, phú, ký về nơi sinh sống; soạn văn bia, câu đối tặng 
bạn bè. Cụ là một học giả rất thông thạo chữ Hán, chữ Nôm 
lại biết tiếng Pháp, để lại những tác phẩm Hán Nôm nghiên 
cứu nhiều mặt khác nhau: lịch sử, địa dư, văn hóa, văn học, 
chính trị, hành chính, luật pháp. Hiện nay, Viện nghiên cứu 
Hán Nôm lưu trữ nhiều sách trong số 49 tác phẩm của cụ, 
đến nay còn chưa được tìm hiểu, khai thác đầy đủ. Trong 
số đó, có thể kể: 

1. Đại Pháp Đông Dương hành chính nhất miệt, soạn 
năm Thành Thái thứ 17 (1905) giới thiệu địa lý Đông 
Dương, trong đó có Đại Pháp Đông Dương địa dư toàn đồ.

2. Bắc Kỳ địa dư toàn đồ, soạn năm Thành Thái thứ 17 
nói về địa lý miền Bắc Việt Nam.

3. Đại Nam quận quốc chí Bắc Kỳ các tỉnh, soạn năm 
Thành Thái thứ 17.
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4. Đại Nam quận quốc chí lược, soạn năm Thành Thái 
thứ 17, là sách địa lý giản lược về kinh đô Huế và các tỉnh 
của Việt Nam. Mỗi tỉnh đều chép về lịch sử, địa lý, vị trí, 
giới hạn, số phủ, huyện, tổng, xã, tổ chức hành chính. Có 2 
quyển, trong đó 1 quyển về các tỉnh thuộc Bắc Kỳ.

5. Ngũ châu các quốc đồ chí, soạn năm Thành Thái thứ 17 
giới thiệu sơ lược địa chí các nước thuộc 5 châu trên thế giới.

6. Tự Hà Nội chí Ba lê trình đồ lược ký, soạn năm 
Thành Thái thứ 18 (1906) lược ghi hành trình từ Hà Nội 
đến Paris.

7. Doanh hoàn toàn chí lược biên, soạn năm Canh 
Tuất, niên hiệu Duy Tân thứ 4 (1910), nói về địa lý tự 
nhiên, địa lý thế giới gồm: thiên văn, sao chổi, định tinh, 
sao băng, ngân hà, mặt trời, mặt trăng, vĩ tuyến, năm vòng 
đai trên quả đất, gió mưa, núi non, sông ngòi, chính thể, tôn 
giáo, châu Á và các nước châu Á.

Tiếp sau là các sách nghiên cứu về chính trị, hành 
chính, luật pháp:

1. Đông Dương cai trị thập điều lược ký, soạn năm 
Thành Thái thứ 15 (1903). Sách nói về tổ chức cai trị của 
Pháp ở Đông Dương: quan văn, quan võ toàn hạt, đại thần, 
toàn quyền, 10 công sở lớn, tư sở của 5 hạt, lệ về hưu của 
quan Pháp, bậc lương hưu của quan thuộc địa, hội đồng 
viên các hạt, các ngạch thuế. 

2. Quốc triều thể lệ trích lược, nghiên cứu thể lệ triều 
Nguyễn về các mặt lương bổng, hưu trí, điều lệ ở lục bộ, 
các viện, tào, ty, quy định về các con quan vào trường học. 
thể chế các đời nhà Nguyễn từ Triệu tổ Cao Hoàng đế 
(Nguyễn Kim) đến đời vua Thiệu Trị (1841-1847).
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Các sách văn học chính của cụ Hoàng Thụy Chi:
1. Phương ngôn tục ngữ, ca dao cập phú loại hợp thái. 

Sách sưu tầm các phương ngôn, tục ngữ, ca dao ở nhiều 
tỉnh của Việt Nam.

2. Đối phú truyện ký tạp lục, soạn năm Khải Định thứ 
1 (1916). Sách gồm những bài phú, ký, văn bia, câu đối 
sưu tập từ một số nơi như: huyện Phú Xuyên, thư thất Loa 
hồ, thư xá Bồ sơn… Về phú có những bài: Sắc thu ở Hồ 
Tây, Khởi công xây dựng cầu sông Nhị, Khánh thành trùng 
tu chùa Phúc Lâm. Về ký có các bài: Hóng mát trên cầu 
Thê húc, Chơi chùa Châu Long, Chơi chùa Hương tích…
Truyện ngụ ngôn Ruồi xanh, Văn tế kì an, Văn bia bầu hậu, 
Thư từ giao thiệp…

3. Tạ Ngọc văn liên tập, soạn năm Bảo Đại thứ 4 (1929) 
gồm 3 phần:

 Phần I: gồm16 bài phú, trướng, ký: Tây Hồ thu sắc 
phú (phú về sắc thu ở Hồ Tây), Long thành xuân sắc phú 
(phú về sắc xuân ở Thăng Long), Phượng Trì thư viện ký 
(bài ký về thư viện Phượng Trì), Gia Viễn sơn xuyên phong 
thổ ký (viết về núi sông, đồng đất Gia Viễn), Lãng mạn tử 
tự tự (bài tự của anh chàng lãng mạn). 

 Phần II: các câu đối mừng tặng, viếng tang, thờ phụng.
 Phần III: Hương mặc (văn trường thi hương khoa 

Canh Tý (1900) của tác giả. Có danh sách những người đỗ 
cùng khoa.

4. Hạc Nhân tùng ngôn, Tiến sĩ Cổ Lâm Công thi văn di 
cảo hợp tập. Sách có hơn 300 bài thơ văn của Hoàng Văn 
Hòe, Hoàng Thụy Liên viết tựa, Hoàng Thụy Chi biên tập.
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Cụ Hoàng Thụy Chi còn có một số sách khác: 
1. Cổ Loa thành điền thổ sắc phong hợp biên, soạn 

năm Thành Thái thứ 14 (1902). Sách nói về sự tích An 
Dương Vương, thành Cổ Loa.

2. Nam Giao đại lễ tinh thăng phối lễ thành hạ biểu, 
soạn năm Bảo Đại thứ 5 (1930). Trong sách có biểu của 
Tuần phủ Hoàng Thụy Chi mừng lễ Nam Giao và lễ 
Thăng phối đem húy, hiệu của vua Khải Định vào thờ ở 
Tông miếu.

Cụ còn làm nhiều câu đối, trướng tặng bạn bè, nhiều 
văn bia để ở địa phương như để ở nhà thờ họ, ở Hương hiền 
từ làng Phù Lưu.

Là một học giả, cụ Hoàng Thụy Chi đã mất nhiều thời 
gian và công sức sưu tầm phương ngôn, tục ngữ, ca dao và 
phú ở nhiều nơi trên đất nước, tập hợp, ghi chép lại để khỏi 
thất lạc, nhằm truyền lại cho đời sau. Khi sưu tầm, cụ đã 
đánh giá ý nghĩa của các thể loại này, có ý thức bảo tồn, đề 
cao văn hóa dân tộc, và tự hào gọi đó là Nam thi của người 
Nam, đứng cạnh Đường thi của Phương Bắc vốn được các 
nhà Nho nước ta ca tụng xưa nay. Đó là một ý tưởng hiếm 
có trong giới Nho học.

Cụ viết trong phần mở đầu của quyển “Phương ngôn, 
tục ngữ, ca dao cập phú loại hợp thái”: 

“… Các phương ngôn, tục ngữ của nước Nam ta từ 
xưa truyền lại, cũng tức là ngụ ngôn từ xưa truyền lại, 
ngôn ngữ rõ ràng, giản lược, ý nghĩa bao quát, thực là bức 
ảnh về mọi mặt của các tầng lớp sĩ nông công thương. Nó 
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miêu tả được quang cảnh và hình ảnh rất chân thực, đến 
như phong tục cảnh vật của các tỉnh khác, cũng không một 
cái nào không lộ rõ ràng lời phong dao của các tỉnh ấy. 
Khiến cho kẻ đi học đời sau đọc được mà có thể khai mở 
trí não, sảng khoái tinh thần để mà bảo tồn tinh túy văn 
chương của đất nước.

Công việc như thế, tôi đem hết sức mọn của mình, nhất 
nhất sưu tầm. Cái thì tìm được nơi giấy tàn sách nát, cái thì 
ghi lại từ lời kể, tai nghe dù một câu, một chương cũng ghi 
lại không bỏ sót. Thế nên sách này biên thành, từ câu 4 chữ 
đến câu 15, 16 chữ, hay là câu đơn hay là câu liên chương, 
không gì không đầy đủ. Đặt tên là: Việt Nam phong dao, 
hay còn gọi là Nam thi…”

Là một trong những nhà Nho bắt đầu tiếp xúc với văn 
minh phương Tây, đã được cử đi Pháp, nên cụ Hoàng Thụy 
Chi ở trong số ít người có đầu óc nghiên cứu khoa học, tìm 
hiểu thế giới, địa dư, lịch sử trong thời đại cụ sinh sống. 
Cụ đã dành nhiều thời gian, tìm hiểu các nước trên thế giới, 
châu Á và đặc biệt là Đông Dương, Việt Nam. Trong các 
sách của cụ có những bản đồ Đông Dương, Việt Nam, trở 
thành tài liệu quý cho ngày nay. Những nghiên cứu của cụ 
về hành chính, luật pháp thời nhà Nguyễn, về việc cai trị 
của Pháp ở Đông Dương đã trở thành tư liệu quan trọng 
cho đời sau tham khảo.

Nhân được cử đi trong phái bộ sang Pháp, cụ Hoàng 
Thụy Chi đã viết quyển “Tự Hà Nội chí Ba Lê trình đồ 
lược ký” kể ra hành trình từ Hà Nội đi Paris thời đó. Với 
đầu óc quan sát tinh tế, tìm tòi học hỏi, cụ đã vẽ ra lịch 
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trình đi Pháp của mình khá lý thú. Qua đó ta hiểu rằng: 
năm 1906 đi Pháp chủ yếu bằng tàu biển, chỉ có hai phần 
đi đường bộ là từ Hà Nội xuống Hải Phòng và từ Marseille 
đi tàu hỏa đến Paris. Con đường như sau: Hà Nội đi xe lửa 
xuống Hải Phòng mất 4 giờ. Hải Phòng đi tàu thủy đến Đà 
Nẵng mất 24 giờ. Đà Nẵng đi Tây Cống (Sài Gòn) mất 24 
giờ. Tây Cống đi Tân Gia Ba (Singapore) mất ba ngày tàu 
thủy. Tân Gia Ba qua eo biển Ma Lục Giáp (Malacca) đi 
Khắc Luân Phó (Colombo). Khắc Luân Phó qua A Thích 
Bá, đi Á Đinh (Aden) bằng tàu thủy mất 7 ngày. Từ Á Đinh 
vào sông Tô Di Sĩ (Kênh đào Suez) thuộc Ai Cập.Sông Tô 
Di Sĩ phân chia ranh giới giữa hai châu Á Phi Lợi Gia (Phi 
châu) và Âu La Ba (Âu châu). Đi 3 ngày tàu thủy trên sông. 
Đến đây đi xe lửa để đến A Lặc Tán Đức (Alexandrie) mất 
nửa ngày. Từ đó đi tàu qua Ý Đại Lợi (Italia) qua đảo Khảo 
Tức (Corse). Từ đảo Khảo Tức đến Mã Trại (Marseille) 
chưa đầy nửa ngày. Từ Mã Trại đi xe lửa đến Ba Lê (Paris) 
hết 1 đêm. Với óc khoa học, cụ đã nêu sự khác nhau về giờ 
giấc giữa các địa điểm với Hà Nội, cả về khoảng cách. Thí 
dụ: khi chính ngọ (12 giờ) ở Ba Lê là 6h57 phút muộn hơn 
ở Tây Cống, và 6h53 phút muộn hơn ở Hà Nội.

Ta hãy nghe cụ kể về những điều quan sát trong hành 
trình của mình: “… Từ A Thích Bá đến Á Đinh đi tàu thủy 
mất 7 ngày mới đến. Từ đảo Tô Khắc Đắp Lạp đến Á Đinh 
một dải. Thổ dân đều là loại người A Thích Bá Ấn Độ, 
đều là người Lê đen (Lê hắc), lấy khăn trùm đầu. Những 
phụ nữ đeo khuyên trên mũi nhiều đến 5-6 phần mười, 
nam giới đội mũ cao, nhi đồng cưỡi thuyền độc mộc, đi 
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thuyền nhỏ đi chơi trên mặt biển, thấy người đi thuyền 
sắt (tàu thủy) thì cắm thuyền giữa dòng tranh nhau bơi 
lội mà lấy như là cá, trai ốc vậy. Nhiều trẻ con đi núi chặt 
củi. Thổ dân thô kệch.

Thuyền biển đến đây chuyển sang tàu hỏa. Ban đêm 
dọc theo bờ sông có đèn hai màu hồng, xanh để cho thuyền 
đi, mỗi đoạn đều có phân bố cơ khí, cứ khoảng 10 dặm lại 
đặt bưu điện, trông nom thuyền để thu thuế. Cả năm dùng 
không hết. Bờ sông là Ai Cập, núi sông đẹp tươi...”.

Trước đó, ở Việt Nam đã có cuốn Tây hành nhật ký của 
Tả Tham tri Lại bộ, Phó sứ Phạm Phú Thứ của Sứ bộ Phan 
Thanh Giản đi Pháp năm 1863 xin chuộc lại 3 tỉnh miền 
đông Nam Kỳ. Cuộc đi sứ này suốt từ ngày 21/6/1863 đến 
ngày 28/3/1964 vì Hoàng đế Napoléon III nước Pháp đang 
đi tuần sát phương xa nên sứ bộ được người Pháp dẫn đi 
thăm nhiều nơi, chờ Hoàng đế trở về. Phạm Phú Thứ đã mô 
tả rất nhiều điều tai nghe mắt thấy mới lạ. Cuốn sách rất 
phong phú, là tài liệu quan trọng cho các nhà nghiên cứu. 
Khi về nước, 3 ngày sau đã trình lên vua Tự Đức để nhà 
vua xem xét học theo những điều đã thấy. 

  Trong sự nghiệp văn học của cụ Hoàng Thụy Chi, có 
lẽ hai thể phú và ký là sở trường của cụ trong số rất nhiều 
hình thái văn học của 49 tác phẩm gồm: văn phú, ký, tự, 
văn bia, câu đối. Hai thể phú và ký là thể loại khá tự do 
trong việc bộc lộ cảm hứng, là đất tung hoành trong sáng 
tác của Tạ Ngọc. Cụ viết hàng chục bài phú, ký vịnh cảnh 
thiên nhiên, trong đó cảnh Thăng Long những năm đầu thế 
kỷ XX có 8 bài: Sắc thu Tây Hồ; Sắc xuân Long Thành; 
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Thư viện Phượng Trì (ven Hồ Gươm); Hóng mát trên cầu 
Thê Húc; Tập tiền và tập hậu Du lãm Hồ Tây; Dạo chơi ở 
Châu Long; Khởi công xây dựng cầu sông Nhị. Qua những 
bài này, ta thấy tình cảm đằm thắm, tính cách hóm hỉnh 
pha chút ngang tàng, tài hoa của một văn nhân lãng mạn. 
Đó là những áng văn nhàn nhã, bay bổng đầy âm điệu của 
thơ nhạc, làm cho ta lâng lâng ngây ngất, khiến cho ta tận 
hưởng hết vẻ nên thơ và hương vị của cảnh sắc qua những 
rung động của một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế thắm tình 
non sông. 

Trong “Đối phú truyện ký tạp lục”, cụ có nhiều bài 
phú, bài ký như một nhà văn, nhà báo theo sát thời sự. 
Bài“Khởi trúc Nhị Hà kiều phú”(Khởi công xây dựng cầu 
sông Nhị) ca ngợi công trình xây dựng cầu bắc qua sông 
Nhị, và nói lên lòng yêu nước, mỉa mai giặc phương Bắc 
(Tôn Sĩ Nghị rút chạy qua sông Hồng đứt cầu phao; Cao 
Biền yểm bùa): 

“Quốc gia sửa chữa đường xe lửa để tỏ rõ nước xe 
cùng một trục.

Rằng kia sông Nhị Hà đầy như ngọc sáng;
Nước bao quanh lấy thành Thăng Long từ Vân Nam 

kéo dài đến ngàn vạn thước.
… Mùa thu năm Mậu Tuất niên hiệu Thành Thái cầu 

mới được khởi dựng
Để biểu thị sự khéo léo coi trọng việc đời.
… Cầu bắc qua chỗ của Tôn Sĩ Nghị, sóng lớn nước 

chảy lớn truyền di trấn của Cao Vương.
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… Ta từ đây co thể đi khắp được năm châu”.
Cụ Hoàng Thụy Chi đã viết “Lãng mạn tử tự tự”(Tự 

viết tựa cho bài phú của kẻ lãng mạn) bày tỏ nỗi lòng của 
riêng mình, nói lên tâm tư của người đã cao tuổi, bệnh tật 
nhưng vẫn học tập dùi mài, đọc Trang tử, giữ sự thanh 
cao, cốt cách, phẩm giá con người như cây mai. Vẫn tìm 
hiểu, đàm đạo về các miền sông núi đẹp đẽ khắp nơi ở Tây 
phương và ở nước Nam. Hướng về hương thơm đồng nội, 
thấy rõ hào khí người Cửu Châu (nước Nam), đi thăm Luy 
Lâu (Bắc Ninh), Long Đỗ (Hà Nội). Ca ngợi Tao đàn nhị 
thập bát tú của Lê Thánh Tôn. Hãy nghe cụ tâm sự:

“Bốn biển đều là khách hiểu nhau, khi đọc bản đồ 
năm châu. Trời sáng trong dần chuyển, đường ngang dọc 
là ở trời. Cảm thấy đời người như giấc mộng, tự thương 
mình đã là buổi chiều. Buồn vì ở đất khách quê người, 
cách trở đất dày, trời rộng, chỉ có mây trắng, gió buồn, 
sương khóc, nỗi buồn thê lương. Gạt lệ mượn bài phú để 
bày tỏ nỗi lòng…” 

Đây là tấm lòng của kẻ sĩ cốt cách thanh cao, tâm hồn 
nhạy cảm, tinh tế, thắm tình với non sông, với con người, 
đầy lòng hiếu nghĩa khi đã về già, bệnh tật. 

Bên cạnh các tác phẩm văn, thơ, phú, ký, Tạ Ngọc còn 
soạn nhiều văn bia để ở Phù Lưu, trong các đình, chùa, 
Hương hiền từ. Năm Quý Dậu, niên hiệu Bảo Đại thứ tám 
(1833), Tuần phủ Hoàng Thụy Chi đã soạn các bia: bia 
Chung lâu, bản thôn Hương hiền từ bi minh, Ngự sử Từ 
Hiên Công từ đường bi ký, Từ đình bi minh, Hiển tổ Từ 
Hiên Công mộ bi ký, Trùng tu ấp đình bi ký. Trong “Hương 
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hiền từ bi minh”, Tuần phủ Hoàng Thụy Chi chỉ với chưa 
đầy 200 chữ đã viết rất hay và súc tích, nêu rõ quan hệ gắn 
bó giữa quê hương và con người Phù Lưu, đó là quan hệ 
giữa địa linh và nhân kiệt. Đất linh thiêng có Tượng lĩnh 
Loa Hồ, con người hào kiệt có lão thần Võ tướng công 
dựng đình, Thái bảo Nguyễn Kiên Điều mở chợ, Ngự sử 
Hoàng Văn Định giúp dân sửa phong tục, Hoàng giáp 
Nguyễn Thúc Dụ đầy nhà kinh sử, Tiến sĩ Chu Tam Dị dạy 
học trò gần xa, Cổ Lâm Hoàng Văn Hòe giỏi thơ ca, Phó 
bảng Nguyễn Đức Lân giỏi từ chương. Những danh nhân 
ấy mỗi người một vẻ, mỗi người ở mỗi cương vị khác nhau 
đều có công giúp dân, giúp làng.

Là một vị quan làm việc ở nhiều nơi từ Bắc Giang, 
Ninh Bình, Hà Đông đến Hà Nội mà lòng cụ luôn hướng về 
quê nhà. Cụ có nhiều công lao đóng góp cho làng Phù Lưu, 
đã ghi sâu trong tâm tư người dân qua bao năm tháng,tới 
nay nhân dân và chính quyền vẫn nhớ. Người dân vẫn nhắc 
đến con đường đá xanh của cụ Tuần Chi, bia cụ Tuần Chi 
dựng ở Hương hiền từ, lăng cụ Tuần Chi… Khi làng Phù 
Lưu trở thành khu phố Phù Lưu của thị xã Từ Sơn, con ngõ 
dẫn từ đường chính vào khu lăng mộ của cụ đã được đặt 
tên là Ngõ Lăng. Hình ảnh lăng Tuần Chi đã xuất hiện rạng 
rỡ trong truyện “Làng” của nhà văn Kim Lân nổi tiếng.

Năm Quý Dậu (1933), cụ Hoàng Thụy Chi đã đứng 
ra sửa, lợp ngôi đình của làng vốn được xây dựng từ thế 
kỷ thứ XVI, khiến cho đình trở nên cao rộng, đẹp đẽ hơn. 
Đình là một di tích lịch sử, văn hóa của nước ta, là 1 trong 
6 ngôi đình nổi tiếng cả nước.
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Cụ đã góp công lớn trong việc dựng Hương hiền từ 
của làng, một công trình văn hóa đặc biệt của Phù Lưu. 
Khi là Hội trưởng Hội Tư văn của làng, cụ đã xây dựng và 
viết các văn bia ở Hương hiền từ năm Quý Dậu (1933), đặt 
ở sân và trong nhà thờ. Hiện nay, Hương hiền từ đã được 
trùng tu, trở thành một địa chỉ văn hóa của Phù Lưu.

Cụ Hoàng Thụy Chi đã góp phần trong việc nâng cao 
diện mạo của quê mình, khiến Phù Lưu vừa là một làng 
buôn bán nổi tiếng, vừa là một làng văn hóa có những nét 
riêng. Câu đối ở các cổng làng do cụ soạn, ốp sành sứ 
rất đẹp. Con đường lát đá xanh, độc nhất vô nhị như một 
dòng sông xanh chảy khắp làng, hoàn thành với số tiền lớn 
những năm 1930 do cụ tự chi. Đến nay, con đường đó vẫn 
là niềm kiêu hãnh của Phù Lưu. Đặc biệt, hình ảnh chiếu 
sáng đường làng ban đêm với những cây đèn dầu là sáng 
kiến của cụ những năm ba mươi, có lẽ không làng nào có.

Cụ Hoàng Thụy Chi đã tặng làng Phù Lưu một ngôi 
trường từ năm 1934. Ta hãy đọc số báo nói về việc này: Hà 
Thành Ngọ báo, số 1898, ngày 30/12/1933: “Trường học 
của quan Tuần phủ Hoàng Thụy Chi”. “Chúng tôi được tin 
quan Tuần phủ Hoàng Thụy Chi (phủ Thống sứ) đã lập một 
trường học tại làng Phù Lưu (Bắc Ninh). Hiện trường ấy 
đã dựng xong và quan Tuần sẽ hiến cho làng Phù Lưu làm 
trường công. Đến 7 Janvier 1934 này, sẽ làm lễ giao trường 
cho làng do quan Công sứ Bắc Ninh chủ trì. Lễ làm vào buổi 
sáng. Có tiệc trà để thết các khách, quan đến dự lễ”.

Tấm lòng luôn hướng về quê hương của cụ Hoàng 
Thụy Chi đã được nhân dân trong làng ghi nhận. Dù trải 
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qua bao thăng trầm, biến cố như những giai đoạn cải cách 
ruộng đất, chiến tranh chống Pháp, cụ vẫn được nhân dân 
nhớ đến.

Cụ Hoàng Thụy Chi đã góp nhiều công sức củng cố 
và phát triển họ Hoàng, nhất là Chi ba. Cụ đã xây mộ và 
dựng bia ở mộ cụ Khiêm Tốn tại làng Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Oai, tỉnh Hà Đông bên cạnh lăng Ngô Thì Nhậm 
năm Tân Hợi, niên hiệu Duy Tân thứ 7 (1913); đã củng cố 
nhà thờ Đại tôn họ Hoàng, trùng tu nhà từ đường Hoàng 
Thụy năm Kỷ Mùi, niên hiệu Khải Định thứ 4 (1919). Cụ 
viết tiếp gia phả họ Hoàng, dịch và biên soạn năm Đinh 
Mão, niên hiệu Bảo Đại thứ 2 (1927), dịch ra quốc ngữ 
ngày 1/1/1931. Cụ còn gìn giữ Hành trạng ký, nhật ký của 
thân phụ Hoàng Thụy Liên, truyền lại cho con cháu; biên 
tập toàn bộ quyển Hạc Nhân tùng ngôn của bác ruột Hoàng 
Văn Hòe. Cụ đã lập nghiệp họ Hoàng vững chắc ở Hà Nội 
vốn bắt đầu từ những năm đầu thế kỷ XIX.

Sự việc rất quan trọng là cụ đã xây dựng lăng mộ để 
chôn cất ông bà, cha mẹ và sau đó cho chính mình tại làng 
Phù Lưu bắt đầu từ năm Quý Hợi, niên hiệu Khải Định thứ 
8 (1923), thường gọi là lăng Tuần Chi. Lăng được xây dựng 
trên đất đồng làng Phù Lưu, từ cổng làng phía bắc đi lên 
phố Phủ ngay ở bờ Loa Hồ, một thắng cảnh nổi tiếng, đầu 
nguồn của sông Tiêu tương đã đi vào truyện tìnhTrương 
Chi - Mỵ Nương. Lăng được xây rất hoành tráng, đẹp đẽ, 
có hồ bán nguyệt, nhiều tượng sứ cổ, có những hàng cây 
phi lao vi vu reo trong gió ngày đêm, nao nao buồn, che 
bóng mát cho các ngôi mộ họ Hoàng. Trong lăng có khu 
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mộ cụ bà Trần Thị Năm (Phu nhân Ngự sử Hoàng Văn 
Định), cụ ông Hoàng Thụy Liên và cụ bà Phạm Thị Tám, 
rồi đến mộ các cụ Hoàng Thụy Chi, Hoàng Thụy Ba và 
nhiều con cháu khác họ Hoàng. Năm 1946, do lệnh tiêu thổ 
kháng chiến đề phòng quân Pháp đến sử dụng, đã phá hủy 
lăng. Sau này, cụ Hoàng Thụy Ba đã hiến một phần lớn đất 
lăng để xây dựng nhà máy quy chế Từ Sơn. Lăng Tuần Chi 
đã được Kim Lân nói đến trong truyện ngắn “Làng” qua 
những lời ca ngợi của ông Hai. Đến nay, người Phù Lưu 
vẫn tiếc, giá mà còn thì đây là một địa chỉ văn hóa, du lịch, 
kiến trúc phong cảnh đẹp của làng. Đường vào lăng được 
gọi là ngõ Lăng của khu phố Phù Lưu.

Cụ Hoàng Thụy Chi đã củng cố vững chắc cơ nghiệp 
họ Hoàng ở Hà Nội, trong đó có nhiều nhà ở phố Bovet 
(Yết Kiêu), 3 ngôi nhà ở phố Đường Thành. Ngôi nhà 3 
tầng ở 16H (nay là 14) Đường Thành-9 Phạm Phú Thứ 
(nay là Nguyễn Quang Bích) là một trong số ít nhà cao 
tầng ở Hà Nội đầu thế kỷ XX (cao nhất là nhà in Viễn 
Đông, 5 tầng ở phố Paul Bert, nay là phố Tràng tiền), được 
gọi là biệt thự Hoàng Thụy Chi, xây dựng năm Bảo Đại 
nguyên niên (1926) ở phố Đường Thành. Phố này chạy 
qua thôn Hữu Đông môn và thôn Kim Cổ, tổng Tiên Túc, 
huyện Thọ Xương, thành Thăng Long thời trước. Thời nhà 
Nguyễn, phố là con đường chạy dọc theo hào nước dẫn tới 
cửa Nhân Môn của Dương mã thành (tức là công sự bảo 
vệ phía trước Chính đông môn thành Hà Nội). Cuối thế kỷ 
XIX, Pháp phá gần hết thành Hà Nội cũ, lấp con hào và 
mở mang phố Cửa Thành, đặt tên là Rue de la Citadelle 
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(phố Thành). Sau ngày đảo chính Nhật 9/3/1945, phố có 
tên là phố Đường Thành. Phố ở cạnh một khu đất là cái 
vũng rất rộng, bên này dọc theo phố Đường Thành, bên 
kia dọc theo đường xe lửa (ở phố Henri d’Orléans, nay là 
phố Phùng Hưng) lên mãi tới khu Cổng đục bây giờ, đó là: 
“Hồ xác trẻ”. Nước không sâu, chỉ xâm xấp quanh năm, 
mọc bèo Nhật Bản, chỉ khi mưa mới nổi nước lên. Biệt 
thự Hoàng Thụy Chi có kiến trúc pha trộn Tây - Tàu gồm 
một tòa nhà 3 tầng, một tòa nhà 2 tầng, 1 tòa nhà một tầng, 
gần 1.000 m2 thông từ phố Đường Thành sang phố Phạm 
Phú Thứ (nay là Nguyễn Quang Bích). Cổng và cửa đều 
trổ chữ Thọ. Mặt tiền nhà trang trí những miếng gốm màu 
hoa dây như ở Nhà Hát lớn Hà Nội và các chữ Thọ cách 
điệu. Trong nhà có những tấm kính cửa thủy tinh màu như 
ở nhà thờ Âu châu, tường vẽ hoa, lò sưởi bằng cẩm thạch 
trắng nhập từ Pháp, bình phong gỗ khảm chữ Nho, bàn gỗ 
lim lớn khảm chữ Thọ bằng đồng, có các bộ sưu tập đồ 
cổ, gốm sứ Trung Hoa, cành vàng lá ngọc, trống đồng Lạc 
Việt. Ngôi nhà đó hiện nay con cháu đang ở nhưng đã chia 
sẻ với nhiều gia đình khác, đã biến đổi kiến trúc và xuống 
cấp trầm trọng, mất hết vẻ đẹp vốn có ngày xưa. Toàn bộ 
các nhà ở phố Yết Kiêu do các con của cụ thừa kế cũng đã 
chuyển sang chủ khác.

Là một vị quan, một nhà học giả, cụ Hoàng Thụy 
Chi có thể yên tâm làm việc, dành nhiều thời gian sưu 
tầm nghiên cứu, viết sách, đi vào văn thơ, ngâm vịnh, 
lại quan tâm bao chuyện của quê hương, vì đã có cơ 
ngơi, gia đình vững chãi do cụ bà Nguyễn Thị Hân quán 
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xuyến, cai quản. Có lẽ cụ bà là một trong những người 
hoạt động liên quan đến nhà đất sớm nhất Hà thành, đã 
vay tiền của Đông Dương ngân hàng mua đất, xây nhà ở 
Hà Nội. Cụ Nguyễn Thị Hân xuất thân từ một gia đình 
danh gia vọng tộc, bản thân đã được phong hàm Chánh 
ngũ phẩm. Cụ là con gái cả của cụ Phủ Nguyễn Liêm 
(1858-1929) và cụ bà Trần Thị Sinh, là cháu ngoại của 
cụ Trần Lưu Huệ (1830-1907). Cụ Nguyễn Thị Hân sinh 
ở làng Đại Đình (làng Nuốn) cạnh làng Phù Lưu, phủ 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày 6/8/1877 (ngày 27/6 năm 
Đinh Sửu), quê cụ Nguyễn Liêm. Ông của cụ Nguyễn 
Thị Hân là cụ Vĩnh Giang Trần Lưu Huệ, danh nhân văn 
hóa tỉnh Thừa Thiên-Huế, quê ở làng Vĩnh Xương, xã 
Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên (làng 
văn hóa của tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện nay). Cụ Trần 
Lưu Huệ vốn tên là Trần Gia Minh, là Đông các Đại 
học sĩ(33), quyền Kinh lược Bắc Kỳ(34), Thái tử Thiếu bảo 
chuyên giảng dạy cho Thái tử nhà Nguyễn. Vua Thành 
Thái phong cụ làm Tổng đốc Bình Phú, rồi Tổng đốc 

(33) Đông các điện Đại học sĩ chuyên dạy con vua và cố vấn cho vua 
về văn hóa, giáo dục… hàm Chánh nhất phẩm, cao nhất trong hệ thống 
chính quyền, cao hơn Thượng thư (hàm Chánh nhị phẩm), là một trong 
tứ trụ triều đình gồm: Cần chánh điện Đại học sĩ, Văn minh điện Đại 
học sĩ, Võ hiển điện Đại học sĩ, Đông các điện Đại học sĩ. Tứ trụ triều 
đình là thành viên của Viện Cơ mật, khi có biến hoặc khi vua còn nhỏ thì 
mặc nhiên trở thành 4 Phụ chính đại thần, ở trong Hội đồng Phụ chính.

(34) Quan chức thay mặt triều đình Huế đứng đầu Nha kinh lược Bắc 
Kỳ, toàn quyền giải quyết mọi việc ở Bắc Kỳ với Thống sứ Pháp.
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Nghệ An, rồi Tổng đốc Hà Yên, Thị lang Bộ Hộ(35) và 
ban cho tên mới là Trần Lưu Huệ. Cụ Trần Lưu Huệ ra 
Bắc làm việc nên khi qua đời, lăng mộ đặt ở làng Mọc 
(làng Nhân Mục, xã Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội) ở khu di tích quốc gia gọi là gò Đống thây. Từ khi 
cụ Hoàng Thụy Chi qua đời năm 1936, sau khi chia thừa 
kế công bằng các bất động sản ở Hà Nội cho các con, cụ 
bà quản lý ổn định nhiều ruộng đất ở các làng Vệ Linh, 
Ninh Liệt (phủ Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên, nay là tỉnh Vĩnh 
Phúc) và làng Phù Lưu (tỉnh Bắc Ninh) cho đến chiến 
tranh chống Pháp thì từ bỏ hẳn.

Cụ Hoàng Thụy Chi đã thông gia với những vị trí thức, 
quan chức cao cấp cùng thời. Nhạc phụ của Bác sĩ Hoàng 
Thụy Ba (con trai thứ ba Tổng đốc Hoàng Thụy Chi) là 
Bác sĩ Lê Văn Chỉnh; nhạc phụ của Tri huyện Hoàng Thụy 
Năm (con trai thứ năm) là Thượng thư Phạm Gia Thụy. 
Bác sĩ Lê Văn Chỉnh là giảng viên (phụ) người Việt duy 
nhất của Trường Y khoa Đông Dương do bác sĩ Alexandre 
Yersin làm Hiệu trưởng, thành lập năm 1902. Thời gian đó, 
trường chỉ có 6 giảng viên người Pháp và 1 giảng viên phụ 
người Việt. Thượng thư Phạm Gia Thụy được phong Thái 
tử Thiếu bảo, có công cải cách hương tục, xây dựng trường 
học ở quê nhà, làng Kẻ Vẽ (nay là phường Đông Ngạc, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

(35) Thị lang Bộ Hộ: Thị lang là quan chức hàng thứ ba, sau Tham 
tri và Thượng thư. Bộ Hộ quản lý mọi mặt về tài chính, thuế khóa của 
triều đình.
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Cụ Hoàng Thụy Chi vào cuối đời bị bệnh, điều trị tại 
bệnh viện Saint Paul, bệnh viện tư duy nhất và nổi tiếng 
của Hà Nội, do Công giáo thành lập (đến nay vẫn mang 
tên Xanh Pôn thuộc Sở Y tế Hà Nội. Hoàng Thu Hà, chắt 
nội của cụ, hiện đang làm việc ở bệnh viện, nối nghiệp 
ông nội là Bác sĩ Hoàng Thụy Ba và bố là Hoàng Văn 
Sơn, ba đời làm nghề Y). Cụ mất tại nhà riêng giờ Tỵ, 
ngày 24 tháng 6 năm Bính Tý (10/8/1936), thọ 55 tuổi. 
Đám tang cụ rất trọng thể, là một trong những tang lễ lớn 
ở Hà Nội, đưa linh cữu cụ về chôn cất tại ngôi lăng mà cụ 
đã xây dựng ở quê hương làng Phù Lưu, nơi đã có phần 
mộ các cụ thân sinh: Hoàng Thụy Liên, Phạm Thị Tám và 
bà nội Trần Thị Năm.

Cụ Hoàng Thụy Chi là một nhà Nho xuất sắc, một học 
giả uyên bác, đã bắt đầu tiếp xúc với văn minh phương 
Tây nhưng vẫn nặng lòng với truyền thống Việt Nam, với 
đất nước. Cụ ở trong số các vị quan rất quan tâm xây dựng 
quê hương, đã đóng góp nhiều công sức cho làng Phù Lưu, 
phủ Từ Sơn. Cụ là cầu nối giữa quê hương và họ Hoàng đã 
củng cố vị thế ở Hà Nội,và là một trong những nhà Nho tân 
tiến, bắc cầu giữa thế kỷ XIX và thế kỷ XX.
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CỤ HOÀNG THỤY BA
(1902 - 1994)

Cụ Hoàng Thụy Ba là con trai thứ ba của cụ 
Hoàng Thụy Chi và cụ bà Nguyễn Thị Hân, sinh ngày 
31/10/1902, năm Nhâm Dần, niên hiệu Thành Thái thứ 
14, tại làng Phù Lưu, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cụ có 
một anh mất sớm và một chị, nên được coi là con trai 
trưởng, giữ việc cúng giỗ của phái Hoàng Thụy. Cụ đỗ 
tú tài toàn phần năm 1921, là một trong hai sinh viên đầu 
tiên của Trường Y khoa Đông Dương niên khóa 1921 - 
1927, khóa đầu tiên đào tạo Bác sĩ y khoa (Docteur en 
Médecine) tại Đông Dương, bảo vệ thành công Luận án 
bác sĩ ngày 24/12/1927 tại Đại học Y khoa Paris thuộc 
Hàn lâm viện Paris. Năm 1928, cụ về nước làm bác sĩ tại 
Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hưng Yên đến năm 1945. Sau 
ngày 19/8/1945, cụ làm việc ở Bệnh viện Đồn Thủy (nay 
là Bệnh viện 108) Hà Nội. Từ tháng 11/1946, để chuẩn bị 
kháng chiến, Hà Nội được gọi là khu XI, cụ được Bộ Y tế 
bổ nhiệm làm Giám đốc Y tế khu XI (tức Ty Y tế Hà Nội, 
khi đó không gọi là Sở). Như vậy, cụ là Giám đốc đầu tiên 
của y tế Hà Nội trong chế độ Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
Toàn quốc kháng chiến bùng nổ 19/12/1946, cụ tiếp tục 
làm Giám đốc Y tế khu XI năm 1946 - 1947 trong kháng 
chiến, rồi Trưởng ty Y tế Hà Nội - Hà Đông năm 1947 - 
1950. Từ 1950 - 1952, Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí 
cử cụ làm Giám đốc Trường Nữ hộ sinh trung cấp liên 
khu III - IV, trường dạy nữ hộ sinh đầu tiên của Việt Nam 
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đóng tại thôn Yên Hoành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh 
Hóa. Năm 1952, được sự đồng ý của Thành ủy Hà Nội, 
cụ về Hà Nội mở phòng khám bệnh, rồi mở bệnh viện tư 
tại số 167 Phùng Hưng, để chăm sóc mẹ già ốm nặng, liệt 
nửa người, cho tròn chữ hiếu, không cộng tác với chính 
quyền Bảo Đại. Các bác sĩ đồng nghiệp đã bầu cụ làm Chủ 
tịch Hội Y sĩ Bắc Việt đầu tiên ở nước ta, năm 1952-1954. 
Giải phóng Hà Nội tháng 10/1954, cụ được cử thay mặt 
nhân dân và trí thức Thủ đô tặng hoa mừng Hồ Chủ tịch 
và Chính phủ trở về Thủ đô. Tháng 1 năm 1959, cụ đóng 
cửa bệnh viện tư, chỉ mở phòng khám bệnh, đến tháng 
4/1960 thì ngừng. Từ tháng 5/1960 cụ làm việc tại Bệnh 
viện C Hà Nội (nay là Bệnh viện Phụ sản Trung ương), 
chức vụ trưởng phòng, nghỉ hưu năm 1975 sau ngày giải 
phóng miền Nam. Trong thời gian từ 1954, cụ đã tích cực 
hoạt động khoa học, nghề nghiệp và xã hội: là Ủy viên Ban 
quan hệ Bắc Nam, Ban đấu tranh thư tín của Mặt trận Tổ 
quốc Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phổ biến khoa 
học kỹ thuật Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Hồng thập tự Việt Nam, 
Ủy viên Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội từ khóa 
đầu tiên cho tới khóa III khi nghỉ hưu, được cử làm Phó 
Ban Y tế - Xã hội của Hội đồng. Cụ là Đảng viên Đảng 
Xã hội Việt Nam. Bác sĩ Hoàng Thụy Ba được tặng Huân 
chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba, được tặng Bằng 
gia đình liệt sĩ (con trai cụ là liệt sĩ Hoàng Thụy Lạng, 
hy sinh tại chiến trường miền Nam ngày 30/9/1968 khi 
còn rất trẻ), nhiều năm được tặng Bằng “Gia đình cách 
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mạng gương mẫu”. Cụ qua đời tại nhà riêng, 14 Đường 
Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vào 
khoảng 6 giờ sáng ngày 22/10/1994, tức 18/9 năm Giáp 
Tuất, thọ 93 tuổi, an táng tại lăng Hoàng Thụy Chi, làng 
Phù Lưu.

Bác sĩ Hoàng Thụy Ba kết duyên với cụ Lê Thị Nết 
và cụ Đặng Thị Cúc Sương. Cụ còn có cụ bà Nguyễn Thị 
Cúc (Nguyễn Thị Bàng) và cụ bà Nguyễn Thị Hạc Vân 
(Nguyễn Thị Bột). Cụ Lê Thị Nết qua đời ngày 2/11 tức 
24/11/1984 tại Montréal, Québec, Canada, thọ 83 tuổi. Cụ 
Đặng Thị Cúc Sương qua đời ngày 14/4 năm Nhâm Thân, 
tức 16/5/1992 tại Sài Gòn, thọ 76 tuổi. Di cốt đặt tại chùa 
Thanh Minh, phố Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh. Cụ Nguyễn Thị Cúc mất ngày 7/9, tức 
27/10/1979 tại Thái Lan, thọ 57 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Hạc 
Vân mất ngày 14/12 năm Nhâm Tuất, tức 27/1/1983 tại Hà 
Nội, thọ 65 tuổi, an táng tại lăng Hoàng Thụy Chi.

Nhạc phụ của bác sĩ Hoàng Thụy Ba là bác sĩ Lê Văn 
Chỉnh. Bác sĩ Lê Văn Chỉnh là y sỹ năm 1907, tốt nghiệp 
bác sĩ tại Pháp năm 1922, được cử làm giảng viên Việt 
Nam duy nhất của Trường Y khoa Đông Dương do bác sĩ 
Alexandre Yersin làm Hiệu trưởng. Thời Pháp cai trị, chính 
sách phân biệt đối xử rất rõ ràng, chỉ có giảng viên là người 
Pháp: Bác sĩ Le Roy des Barres, bác sĩ Bertin Capus, bác 
sĩ Degorce, dược sĩ Duveigne. Bác sĩ Chỉnh là giảng viên 
phụ và phiên dịch của trường, có tư dinh ở 26 phố Hàng 
Dầu, Hà Nội.
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Bác sĩ Ba có 10 người con (5 trai, 5 gái), trong đó 5 
người (3 gái, 2 trai) đã qua đời.

Bác sĩ Hoàng Thụy Ba học giỏi từ nhỏ, đỗ Tú tài toàn 
phần của Pháp năm 1921. Thời kỳ đó, học đại học y mất 
7 năm. Trước khi học năm thứ nhất, phải lấy chứng chỉ 
lý-hóa-sinh (Certificat d’études physiques, chimiques et 
naturelles, PCN), theo nghị định ngày 7/1/1919 của Toàn 
quyền Albert Sarraut. Chỉ có 2 người là Hoàng Thụy Ba 
và Đặng Vũ Lạc có chứng chỉ PCN, nên là 2 sinh viên duy 
nhất được học Trường Cao cấp y dược khoa. Khai giảng 
từ ngày 1-3-1902, Trường Y khoa Đông Dương do bác sĩ 
Alexandre Yersin làm Hiệu trưởng chỉ đào tạo Y sĩ Đông 
Dương, từ sau khi đổi tên thành Trường Cao cấp y dược 
khoa năm 1919, mới đào tạo bác sĩ. Thời gian đó, không có 
giáo sư ở Pháp sang dạy, nên sinh viên học đến năm thứ 5 
đều phải sang Pháp học tiếp, rồi làm luận án bác sĩ y khoa 
(Docteur en Médecine), bằng tốt nghiệp là bằng của Pháp. 
Sinh viên Hoàng Thụy Ba sang Pháp học năm 1926, và đã 
bảo vệ thành công luận án bác sĩ y khoa “Góp phần nghiên 
cứu u nội mạc trực tràng-âm đạo” (Contribution à l’étude 
des endométriomes recto-vaginaux) ngày 24/12/1927 tại 
Đại học Y khoa Paris thuộc Hàn lâm viện Paris. Luận án 
do giáo sư Jean-Louis Faure (Viện sĩ Viện Hàn lâm Y khoa, 
giáo sư phụ khoa Trường Đại học Y khoa Paris) hướng dẫn 
tại Khoa Phụ của giáo sư ở Paris. Hồ sơ sinh viên của cụ 
được lưu trữ tại Cục lưu trữ quốc gia Pháp ở Fontainebleau, 
số 92 0426/115. Luận án lưu trữ tại Thư viện liên đại học 
Y khoa BIUM ở Paris, số 559, 99173 - 1927. 
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Người cùng khóa bác sĩ đầu tiên ở Trường Y khoa 
Đông Dương là Bác sĩ Đặng Vũ Lạc (1900-1948) cùng tốt 
nghiệp bác sĩ tại Paris năm 1927, với điểm tối ưu, và luận 
án được thưởng: “Góp phần nghiên cứu lâm sàng và bệnh 
căn của bệnh tê phù” (Contribution à l’étude clinique et 
étiologique du béribéri). Sau khi về làm giám đốc ở các 
bệnh viện Hòa Bình, Hà Nam, bác sĩ Đặng Vũ Lạc từ chức 
năm 1932, mở bệnh viện tư ở 92 Hàng Cỏ (Boulevard 
Gambetta, nay là phố Trần Hưng Đạo), Hà Nội. Bệnh viện 
Đặng Vũ Lạc là bệnh viện tư đầu tiên ở nước ta (nay là 
Bệnh viện Tim Hà Nội). 

Bác sĩ Hoàng Thụy Ba về nước năm 1928, là con quan 
Tổng đốc nhiều thế lực, dinh cơ ở Hà Nội, có nhiều điều 
kiện mở bệnh viện tư nhưng cụ không ở Hà Nội mà làm 
công chức, lên tỉnh Tuyên Quang khi đó còn rất hoang sơ 
chữa bệnh cho đồng bào, phần lớn là dân tộc thiểu số. Đây 
là điều rất đặc biệt, vừa từ Paris hoa lệ mà đến ngay một 
tỉnh miền núi cơ sở vật chất rất thiếu thốn, lại xa gia đình 
để làm việc, đã nói lên cái tâm của người thầy thuốc trẻ 
với người bệnh. Sau thời gian ở Tuyên Quang, cụ được bổ 
về làm Giám đốc Bệnh viện tỉnh Hưng Yên. Trong những 
năm 40 của thế kỷ XX, khi Nhật, Pháp tranh giành nhau 
ở Đông Dương, cụ được cử lên bệnh viện tỉnh Lạng Sơn 
một thời gian, rồi trở lại làm việc ở Hưng Yên đến Cách 
mạng tháng Tám 1945. Sau cách mạng, cụ trở về Hà Nội 
công tác tại Bệnh viện Đồn Thủy. Năm 1946, cụ được bổ 
nhiệm làm Giám đốc Y tế khu XI. Chuẩn bị chiến tranh 
chống Pháp, chính phủ chia nước Việt Nam làm nhiều khu: 
Liên khu III gồm các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; Liên khu IV 
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gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên-Huế; Khu XI là Hà Nội. Cụ làm việc ở Hà 
Nội trong khi đại gia đình do thân mẫu là cụ bà Nguyễn 
Thị Hân đứng đầu đã tản cư từ trước khi có chiến sự về 
làng Viên Nội, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Khi kháng 
chiến nổ ra, cụ làm Giám đốc Y tế khu XI năm 1946-1947, 
Trưởng ty Y tế Hà Nội - Hà Đông từ 1947-1950. Tháng 
6/1950, Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí bổ nhiệm cụ 
làm Giám đốc Trường Nữ hộ sinh trung cấp Liên khu 3-4, 
trường đào tạo nữ hộ sinh đầu tiên của nước Việt Nam, tại 
thôn Yên Hoành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Thời 
gian kháng chiến chống Pháp, ngoài Trường Nữ hộ sinh 
trung cấp Liên khu 3-4, có 2 trường y khoa nữa: Đại học 
Y ở Việt Bắc (Bác sĩ Hồ Đắc Di làm Hiệu trưởng), Trường 
Y sỹ Liên khu 3-4 ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa (Bác 
sĩ Hoàng Đình Cầu làm Hiệu trưởng). Trường có nhiều 
thầy nổi tiếng đến dạy: Bác sĩ Phạm Hữu Chương, giám 
đốc Nha Y tế thôn quê; Bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên, giám 
đốc Sở Y tế liên khu III; Bác sĩ Hoàng Tích Mịnh… Học 
sinh nhiều tỉnh trong nước về học từ Hà Nội, Hải Phòng, 
Hà Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. 
Các học sinh đều có bằng Trung học đệ nhất cấp và phải 
qua thi tuyển vào trường. Khóa I (khai giảng tháng 6/1950) 
có 30 người trúng tuyển. Khóa II (tháng 7/1951) có 29 học 
sinh. 2 khóa học xen kẽ trong hai năm liên tục, không nghỉ 
hè. Tuy tất cả học sinh đều biết tiếng Pháp, và đến thời gian 
đó, việc giảng dạy trong ngành y đều dùng các từ chuyên 
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môn tiếng Pháp, nhưng thầy Ba đã cố gắng soạn bài, đã 
phải tự đặt ra các từ chuyên môn sản khoa bằng tiếng Việt 
vì trước đó chưa có, lại không có từ điển, trở thành người 
dạy sản khoa bằng tiếng Việt đầu tiên. Những năm 1949 
- 1950 là thời kỳ gian khổ nhất của kháng chiến chống 
Pháp. Thầy Ba đã tự đặt ra khẩu hiệu với học trò “dựa vào 
dân” và “tự lực cánh sinh”, măc dù không có ai ra những 
chỉ thị này. Ở nhà dân, tự dựng lớp học và thực tập, cơ sở 
chính là đình Yên Hoành, nơi thực tập là nhà hộ sinh Yên 
Hoành do nữ hộ sinh cao cấp Đinh Thị Biên phụ trách. 
Sau đó, mở thêm 2 nhà hộ sinh nữa là các nhà hộ sinh Yên 
Định và Lang Thôn do các nữ hộ sinh cao cấp Nguyễn Thị 
Tần và nữ hộ sinh trung cấp Nguyễn Thị Mười phụ trách. 
Học bổng tất cả là 21 cân gạo hàng tháng, 13 cân để ăn, số 
còn lại nhà trường dùng để chi phí mọi thứ khác cho học 
sinh. Thầy Ba bỏ tiền riêng thuê thợ làm mô hình, tranh vẽ 
giảng dạy cho học sinh. Có thời gian suốt 3 tháng không 
có tiếp tế, học sinh không có gạo ăn, nhà trường nợ rất 
nhiều. Thầy Ba phải bán 3 lạng vàng và một số đồ dùng 
của gia đình, lấy tiền cho học sinh ăn học và hoạt động của 
trường. Sau này, các học sinh ca ngợi việc làm đó là “Bát 
cơm Phiếu mẫu”(36), với lòng biết ơn sâu sắc, đến 50 năm 
sau vẫn không ai quên.

(36) Bát cơm Phiếu mẫu: nói về việc giúp đỡ lúc hết sức khó khăn. 
Ở Trung Hoa, Hàn Tín rất nghèo, được bà Phiếu mẫu (làm nghề giặt vải, 
cũng rất nghèo) hàng ngày đem cho bát cơm để sống. Khi được Hán Cao 
tổ phong làm Sở vương, Hàn Tín đã trả ơn bà bằng nghìn lạng vàng.
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Thầy Ba dạy rất nhiều kỹ năng đỡ đẻ, xử lý các trường 
hợp đẻ khó, ngôi ngược, ngôi ngang. Thầy dạy phải yêu 
thương sản phụ, chăm sóc tận tình, có tinh thần trách 
nhiệm cao, cả những điều ít người chú ý như phải giữ bí 
mật cho sản phụ. Học sinh rất yêu quý và kính trọng thầy, 
coi như người cha. Có lần máy bay Pháp bắn sạt mái nhà 
hộ sinh Yên Hoành, học sinh đã lấy thân mình che cho 
sản phụ đang đẻ. Hai khóa I và II đến năm 1952 đào tạo 
được 59 nữ hộ sinh trung cấp, thật là quan trọng với nền 
y tế Việt Nam thời gian này. Khi đó, phần lớn người dân 
nhờ các bà mụ vườn, các bà hộ sinh vườn cắt rốn cho trẻ 
bằng liềm, dao, nứa, kéo hoặc đẻ tại nhà. Tử vong sơ sinh 
rất cao do trẻ bị uốn ván, nhiễm trùng rốn. Mẹ thì sót rau, 
băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn sau đẻ. Đã có câu: 
“Cửa đẻ là cửa mả”. Học sinh được học nhiều kỹ thuật 
như xoay thai sinh ngôi ngược, làm forceps lấy thai… tay 
nghề vững vàng. Ra trường, các nữ hộ sinh lại mở các 
lớp 3,6 hoặc 9 tháng đào tạo nữ hộ sinh cho xã, huyện. 
Không chỉ đỡ đẻ, họ còn trở thành cán bộ y tế cơ sở, cấp 
phát thuốc thông thường, phổ biến kiến thức vệ sinh cho 
nông dân. Nhiều nhà hộ sinh mới được mở ra trong kháng 
chiến, góp phần giảm tỷ lệ tử vong sản phụ và trẻ sơ sinh. 
Ngoài giờ học, thầy Ba bố trí học sinh thành từng nhóm 
vào làng khám thai, tuyên truyền vệ sinh thai nghén, vận 
động đến nhà hộ sinh để đẻ, nuôi con khoa học, hình 
thành một phong trào vệ sinh yêu nước hoàn toàn mới 
thời gian đó. Hoạt động của trường Nữ hộ sinh trung cấp 
Liên khu III-IV những năm 50 của thế kỷ XX, cách giảng 
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dạy, cách học, cách làm việc “dựa vào dân”, “tự lực cánh 
sinh”, lòng yêu nghề, yêu thương sản phụ, phương châm 
sống vệ sinh, bảo vệ thai nghén, “đem con trả cho mẹ”, 
“ đem vợ trả cho chồng” là những hình mẫu đẹp của nền 
y tế nhân dân mới mẻ. 59 nữ hộ sinh ra trường về 18 tỉnh 
từ Lào Cai, Lạng Sơn,Tuyên Quang, Nghĩa Lộ, Hòa Bình 
đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị… Chị Phan Thị Cung trên đường công tác bị máy bay 
Pháp bắn chết ở Đèo Khế (Bắc Giang); chị Châu hy sinh 
ở mặt trận Quảng Trị. Sau này, hầu hết đã trở thành bác 
sĩ sản khoa. Nhiều người làm Trưởng khoa sản bệnh viện 
tỉnh; có những người làm lãnh đạo như Hiệu phó trường 
Cao đẳng Y tế Nam Định. Do giỏi chuyên môn, 10 người 
đã đi làm chuyên gia sản khoa ở nước ngoài như Angiêri. 
Thời gian bác sĩ Hoàng Thụy Ba dạy ở Trường Nữ hộ 
sinh trung cấp là một thời gian rất đáng quý, đáng trân 
trọng của cụ và các học sinh. 

Cựu học sinh Nguyễn Thị Hoãn (Ngọc Hương) đã tặng 
thầy Ba nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1990 một bài 
thơ thắm tình thầy trò:

             TRƯỜNG XƯA
(Kính tặng thầy Hoàng Thụy Ba,
Giám đốc đầu tiên trường Nữ hộ sinh Việt Nam)

Thầy chắp cánh cho con cháu bay
Quên sao giữa ngày tháng vui này
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Chín mươi tuổi chẵn mừng Thầy khỏe
Một đóa hồng nhung vạn sự may.
Năm tháng không làm vơi nỗi nhớ.
Nhớ Thầy, nhớ bạn, nhớ trường xưa
Hoa cười trước lớp hàng thông đứng
Giọng nhẹ nhàng Thầy giảng say sưa.
Yên Định, Hoành ơi, mới buổi nào
Cây nhờ vững gốc, tán xòe cao
Bốn phương, tám hướng đầu phơ bạc
Vẫn giữ vuông tròn, nghĩa trước sau.
Gương sáng lung linh, đá chẳng mòn,
Bảng đen phấn trắng tấm lòng son
Hướng dương hoa vẫn vàng muôn sắc
Công đức Thầy cao tựa Thái sơn.
Nửa thế kỷ sau, học trò của cụ vẫn nhớ mãi không bao 

giờ quên người thầy kính mến. Trong nhiều năm trước ngày 
bác sĩ Hoàng Thụy Ba qua đời, nhân ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11, nhiều học sinh ở một số tỉnh trong nước, xa 
nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, đã tụ họp tại nhà thầy ở 14 
Đường Thành, Hà Nội để chúc mừng thầy, nói lên tấm lòng 
yêu quý người thầy, “người cha”. Có những người đem cả 
con cháu đến, xưng là con với thầy dù đã 65, 70 tuổi. Ngày 
23/11/1990, Đài Phát thanh Hà Nội đã phát đi trong chương 
trình “Dưới mái trường xã hội chủ nghĩa” bài: “Tình nghĩa 
thầy trò 40 năm sau”, được nhiều thính giả hoan nghênh.
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Năm 1952, Trường Nữ hộ sinh Trung cấp liên khu 
III-IV di chuyển. Cùng thời gian, được tin cụ thân sinh 
ốm nặng, bị liệt nửa người, bác sĩ Hoàng Thụy Ba đã xin 
phép Thành ủy Hà Nội trở về Hà Nội để chăm sóc mẹ 
già, cho tròn chữ hiếu. Được sự đồng ý, cụ đã về Hà Nội 
mở phòng khám tư. Sau đó thuê nhà của cụ quả phụ liệt 
sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (đã bị quân Pháp bắn chết 
cùng với con trai tại nhà riêng khi hai vị cầm súng đánh 
Pháp ngày toàn quốc kháng chiến) ở 167 Phùng Hưng, Hà 
Nội (thường gọi là nhà thương Ngõ Trạm, nay là trường 
Thăng Long) mở bệnh viện tư chuyên về sản khoa. Chính 
quyền Bảo Đại mời cụ làm việc nhưng bị từ chối. Các 
đồng nghiệp đã bầu bác sĩ Hoàng Thụy Ba làm Chủ tịch 
Hội Y sĩ Bắc Việt đầu tiên của nước Việt Nam. Đó cũng 
là Hội không chính phủ của các người trí thức, khoa học. 
Hội độc lập với chính quyền, là tổ chức nghề nghiệp của 
các thầy thuốc làm việc ở các bệnh viện công và tư, ở 
trường Đại học Y, có uy tín trong ngành y và trong xã hội. 
Hội viên có nhiều bác sĩ nổi tiếng như các bác sĩ: Đặng 
Văn Chung (Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam sau này), 
Vũ Công Hòe (Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh-y pháp học 
Việt Nam sau này), Hoàng Gia Hợp (Đổng lý văn phòng 
Bộ Y tế Việt Nam Cộng hòa sau này), Đinh Văn Thắng 
(Chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam sau này), Phạm 
Hữu Chương, Phạm Khắc Quảng (Chủ tịch Hội Chống 
lao Việt Nam sau này)… Cụ đã cùng đồng nghiệp đấu 
tranh yêu cầu chính quyền thời đó bỏ thuế bệnh viện và 



113

GIỮ NẾP NHÀ

nhà hộ sinh vì đó là nghề nhân đạo, phục vụ người bệnh 
và đã thành công. Trong thời gian mở bệnh viện, cụ đã 
cứu sống một số sản phụ và trẻ sơ sinh. Trước ngày giải 
phóng Thủ đô 10/10/1954, Chính quyền Bảo Đại đã mời 
cụ vào Sài Gòn nhưng cụ từ chối. Sau đó, phía Pháp tặng 
vé máy bay cho toàn bộ gia đình 1 chiều Hà Nội – Paris 
mời cụ sang Pháp. Những chiếc vé đó không bao giờ được 
dùng. Sau này, khi con cụ thấy các vé đó trên lò sưởi, hỏi 
thì cụ bảo đã bỏ không dùng.

Giải phóng Thủ đô, Thành ủy và Ủy ban hành chính 
Hà Nội đã cử cụ thay mặt trí thức và nhân dân Thủ đô 
tặng hoa Hồ Chủ tịch, đón chào Hồ Chủ tịch và Chính 
phủ trở về Thủ đô. Đầu năm 1955, khi được tin thân mẫu 
qua đời tại Sài Gòn, bác sĩ Hoàng Thụy Ba đã xin phép 
chính quyền vào Sài Gòn chịu tang mẹ. Khi đó, con đường 
duy nhất là đi máy bay của Ủy ban quốc tế (gồm Ấn Độ, 
Ba Lan, Canada) giữa Hà Nội và Sài Gòn. Chịu tang mẹ 
xong, cụ trở lại Hà Nội dù được chính quyền miền Nam 
mời ở lại làm việc. Thời gian này, Nhà nước chủ trương 
bỏ các cơ sở tư nhân, chỉ ưu tiên để lại 2 bệnh viện tư ở 
Hà Nội là bệnh viện Ngõ Trạm (167 Phùng Hưng) của 
bác sĩ Hoàng Thụy Ba và bệnh viện của bác sĩ Phùng 
Ngọc Tuệ ở 18 Phan Bội Châu. Ngoài 2 bệnh viện, còn 
có hơn 10 phòng khám tư và trên 20 hiệu thuốc tư, nha 
sĩ tư có từ trước và đã bị xóa bỏ dần. Năm 1955, bác sĩ 
Hoàng Thụy Ba được cử tham quan cải cách ruộng đất 
cùng một số trí thức Hà Nội, như: Luật sư Đỗ Xuân Sảng, 
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Giáo sư Đặng Văn Chung, Giáo sư Vũ Công Hòe… để 
hiểu rõ chính sách cải cách ruộng đất của chính phủ; dự 
lớp nghiên cứu chính trị của trường Đại học Nhân dân do 
cụ Hoàng Minh Giám làm Hiệu trưởng. Tháng 7/1956, cụ 
tham gia Đảng Xã hội Việt Nam, một trong ba đảng thời 
đó (Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam, 
Đảng Dân chủ Việt Nam). Cụ tích cực hoạt động văn hóa, 
khoa học, xã hội, được mời dự các buổi họp của Đảng 
bộ Đảng Lao động Việt Nam Thành phố Hà Nội với đại 
biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Cụ tham gia Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam Hà Nội, là Ủy viên Ban quan hệ Bắc - 
Nam, Ban đấu tranh thư tín của Mặt trận Tổ quốc Hà Nội. 
Em ruột cụ, Đại tá Hoàng Thụy Năm là Trưởng phái đoàn 
liên lạc của Việt Nam Cộng hòa bên cạnh Ủy ban Quốc 
tế giám sát và kiểm soát hiệp định Genève. Bác sĩ Ba có 
ảnh hưởng tốt với người em. Cụ công tác tích cực, hoạt 
động, đấu tranh để chính quyền Việt Nam Cộng hòa duy 
trì liên lạc thư từ giữa nhân dân hai miền qua hình thức 
trao đổi bưu thiếp, một việc mà chính quyền này muốn 
cắt bỏ. Cụ cũng tích cực hoạt động khoa học, là Ủy viên 
Ban Chấp hành Hội phổ biến khoa học Hà Nội. Cụ đã 
hiến một phần lớn đất lăng Hoàng Thụy Chi (đã chủ động 
phá đi theo chủ trương tiêu thổ kháng chiến chống Pháp 
của chính phủ từ năm 1946) ở làng Phù Lưu để chính phủ 
mở nhà máy Quy chế Từ Sơn, một trong những nhà máy 
quan trọng ở tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 11/1957, bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành 
phố Hà Nội dưới chính thể Việt Nam độc lập, bác sĩ 
Hoàng Thụy Ba được bầu là Ủy viên Hội đồng Nhân dân 
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Thành phố Hà Nội khóa đầu tiên (1958-1961) trong số 
100 đại biểu, nhiệm kỳ 4 năm, và liên tiếp trúng cử các 
khóa II (1961-1965 với 135 đại biểu), khóa III (1965-
1968 với 135 đại biểu). Cụ được bầu làm Phó ban Y 
tế-Xã hội của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội. 
Trên cương vị mới, cụ đã tích cực hoạt động trong trách 
nhiệm của mình. Tháng 1 năm 1959, cụ đóng cửa bệnh 
viện Ngõ Trạm, hiến toàn bộ thiết bị của bệnh viện cho 
Nhà nước, mở phòng khám bệnh tư đến tháng 4/1960. 
Từ tháng 5/1960, bác sĩ Hoàng Thụy Ba đến làm việc 
tại Bệnh viện C Hà Nội (sau đổi tên là Viện Bảo vệ Bà 
mẹ và trẻ sơ sinh) làm trưởng phòng. Một người bác sĩ 
rất lâu năm trong nghề, một trong hai bác sĩ đầu tiên của 
Đại học Y Hà Nội, đã làm Giám đốc đầu tiên của Sở Y 
tế Hà Nội, đã từ chối nhận những chức vụ cao của chính 
quyền Bảo Đại, chính quyền Việt Nam Cộng hòa, rồi từ 
bỏ việc làm tư, đến lúc sắp đến tuổi nghỉ hưu lại vui vẻ 
nhận làm trưởng phòng vì muốn cống hiến những kinh 
nghiệm lâu năm và vốn kiến thức y khoa dồi dào cho 
nhân dân, cho ngành sản khoa. Khi Mỹ bắt đầu ném bom 
miền Bắc 5/8/1964, dù đã quá tuổi nghỉ hưu, ngành y tế 
trân trọng khả năng của cụ vẫn giữ cụ làm việc cho đến 
khi chiến tranh kết thúc. Cụ nghỉ hưu cuối năm 1975 khi 
đã bước sang tuổi 74. Trong hoạt động nghề nghiệp, các 
đồng nghiệp bầu cụ làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Hồng thập tự 
Việt Nam (sau đổi tên là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Ở 
cương vị nào, cụ cũng hoạt động bền bỉ, nhiệt tình và 
hết lòng. 
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Bác sĩ Hoàng Thụy Ba là một người Thầy với đầy 
đủ ý nghĩa cao quý: Thầy thuốc, Thầy giáo. Bác sĩ Ba rất 
thương yêu bệnh nhân, bệnh nhân cần là đến bất kể ngày 
đêm, mưa gió. Khi đã nhiều tuổi, có những lần nửa đêm 
bệnh nhân gọi là đi, không kể giàu nghèo, sang hèn. Các Bí 
thư Thành ủy đầu tiên của Hà Nội: Khuất Duy Tiến, Trần 
Danh Tuyên đã nhiều lần mời cụ khám bệnh cho con vì tin 
cậy ở cụ. Với học sinh, cụ hết lòng truyền thụ kiến thức, 
thương yêu học sinh, coi như con và cũng được học sinh 
yêu quý như người cha. Cụ là người trầm tĩnh, nhẹ nhàng, 
hiền hòa, điềm đạm, nhã nhặn, chậm rãi, cẩn thận,nhưng 
khi cần lại rất cương quyết. Cụ nghiện cà phê và thuốc 
lá nặng, thường mỗi ngày hút 30-40 điếu, đầu ngón tay 
vàng vì thuốc. Nhưng cuối đời, cụ đã bỏ hoàn toàn hai thứ 
nghiện đó, không hút thuốc, chỉ uống nước đun sôi, do 
đó tuổi thọ cao. Trong cuộc sống gia đình, về cuối đời có 
những sự phức tạp, không được thoải mái, nhưng cụ giải 
quyết mọi việc đều cẩn thận, chu đáo và công bằng. Việc 
chia thừa kế đã xong gần chục năm trước khi cụ ra đi một 
cách êm ả, nhẹ nhàng do sự công bằng của cụ và cũng do 
tính cách đứng đắn có tình nghĩa của các con. Cụ mất đi, 
các con đoàn kết bảo ban nhau, giữ nếp nhà. Cụ sống chính 
trực, thẳng thắn, không màng danh lợi, đầy lòng tự trọng, 
giữ khí tiết của một sĩ phu Bắc Hà đã từ chối nhiều chức vụ 
của các chính quyền Pháp và Bảo Đại. 

  Bác sĩ Hoàng Thụy Ba có 10 người con, 1 con mất 
từ khi còn nhỏ, đa số con làm nghề y dược và dạy học, 2 
con là giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ y học; 1 con là dược sĩ; 
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ba con là nhà giáo; con rể, con dâu cũng có những người 
làm ngành y dược; cũng có con là nhà báo, bộ đội. Tất 
cả đều nên người. Cụ là khởi đầu của 3 gia đình 3 đời 
làm nghề y: các con, cháu, nội ngoại. Đó là các gia đình: 
Hoàng Ngọc Tuyết - Dương Đình Tuân; Hoàng Văn Sơn 
- Dương Thị Nguyệt Minh; Hoàng Văn Minh - Nguyễn 
Thị Hải Đường.

Cụ Hoàng Thụy Ba ra đi thanh thản trong giấc ngủ, 
khoảng gần 6 giờ sáng ngày thứ bảy 22/10/1994 tức 18/9 
năm Giáp Tuất tại nhà riêng, số 14 Đường Thành, Hà 
Nội, tòa biệt thự của thân phụ Hoàng Thụy Chi; thọ 93 
tuổi. Khi thầy qua đời, ngoài cáo phó của gia đình, các 
cựu học sinh trường Nữ hộ sinh trung cấp liên khu III-IV 
đã tự đăng cáo phó trên báo Lao động ngày 23/10/1994: 
“Vô cùng thương tiếc Thầy Hoàng Thụy Ba… Thầy là 
người Thầy đầu tiên dìu dắt, truyền thụ lòng yêu nghề và 
tình thương đối với sản phụ cho lớp nữ hộ sinh đầu tiên 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…”. Tang lễ của cụ 
làm tại nhà, giản dị, đầy tình người, tình gia tộc, tình thầy 
trò. Báo chí gọi là “đám tang của người Thầy”: “… người 
ta thấy một đoàn dài các cụ bà tóc bạc phơ, các cựu học 
sinh trường Nữ hộ sinh trung cấp liên khu III – IV của cụ 
đi sau linh cữu dọc theo phố Đường Thành…”. Có hơn 
300 đoàn và cá nhân đến viếng với những lời chia buồn 
chân tình của nhiều lãnh đạo và đồng nghiệp ngành y tế 
Việt Nam, của dòng tộc họ Hoàng, của bà con quê hương, 
các cựu học sinh, các bệnh nhân.

“Vô cùng thương tiếc cụ Hoàng Thụy Ba, bác sĩ, một 
vị cán bộ y tế lão thành, đã có nhiều đóng góp lớn cho 
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ngành y tế Việt Nam, ngay từ các ngày đầu của chính 
quyền Nhà nước Việt Nam, và tiếp tục trong nhiều năm 
đóng góp cho ngành”.

(Giáo sư Hoàng Đình Cầu
Chủ tịch Tổng Hội Y Dược học Việt Nam; 

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế)
“Bộ Y tế vô cùng thương tiếc cụ Hoàng Thụy Ba, người 

cán bộ y tế đã nhiều năm cống hiến cho công tác bảo vệ 
sức khỏe nhân dân”.

(Thay mặt Bộ Y tế, Bác sĩ Dương Huy Liệu
Chánh Văn phòng Bộ Y tế)

“Cụ lúc đương thời đã luôn luôn gương mẫu, tận tụy 
phục vụ bệnh nhân và nhân dân, vì sự nghiệp y tế và phong 
trào Chữ thập đỏ Việt Nam”.

(Bác sĩ Đỗ Đức Đương, 
Phó Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

“Cụ đã để lại cho đời, cho con cháu một chữ TÂM đẹp 
vĩnh cửu”

(Nhà thơ Hoàng Cầm, đồng hương Bắc Ninh)

“Vô cùng thương tiếc cụ Hoàng Thụy Ba, một cây đại 
thụ của nền y học Việt Nam”

(PGS.BS Nguyễn Đình Kim, Viện Lao và bệnh phổi)
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“… 20/11 năm nay chúng em không được gặp thầy 
nữa, nhưng những kỷ niệm, những hình ảnh đẹp về người 
thầy luôn tận tụy với học sinh… những giờ lên lớp, những 
buổi thực tập, học và làm theo thầy mãi mãi chúng em 
không quên…! Vô cùng thương tiếc thầy!...”

(Bác sĩ Nguyễn Thị Toản, nguyên Hiệu đoàn trưởng 
trường Nữ hộ sinh trung cấp liên khu III – IV)

Ngày 9/12/1994, cựu học sinh Lê Thị Huấn đến khấn 
trước bàn thở người Thầy kính mến:

TƯỞNG NIỆM THẦY NHÂN 49 NGÀY
Con đến hôm nay tưởng niệm thầy

Mà lòng bao xiết nỗi đầy vơi
Nghĩ mình chưa trọn niềm sau trước

Giây phút thiêng liêng vĩnh biệt người.

Con lại về đây vẫn chốn xưa
Bâng khuâng hương tỏa quyện mành thưa

Phút giây yên lặng tràn thương nhớ
Chỉ biết mong thầy lượng thứ cho.

Như có thầy trong mỗi chúng con
Hôm này bốn chín tháng ngày tròn
Mong thầy nhận được lòng ưu ái
Lời chúc ngàn thu giấc ngủ ngon.
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Thầy mất rồi, 2-3 năm sau, một số học sinh cũ vẫn đến 
lễ trước bàn thờ thầy nhân ngày 20/11. Những tấm lòng đó, 
những hình ảnh đó thật hiếm có ở nước ta ngày nay.

Là một bác sĩ bình thường, không có chức vụ cao, bác 
sĩ Hoàng Thụy Ba đã được kỷ niệm 100 năm ngày sinh 
vào ngày 06/10/2002 tại làng Phù Lưu quê nhà ở Hương 
hiền từ, nơi vinh danh các nhà đại khoa và các vị có công 
với làng, nơi mà 71 năm trước (1931) Tuần phủ Hoàng 
Thụy Chi, thân sinh của bác sĩ đã soạn và dựng tấm bia 
“Hương hiền từ bi minh”, nay vẫn còn đứng hiên ngang 
trên sân tòa nhà lịch sử. Rất nhiều người tham dự: Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc 
Triệu, các lãnh đạo địa phương, nhiều lãnh đạo ngành y 
(Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng 
hội Y Dược học Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt 
Nam, nhiều lãnh đạo các Viện, bệnh viện…), nhiều vị 
đồng hương (Trung tướng Chu Duy Kính, nguyên Tư 
lệnh trưởng Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô; Tiến sĩ y học 
Chu Tiến Cường, Cục trưởng Cục Quân y; Nghệ sĩ nhân 
dân Nguyễn Đăng Bẩy…), nhiều nhà báo, Đài truyền 
hình Việt Nam, đặc biệt có 21 cựu học sinh trường Nữ 
hộ sinh trung cấp liên khu III – IV do bác sĩ Nguyễn Thị 
Toản nguyên Hiệu đoàn trưởng dẫn đầu, các thành viên 
dòng họ Hoàng Phù Lưu, các con cháu, chắt bác sĩ Ba. 
Trong lễ kỷ niệm, các cựu học sinh đã tặng bức thư pháp 
to lớn, rất quý do nhà thư pháp nổi tiếng Lê Xuân Hòa 
kính đề:
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“Hà Nội, Nhâm Ngọ niên thu nguyệt ngưỡng vọng
Bác sĩ Hoàng Thụy Ba
Giáo sư tiên sinh
Y đức, y tâm
Quốc gia nguyên khí
Tôn sư trọng đạo
Bách niên sinh kỳ”
Tất cả đã ôn lại cuộc đời bác sĩ Hoàng Thụy Ba, những 

kỷ niệm, những cảm xúc chân thành về người bác sĩ đầu 
tiên; đã dâng hương và viếng mộ các cụ Hoàng Thụy Chi 
và Hoàng Thụy Ba. Lễ tưởng niệm rất trang nghiêm, xúc 
động, ấm áp tình người, tình làng xóm, tình thầy trò, tình 
họ hàng thân thuộc. 

Trong bài thơ “Nhớ thầy” nhân kỷ niệm 100 năm 
ngày sinh bác sĩ Hoàng Thụy Ba, cựu học sinh Nguyễn 
Thị Hoãn viết: 

“… Thầy đi xa tám năm rồi
Gia đình vẫn nhớ, bùi ngùi vấn vương
Chúng con trò cũ tiếc thương
Chân thành thắp nén tâm hương dâng Thầy
Nhớ Thầy qua những tháng ngày
Sông bao nhiêu nước ơn Thầy bấy nhiêu
Thầy ơi! Sớm sớm, chiều chiều
Chúng con luôn nhớ những điều Thầy khuyên
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“Nhân từ bác ái không quên
Cứu nhân độ thế càng thêm mặn nồng”
Trăm năm tạc dạ ghi lòng
Cuộc đời trong sáng như gương của Thầy…”.
Cựu học sinh Lê Thị Huấn làm bài thơ “Kính viếng 

hương hồn Thầy Hoàng Thụy Ba nhân kỷ niệm 100 năm 
ngày sinh của Thầy”:

“… “Y đức” Thầy luôn đạt đỉnh cao
“Vì người”, lẽ sống đẹp làm sao!
Nghe như đâu đó lời tâm huyết
Giờ phút chia tay tự thủa nào
Đã để cho đời một nghĩa “tin”
Với lòng nhân ái tự trong tim
Đem lại cuộc đời bao thế hệ
Mãi mãi đời sau vẫn rõi tìm.
Ơn Thầy dìu dắt chúng con đi
Từ thủa xa xưa đã biết gì?
Nay đã trưởng thành đâu đấy cả
Ngoảnh về ôn lại thuở hàn vi
…
Chỉ biết mong Thầy giấc ngủ ngon
Yên lòng trần thế một đàn con
Đã làm trọn nghĩa lời căn dặn
 Để lại cho đời nghĩa sắt son.”
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Trong dịp kỷ niệm 100 trường Đại học Y khoa Hà Nội 
(1902 - 2002) và kỷ niệm 100 năm ngày sinh bác sĩ Hoàng 
Thụy Ba (1902 - 2002), nhiều tờ báo đã viết về người bác 
sĩ đáng kính này: Nhân dân, Lao động, Sức khỏe và đời 
sống, Xưa và nay, An ninh thế giới, Bắc Ninh…

Trong hồi ức về thầy Hoàng Thụy Ba, bác sĩ Trương 
Thị Hội Tố, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế 
Nam Định viết (6/7/2002): “…Thầy vẫn rủ rỉ: “Nhưng dù 
thế nào, các chị cũng vẫn phải giữ cho được “lương y như 
từ mẫu”. Nghe xong câu nói của thầy, một phút thoáng qua 
tôi nghĩ đến y đức xuống cấp trong xã hội ta hiện nay. Tôi 
bồi hồi, xúc động nghẹn ngào, nước mắt tự nhiên trào ra. 
Tôi thưa thầy: “Vâng ạ. Chúng con đã làm theo lời thầy 
dạy từ lâu và mãi mãi sẽ làm theo lời thầy dạy. Tôi nói mà 
nước mắt vẫn trào ra, càng thương thầy, cảm phục thầy, 
thấy thầy vĩ đại quá. Tôi chỉ nghĩ rằng: tôi vô cùng thương 
thầy, thương thầy nhiều lắm vì ở những ngày của giai đoạn 
cuối cuộc đời khi thầy đã 92 tuổi, thầy vẫn nghĩ và căn 
dặn những người học trò cũ của thầy. Người già nhất lúc 
bấy giờ 75 tuổi, trẻ nhất 60 tuổi đã về hưu vẫn phải nhớ là 
“lương y phải như từ mẫu…”.

Bác sĩ Hoàng Thụy Ba đã sống gần hết thế kỷ XX, 
thể hiện một nhân cách lớn của sĩ phu Bắc Hà thời hiện 
đại: chính trực, thẳng thắn, tự trọng, đầy khí tiết, không 
màng danh lợi, đã từ chối những chức vụ cao, làm một 
thầy thuốc bình thường. Cụ là một trong hai bác sĩ đầu tiên 
của Đại học Y Hà Nội, là người thầy đầu tiên đào tạo các 
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nữ hộ sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dạy sản 
khoa bằng tiếng Việt, là Chủ tịch của Hội Y sỹ Bắc Việt, 
là Giám đốc Y tế Hà Nội đầu tiên của nước Việt Nam độc 
lập. Đó là một người thầy thuốc nhân hậu, một người thầy 
tận tình, thương yêu học trò. Người bác sĩ nhỏ nhắn đó 
rất hiền lành, nhã nhặn, nhẹ nhàng; sống với gia đình, họ 
hàng, bà con chu đáo, công bằng, chân tình. Cụ được bệnh 
nhân biết ơn, kính trọng, được học trò yêu mến, coi như 
người cha. Xã hội, quê hương, họ hàng đánh giá cao những 
đóng góp của cụ cho nhân dân. Con cháu kính trọng, yêu 
mến, noi gương ông cha. Đài truyền hình Việt Nam đã phát 
đi cuốn phim “Người thầy thuốc giàu lòng nhân ái” ngày 
28/3/2003 về bác sĩ Hoàng Thụy Ba. Một số tác giả đã viết 
về cụ như nhà thơ Vân Long viết trong “Sống nhiều hơn 
một đời” (Nhà xuất bản Phụ nữ, 2013), nhà báo Hoàng 
Ngọc Bính viết trong “Những bông hoa đời thường” (Nhà 
xuất bản Hội Nhà văn, 2016).
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PHẦN III
GIỮ NẾP NHÀ

Quê hương tôi là một làng cổ thuộc đất Kinh Bắc, 
cái nôi của dân tộc Việt. Đó là một vùng đất văn 

hiến, giàu tính lịch sử, nhân văn, có truyền thống văn hóa 
lâu đời. Tổ tiên tôi là những nhà Nho tiết tháo, chính trực, 
tự trọng, thẳng thắn. Tôi có nguồn gốc quê hương và gia 
đình như vậy, sinh ra và lớn lên trong 3 thời kỳ: Pháp, Nhật 
chiếm đóng, rồi Việt Nam độc lập, qua 3 cuộc chiến tranh 
(đại chiến thế giới lần thứ 2, chiến tranh chống Pháp, chống 
Mỹ). Sức nặng của lịch sử và gia đình nặng trĩu trên vai 
tôi. Một xã hội văn minh là một xã hội có lễ. Tôi đã sống 
trong một gia đình có lễ ngay từ thủa nhỏ. Cách suy nghĩ, 
ăn nói, đứng ngồi… đã thành một cái nếp ăn sâu trong tâm 
khảm, khó có thể thay đổi. Dòng họ tôi là dòng Nho học, 
gia đình tôi là Tây học, có những khó khăn, phức tạp, rồi 
thời thế đổi thay, chiến tranh hỗn loạn, đã ảnh hưởng sâu 
sắc đến cuộc đời tôi. Khi đi học, ngay từ lớp đồng ấu(37), 

(37) Thời Pháp thuộc, hệ thống giáo dục bắt đầu bằng hai cấp trường: 
1. Trường sơ cấp gồm 3 lớp: lớp đồng ấu (lớp năm); lớp dự bị (lớp 

tư); lớp sơ đẳng (lớp ba). Sau lớp 3, thi lấy bằng Sơ học yếu lược.
 2. Trường tiểu học: lớp nhì (có thời gian lại chia làm lớp nhì năm 

thứ nhất, lớp nhì năm thứ hai), lớp nhất. Sau lớp nhất, phải thi lấy bằng 
tiểu học Pháp - Việt (CEPFI, Certificat d’études primaires franco – in-
digènes). 
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bắt đầu học, sách luân lý giáo khoa thư đã dạy tôi phải thờ 
phụng tổ tiên, kính trọng ông bà, yêu mến, biết ơn cha mẹ, 
anh em như thể tay chân, phải có nghĩa gia tộc, giấy rách 
phải giữ lấy lề.

Sách dạy: “Ta phải giữ lấy cái nền nếp của nhà, cố làm 
cho ông cha được vẻ vang thêm lên. Đừng làm điều gì xấu 
xa, phạm đến danh tiếng nhà ta”. Lên lớp sơ đẳng (lớp ba), 
sách Luân lý giáo khoa thư lại dạy về nghĩa gia tộc: “Người 
trong một gia tộc phải cố giữ cái danh giá nhà mình cho 
trong sạch; phải cố làm cho nhà mình được vẻ vang, phải 
giữ lấy thói lề, lấy nền nếp của ông cha để lại; phải tránh 
những điều gì trái đạo, có thể làm nhục đến cả nhà, cả họ. 
Những người có lòng vì gia tộc là những người hiếu đễ, 
đáng kính, đáng mến”.

Sinh ra và lớn lên, sống trong một gia đình gia giáo, 
giàu truyền thống, được học từ khi còn nhỏ những bài 
học luân lý đúng suốt mọi thời, tôi đã cố gắng giữ được 
nếp nhà vẹn toàn. Phải tự rèn luyện, vượt qua nhiều khó 
khăn trắc trở, thử thách mới đứng vững được. Phải tự lập 
vươn lên.

Hoàng Văn Sơn là con trai trưởng của Bác sĩ Hoàng 
Thụy Ba và cụ bà Đặng Thị Cúc Sương, cháu đích tôn cụ 
Tổng đốc Hoàng Thụy Chi, thuộc Chi ba dòng họ Hoàng 
làng Phù Lưu. Hoàng Văn Sơn sinh ngày 16/6/1938 (Mậu 
Dần) tại Hà Nội, là “cậu cả con bà hai”. Bác sĩ Hoàng 
Thụy Ba đã kết duyên với bà giáo Lê Thị Nết được trên 
10 năm, me (mère) Nết sinh 3 con gái, người thứ ba sinh 
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năm 1932. Bố tôi là con trưởng của Tổng đốc Hoàng 
Thụy Chi, một nhà Nho, nên việc có con trai nối dõi tông 
đường là vô cùng quan trọng, không riêng cho nhà mình 
mà cho cả dòng họ. Theo đạo Khổng-Mạnh: “Bất hiếu 
hữu tam, Vô hậu vi đại” (Tội bất hiếu có ba, không con 
nối dõi là tội lớn nhất). Cụ Hoàng Thụy Chi qua đời năm 
1936, cụ bà Nguyễn Thị Hân hết sức quan tâm đến việc 
có cháu đích tôn nối dõi tông đường họ Hoàng. Khi bác sĩ 
Hoàng Thụy Ba kết duyên với mẹ tôi, và sinh ra tôi năm 
1938 thì cụ và cả nhà rất mừng. Tôi được bà nội, me Nết, 
mẹ tôi và mọi người yêu quý vì là cháu đích tôn. Me tôi, 
một nhà giáo đáng kính, rất hiền lành, phúc hậu, quan hệ 
với mẹ tôi như chị em,yêu thương tôi. Mẹ tôi rất đẹp, quý 
phái, sang trọng, rất khí khái, thích tự lập, có tâm hồn 
nghệ sĩ, yêu thương chồng con. Số phận mẹ tôi đa đoan, 
trắc trở, cuộc đời gian truân.

Năm 1943 - 1946, tôi học tại thị xã Hưng Yên nơi bố 
tôi làm giám đốc bệnh viện, thời đó cả tỉnh chỉ có một 
bác sĩ. Những bài trong sách Luân lý giáo khoa thư, sách 
Quốc văn giáo khoa thư tôi còn thuộc cho tới ngày nay. 
Cuộc sống thời thơ ấu của tôi trôi qua êm đềm, hạnh phúc. 
Tôi còn nhớ vì thích làm ông đốc, có lần tôi đã lén lấy áo 
blouse của bố tôi khoác vào người đi từ nhà (nay là trụ sở 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên) theo đường riêng sang 
bệnh viện ở phố Nhà thương, rất hãnh diện. Người thầy 
đầu tiên dạy tôi tại trường tư của mình là thầy Lê Văn Tề 
(1899 - 1982) đã cho tôi những bài học đầu đời. Thầy rất 
nghiêm và tôi rất sợ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ đến 
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những hình ảnh của thầy với lòng biết ơn. “Không thầy đố 
mày làm nên”. Tôi được như ngày nay chính là nhờ thầy. 
Lại có tấm gương của các chị, vốn là học trò của bố tôi, 
sáng ngời gương thầy trò mà tôi nghĩ bây giờ rất hiếm. Do 
đó, tôi cố tìm bằng được để đến lễ thầy và cô (cụ Lê Thị 
Ba) (1899 - 1986). Trời xui đất khiến thế nào nên đúng 
ngày 20/11/2012, vợ chồng tôi đã tìm được và đến cúi 
lạy trước bàn thờ thầy cô tại nhà thầy ở thị xã Hưng Yên. 
Cách mạng tháng Tám thành công, gia đình tôi chuyển về 
16H Đường Thành, Hà Nội (nay là số 14 Đường Thành) 
ngôi biệt thự của ông nội tôi, cụ Hoàng Thụy Chi. Năm 
1946, tôi học tiểu học tại trường Dũng Lạc, một trường 
Công giáo (nay là trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm) ở 
sát tường Nhà thờ lớn, Hà Nội. Tôi tham gia đoàn Sói con 
(tổ chức cho các em nhỏ của Hướng đạo sinh Việt Nam), 
lần đầu tiên được lên biểu diễn tại Nhà Hát lớn, Hà Nội, 
rất sung sướng và hãnh diện. Thời gian này, chưa có đội 
thiếu niên. Trong kháng chiến chống Pháp, gia đình tôi 
ly tán, bố mẹ tôi mỗi người một nơi. Năm 1947, tôi học 
ở trường làng Viên Nội (huyện Thanh Oai, Hà Nội); năm 
1948 - 1949, học tại trường làng Quảng Tái (huyện Ứng 
Hòa, Hà Nội). Cuối năm 1948, một sự kiện đặc biệt đã 
khắc sâu vào cuộc đời tôi một nỗi đau khôn xiết: mẹ tôi từ 
Thái Bình trong kháng chiến chống Pháp về làng Quảng 
Tái để đón anh em tôi đi nhưng không được. Chúng tôi 
rất mừng, được ăn cơm với mẹ. Đêm đến, được ngủ cạnh 
mẹ. Nửa đêm, do linh tính, tôi chợt tỉnh, không thấy mẹ 
đâu. Hốt hoảng, lo sợ. Bà chủ nhà nói là mẹ đi rồi. Tôi 
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chạy ra đầu làng trong đêm rét, gào khóc: “Mẹ ơi! mẹ ơi! 
mẹ đâu rồi?” Chẳng thấy mẹ đâu! Tiếng khóc đau đớn 
của đứa trẻ 10 tuổi mất mẹ hằn sâu trong tim tôi, mãi 
mãi. Từ ngày đó, xuất hiện trong lòng tôi một ý chí và 
tình cảm không bao giờ thay đổi: không có mẹ thì phải 
tự lập; không có mẹ bên cạnh dạy dỗ và yêu thương thì 
anh em phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Anh bảo ban 
em, em nghe lời anh. Cho nên, có lẽ tình anh em ruột thịt 
gắn bó năm chúng tôi chặt chẽ hơn so với những gia đình 
đầy đủ cha mẹ bên cạnh. Ngày Tết, các em đưa hết tiền 
mừng tuổi cho anh. Nhiều năm sau này, khi tôi đã vào 
Nghệ An công tác, em Hưng gửi thư nói tôi đưa tiền (tiền 
mừng tuổi trước đây) để mua xe đạp, tôi vội gửi ngay. Là 
anh, không cho em được thì cũng không bao giờ lấy gì 
của em. Năm 1965, trên đường ra Hà Nội công tác, đến 
Thanh Hóa thăm em Minh, mới biết em bị lao, điều trị tại 
K71 (nay là Bệnh viện 71 trung ương, Thanh Hóa). Tôi 
đến thăm, anh em ôm nhau khóc nức nở, nước mắt còn 
chảy dài suốt cả chặng đường xa. Năm 1968, em Lạng hy 
sinh ở miền Nam tôi rất đau xót, thêm nữa là hối hận vì đã 
không thương em nhiều, khi cùng ở với nhau. Em rể tôi, 
Trương Ngọc Quế qua đời năm 1969, em Lan (vợ Quế) 
rau cháo nuôi 2 con bé, các cháu phải ra chợ Hàng Da 
nhặt rau héo về cho mẹ nuôi lợn, rồi bán cháo sườn đầu 
ngõ, ế hàng mẹ con phải húp cháo trừ bữa, thật là xót xa! 
Tình anh em đó vẫn lâu bền cho đến ngày nay, khi tất cả 
đều đã có gia đình riêng. Và tính tự lập cao độ, rèn luyện 
mình để vươn lên đã xuyên suốt cả cuộc đời tôi. Các em 
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tôi đều có tính tự lập đó, em nào cũng muốn sau khi học 
xong thì thoát ly gia đình đi công tác: tôi vào bệnh viện 
Nghệ An, em Minh vào bệnh viện Thanh Hóa, em Lan đi 
dạy trường sĩ quan lục quân ở Sơn Tây, em Hưng xung 
phong đi dạy bộ đội trên Tây Bắc.

Năm 1950, tôi học đệ nhất (tức lớp 5, lớp trung học 
đầu tiên, sau gọi là đệ thất) trường Phụng Sự, một trường 
Công giáo tại Sở Kiện (huyện Thanh Liêm, Hà Nam). 
Sau đó, tôi theo gia đình vào học trường Phan Thanh ở 
huyện Yên Định (Thanh Hóa), từ lớp 6 (lớp trung học 
thứ 2) năm 1950 - 1951, khi bố tôi làm giám đốc trường 
Nữ hộ sinh trung cấp liên khu III-IV ở làng Yên Định 
(huyện Yên Định). Cuối năm 1951, về Hà Nội, học lớp 
đệ lục (lớp trung học thứ 2) trường Chu Văn An. Thời 
gian này tôi có nhiều thầy giỏi: thầy Phan Thế Roanh 
dạy vật lý, thầy Nguyễn Tường Phượng dạy văn, thầy 
Đào Đức Vĩnh dạy vạn vật (nay là môn sinh học), thầy 
Hùng Lân dạy nhạc… Nhạc sĩ Hùng Lân là tác giả bài 
hát Khỏe vì nước rất hay. Chú Đào Đức Vĩnh (lấy cô 
ruột tôi) rất nghiêm với tôi. Có lần, tôi bị phạt vì không 
vẽ bài vạn vật của chú, với chủ tâm: yêu cho roi cho vọt, 
chú cho tôi “deux zéros, deux consignes” (2 con zẻro 
và đi chép phạt 2 chủ nhật), tụt hạng từ thứ nhì xuống 
thứ mười. Dù thầy giám thị Vũ Văn Hải có tha cho tôi 
(cho là phạt nặng quá), chỉ phải đi chép phạt 1 chủ nhật, 
nhưng tôi không hề oán trách chú. Nếp nhà đã ngấm 
trong máu tôi: học sinh phải học cho tốt; không học tốt 
thì bị phạt. Thế là đáng. Phải cố để lên hạng trong tháng 
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sau thôi. Thời gian này, anh em chúng tôi sống ở 16H 
Đường Thành, nhà của bà nội (đã bị liệt). Mấy tháng 
trước ngày 10/10/1954, mẹ tôi vào Sài Gòn. Sau đó đất 
nước chia cắt, thế là mẹ con xa nhau suốt 21 năm. Nỗi 
đau này khắc sâu vào lòng tôi. Những năm học trường 
Chu Văn An (1951-1957) là thời học sinh tươi đẹp nhất 
của tôi. Các bạn học thời đó và tôi rất vô tư (riêng tôi 
nhiều khi ngây ngô), ngoan ngoãn (còn tinh nghịch kiểu 
học trò là tất nhiên), kính thầy, chơi thoải mái với bạn, 
không ganh đua, không đối xử ác với nhau. Tôi có mấy 
bạn thân: Nguyễn Đức Trí, Hoàng Chính Bảo (tôi phục 
anh vì anh hơn tôi) cùng lớp, Phạm Xuân Thao (học 
lớp khác). Những cuộc đạp xe đi chơi chùa Trầm, chùa 
Thầy, vào tận Sầm Sơn thật thú vị. Tình bạn trong sáng 
đó bền vững tới ngày nay. Tình bạn học trò là quý nhất 
của con người. Bây giờ, chúng tôi nhiều người sống ở 
Hà Nội hàng tháng vẫn tụ họp cùng nhau vui vẻ, thoải 
mái. Tính tự lập, tự rèn luyện là động cơ duy nhất để 
tôi cố gắng học tập nên hết năm đệ tứ, đỗ tốt nghiệp 
trung học (1954), tôi được Hội đồng giáo sư trường Chu 
Văn An thưởng phần thưởng Ưu hạng (phần thưởng cao 
nhất), nhận tại Nhà hát lớn. Thời đó, nhà trường chỉ 
dùng cách xếp hạng: ưu, bình, bình thứ, thứ, không dùng 
chữ xuất sắc, tránh để học sinh tự cao.

Giải phóng Hà Nội ngày 10/10/1954, tôi rất hào hứng, 
vô tư, nhiệt tình hoạt động phong trào thanh niên. Tôi 
được nhà trường tin tưởng giao cho cả một phòng chứa 
đầy sách báo nô dịch (sách báo đủ loại của chế độ cũ) do 
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học sinh mang nộp và không hề đọc một quyển nào. Do 
đó, tôi là một trong số ít thanh niên Hà Nội được kết nạp 
vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam sớm, ngay từ 
ngày 31/12/1956 tại trường Chu Văn An. Tôi hoạt động 
thanh niên rất năng nổ, tự nguyện đi dạy bình dân học vụ, 
tự nguyện tham gia phụ trách thiếu nhi ở trường tiểu học 
Nguyễn Du và trường trung học Tân Trào. Tôi rất yêu các 
em, ngoài giờ học lao mình vào công tác phụ trách thiếu 
nhi, không quản ngày đêm. Đó là những năm tháng vui 
tươi của cuộc đời thanh niên trong sáng, rất hồn nhiên, vô 
tư, hết mình vì công việc. Trong số các thiếu niên trường 
Nguyễn Du do tôi phụ trách có: Tôn Thất Bách (con trai 
Giáo sư Tôn Thất Tùng), Hoàng Vĩnh Giang (con trai Bộ 
trưởng Hoàng Minh Giám) học lớp ba do bà giáo Đỗ Thị 
Hồng Chỉnh (phu nhân Bộ trưởng Phan Anh) dạy; ở trường 
Tân Trào có các em: Đào Thúy Ngà (vô địch bóng bàn 
thiếu niên), Trần Diệu Thúy (danh ca)... Các em rất yêu 
mến tôi và tôi cũng yêu mến các em. Tôi vốn thích ngoại 
ngữ nên tự học tiếng Nga bằng sách của Pháp (quyển Le 
Russe của Nina Potapova), sau hai năm đã đọc, viết, nói 
thạo. Về sau, tôi lại tự học tiếng Đức bằng sách dạy tiếng 
Đức cho học sinh Nga. Khi được vào đại học, nghe theo 
tiếng gọi của Đoàn thanh niên cần rất nhiều giáo viên, tôi 
đã làm đơn ghi tên xin học (không phải thi) Đại học Sư 
phạm ngành toán đồng thời xin vào ở ký túc xá. Gia đình 
tôi vẫn ở Bệnh viện Ngõ Trạm của bố tôi, tôi muốn tự lập 
nên xin vào ở ký túc xá. Nhưng sau khi nói chuyện với bố, 
tôi đã chuyển sang thi vào Đại học Y - Dược Hà Nội và 



133

GIỮ NẾP NHÀ

trúng tuyển. Bố tôi là người rất ít nói, đây là lần đầu tiên 
bố nói chuyện với tôi, và đã tạo ra một bước ngoặt lớn 
trong đời tôi, mở đường cho tôi vào nghề y nhân văn, đầy 
tình người. Hình như nếp nhà xưa nay đã tạo ra khoảng 
cách giữa bố-con. Bố tôi không gần gũi, không chuyện 
trò tâm sự với con cái, không can thiệp vào công việc của 
con, để các con hoàn toàn tự do lớn lên và phát triển. Mặt 
khác, con cái không cảm thấy được tình yêu thương của 
bố. Trong thời gian học, năm 1959, đang ở năm thứ 3, 
tôi đã được nhà trường cử đi trong nhóm nghiên cứu về 
huyết áp người H’Mông theo đề tài của Giáo sư Đặng Văn 
Chung tại Sa Pa, Lào Cai. Thực lòng tôi cũng thích hơn 
đi lao động tại nông thôn, tại Quảng Ninh như đa số sinh 
viên trường y thời gian đó, do tôi yếu vì loét dạ dày và 
không quen lao động. Tôi được chọn cùng một số bạn học 
chuyên khoa xét nghiệm đầu tiên của Việt Nam. Ngoài 
Tiến sĩ dược khoa Trần Thị Ân (từ Pháp về) dạy hóa sinh, 
Bộ Y tế đã mời các giáo sư John Kelleti (người Hung) dạy 
hóa sinh, bác sĩ Joseph Horváth (người Tiệp) dạy truyền 
máu bằng tiếng Pháp, vì khi đó chưa có ngành xét nghiệm 
ở nước ta. Tôi được cử làm tổ trưởng tổ chuyên khoa xét 
nghiệm. Thời gian này, tôi chuyển sang phụ trách Ban 
Hữu nghị quốc tế của câu lạc bộ Thiếu niên Hà Nội (1960 
-1962). Tôi giúp các em liên lạc, trao đổi thư từ với thiếu 
nhi các nước trong khối xã hội chủ nghĩa, quan hệ với 
thiếu nhi ở các đại sứ quán, dạy tiếng Nga và tiếng Đức 
cho các em. Tốt nghiệp Đại học Y Dược ngày 26/11/1962, 
tôi được cử vào công tác tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An. Tôi 
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rời Hà Nội rất nhanh chóng, không lưu luyến gì. Sau đó 
ít lâu, được Ty Y tế Nghệ An cho biết về lí lịch của mình, 
ban lãnh đạo lớp tôi ở Đại học Y Dược ghi: thành phần 
tiểu tư sản viên chức kiêm tư sản. “Chủ nghĩa thành phần” 
đang nặng nề tại Việt Nam thời gian đó! Tôi báo về cho bố 
biết. Giáo sư Hồ Đắc Di, hiệu trưởng nhà trường gửi ngay 
công văn vào Ủy ban hành chính và Ty Y tế Nghệ An đính 
chính: “Thành phần xuất thân của bác sĩ Hoàng Văn Sơn 
là tiểu tư sản - trí thức như bác sĩ Sơn đã khai, chứ không 
phải kiêm tư sản”. Tuy bị quy kết thành phần sai như vậy, 
tôi vẫn công tác vui vẻ, nhiệt tình, tích cực; sống giản dị, 
chan hòa với anh em trong bệnh viện. Sau khi Mỹ ném 
bom Vinh, Bến Thủy ngày 5/8/1964, bệnh viện tỉnh Nghệ 
An sơ tán về huyện Thanh Chương. Sống trong nhà dân, 
tôi được quý mến, dù người Nghệ An có ấn tượng không 
hay về người Hà Nội. Chủ nhà (mẹ Tâm) sáng nào cũng 
lên đồi hái chè tươi nấu nước cho tôi uống. Tôi đi công 
tác với một cô y tá trẻ, bị máy bay Mỹ ném bom sập cầu, 
phải ở lại nhà dân. Bà chủ nhà chỉ có một cái chăn cho hai 
chúng tôi trên giường đắp chăn, nằm trở đầu đuôi trong 
khi bà nằm dưới ổ rơm. Chúng tôi vô tư ngủ ngon đến 
sáng. Người dân rất tốt. Đi công tác ra Hà Nội, chỉ cần 
đưa công lệnh là có thể đi nhờ ô tô trên đường “bò lăn” 
(vì nguy hiểm) xuyên rừng Nghệ An, Thanh Hóa được 
ăn đầy đủ, do đường quốc lộ số 1 bị ném bom hàng ngày. 
Trên đường đạp xe đi, đến đâu cũng được dân cho “bác” 
(dân gọi bác sĩ) ăn ngủ chu đáo. Tôi tích cực tổ chức lại 
công tác xét nghiệm cho phù hợp với thời chiến, đưa xét 
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nghiệm về tuyến xã, tìm các biện pháp khắc phục để dù 
không có điện mà vẫn phải làm được xét nghiệm. Từ cuối 
năm 1964, ở xã Thanh Khê (huyện Thanh Chương), nơi 
bệnh viện sơ tán, lần đầu tiên tôi trở thành người thầy dạy 
hai khóa xét nghiệm viên của tỉnh, bắt đầu cuộc đời làm 
thầy mà tôi luôn luôn say mê. Tôi noi theo gương bố tôi đã 
làm thầy 15 năm trước đó trong chiến tranh chống Pháp ở 
xã Yên Định (huyện Yên Định, Thanh Hóa). Các em học 
sinh rất quý tôi. Đến nay, có em đã 70 tuổi, ở bên Mỹ, 
khi gặp vẫn “Thầy Sơn! Thầy Sơn!”. Tôi được đi báo cáo 
điển hình xuất sắc thanh niên các cơ quan cấp tỉnh trong 
phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, rồi được cử vào 
Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp tỉnh Nghệ An. Trong 
môi trường như vậy, tôi vẫn hồn nhiên vô tư, hăng hái làm 
việc, bảo báo cáo thì báo cáo, không quan tâm đến các 
danh hiệu. Cụ Phan Sĩ Viêng, một lão nông chân chất (quê 
ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An), thân 
phụ anh bạn Phan Sĩ Kỷ (cùng làm ở Khoa hóa nghiệm 
với tôi, thân nhau như anh em), coi tôi như con. Trong số 
ít bạn thân của tôi, bác sĩ Vũ Long, người cùng phòng với 
tôi ở nhà tập thể bệnh viện đã chia ngọt sẻ bùi với tôi nhiều 
năm (về sau, làm Bí thư Đảng ủy, Phó Giáo sư Phó Giám 
đốc bệnh viện Việt Đức), nay vẫn với tấm lòng giản dị, 
tình bạn chân thành như xưa. Gần 7 năm công tác ở Nghệ 
An, tôi có “nợ ân tình” với người dân xứ Nghệ, không bao 
giờ quên! Dân tốt với mình quá. Đó là thời gian làm việc 
chân tình, giản dị, vô tư nhất của tôi. Phải nói là: có những 
khi nhớ Hà Nội, lúc gian khổ quá, cũng muốn về Hà Nội.
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Tháng 7/1965, em Hoàng Thụy Hưng đang học Đại 
học sư phạm Hà Nội, làm bài thơ “Gửi anh”, được giải 
thưởng của báo Văn nghệ. Thời gian này, tôi đang công tác 
ở “tuyến lửa của miền Bắc”.

GỬI ANH
“Anh đi rồi em nằm giữa đêm sâu
Nghe cành nhãn quệt lá vào cửa sổ
Buồng bên cạnh ba cũng chừng chưa ngủ
Thao thức mùi khói thuốc bay sang.

Mấy anh em xa nhà, vẫn thương anh nhất
Cũng tự hào trước nhất vì anh
Khi đất nước đang sục sôi đánh giặc
Anh ở tiền phương thay mặt gia đình.

Cách xa anh một tháng đường thư
Em thường dõi hướng anh đoán chừng chiến trận…
Bỗng hôm nay đột ngột anh về
Ba gỡ kính ra lau, ngón tay già run mãi
Anh cởi chiếc ba lô đầy cát bụi
Mắt tìm chiếc ghế thân quen.

Em nhìn anh thương từ mỗi dáng đi
Mỗi chiếc lá mang về từ tiền tuyến



137

GIỮ NẾP NHÀ

Công tác gấp, ghé thăm nhà vài tiếng
Đủ thì giờ kể ít chuyện nhà nghe.

Trong chuyện anh có bao nhiêu hình ảnh
Những pháo thủ tân binh, những bà mẹ anh hùng
Em cảm thấy đằng sau bao chuyện
Một cái gì hơn những chiến công.

Không kịp ngả lưng trên giường tuổi nhỏ
Anh lại ra đi. Các đồng chí đang chờ
Em một mình nằm nhớ những ngày xưa
Lại hối lúc gần chưa biết thương nhau nhiều nữa
Mẹ không còn để gói cho anh nắm cơm nếp đỗ
Vụng về em giã tạm cối vừng
Anh đi rồi mùi thơm mãi bâng khuâng”.
Mùi vừng thơm và tấm lòng em Hưng còn đi theo tôi 

mãi suốt bao năm tháng, thắm tình anh em thân thương, 
giản dị.

 Tại Đại hội Hội sinh hóa Việt Nam lần thứ II, tháng 
11/1966 ở Bắc Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) có các 
giáo sư Đặng Văn Chung, Vũ Công Hòe tham dự, tôi báo 
cáo công tác “Khoa Hóa nghiệm bệnh viện Nghệ An sẵn 
sàng trong chiến tranh”, được Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc 
Thạch đứng dậy bắt tay khen ngợi và tuyên dương giữa 
đại hội. Sau Đại hội, tôi được Bộ trưởng ưu tiên mời các 
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cán bộ khu IV (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Vĩnh Linh) ăn tại nhà riêng (phố Trần Hưng đạo), 
có mỗi một món thịt gà luộc, sao ngon thế! Vì nó thắm 
tình thương yêu của Thủ trưởng với các nhân viên công 
tác nơi “tuyến lửa”. Năm 1967, Bộ trưởng tiếp tôi tại văn 
phòng theo đề nghị của tôi. Trong cuộc gặp đó, câu nói 
của ông làm tôi nhớ suốt đời: “Sơn à! Dù khó khăn đến 
mấy cũng phải nghiên cứu khoa học”. Công trình nghiên 
cứu khoa học đầu tiên, nhỏ bé của tôi “Nồng độ protein 
toàn phần trong máu người Nghệ An” cũng bắt đầu từ 
năm 1965 tại bệnh viện tỉnh. Rồi năm 1968, khi mới 30 
tuổi, không phải đảng viên, tôi được Bộ trưởng Phạm 
Ngọc Thạch điều động từ Nghệ An về làm Chủ nhiệm 
Khoa Hóa sinh bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, khi đó do 
một bác sĩ nội khoa phụ trách. Bệnh viện chữa cho cán 
bộ cao cấp của Nhà nước, phải có lý lịch tốt, kiểm tra kỹ 
càng mới được làm việc tại đây. Tôi rất khâm phục bác 
sĩ Phạm Ngọc Thạch ở tài năng và nhân cách, ông là tấm 
gương lớn của tôi.

Trong thời gian làm việc ở Bệnh viện Việt Xô, tôi 
đã lập gia đình với Dược sĩ Dương Thị Nguyệt Minh 
ngày 20/12/1969. Trước đó, tôi cũng có bạn gái khi đã 
tốt nghiệp đại học nhiều năm, nhưng chỉ ở mức bạn bè 
thân, không có ý nào khác. Thời niên thiếu và thanh niên 
của tôi trôi qua thiếu bóng người khác giới, không có sự 
rung động nào. Tôi chỉ là một thiếu niên ngờ nghệch, một 
thanh niên vụng về, chỉ chăm chăm học cho giỏi, chăm 
chăm học ngoại ngữ, ít giao tiếp bạn bè. Hầu như nếp nhà 
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truyền đến tôi là phải có người chỉ bảo, giúp đỡ chọn bạn 
đời, thường là môn đăng hộ đối. Tôi rất biết ơn hai cụ Đỗ 
Đình Khang đã giúp tôi. Hạnh phúc cho tôi đã có người 
vợ con nhà gia thế, bản thân lại đẹp, học giỏi, ngoan hiền. 
Nhạc phụ tôi là luật gia Dương Kỳ Xương, Tri huyện tư 
pháp thời trước, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Thường 
vụ quốc hội. Cụ là một nhà trí thức liêm khiết, chính trực, 
hiền hậu, dạy chúng tôi “mâu thuẫn lớn làm cho bé lại, 
bé thì coi như không có, chín bỏ làm mười”. Tôi rất kính 
trọng Người. Nhạc mẫu tôi, cụ bà Mai Tuyết Chi, rất đẹp, 
tề gia nội trợ vẹn toàn, hiền hậu, độ lượng, hết lòng yêu 
con cháu. Chúng tôi rất biết ơn mẹ đã yêu thương chăm 
nom “con Én, thằng Cu” của chúng tôi từ tấm bé. Vợ tôi 
là chỗ dựa vững chắc của tôi, yêu quí và chăm sóc tôi, để 
tôi có đủ sức lực và khả năng vượt qua nhiều khó khăn, 
trắc trở, xây dựng cuộc đời mình. Vợ tôi có ý chí phấn 
đấu rất cao, dù công tác bệnh viện bận rộn, một mình chu 
toàn mọi việc gia đình khi tôi dạy học ở nước ngoài, mà 
đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y học năm 1992. Tôi 
yêu vợ nhưng không nói ra. Vợ làm món ăn ngon nhưng 
không khen (dù trong lòng rất thích). Đến nay, tình nghĩa 
vợ chồng luôn luôn bền chặt. Thật sự không bao giờ tôi 
nghĩ đến một người khác. Trong thời đại hiện nay, tôi xây 
dựng gia đình khác với ông cha ở thời trước: gia đình hòa 
thuận, một vợ một chồng. Đám cưới vô cùng đơn giản. 
Không có phù dâu, phù rể. Chú rể đón cô dâu bằng xe đạp 
đi mượn. Không tiệc tùng, chỉ có bánh kẹo, chè, thuốc 
lá. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho tôi tiêu chuẩn mua lụa 
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ở cửa hàng đặc biệt Tông Đản để may áo cưới cho vợ. 
Không tuần trăng mật. Nhưng có một việc quan trọng mà 
nếp nhà dạy là phải thế: sau lễ cưới, tôi đưa vợ đi chào và 
ra mắt họ hàng (tất nhiên bằng xe đạp). Bây giờ ít người 
làm như vậy. Chúng tôi sinh con đầu lòng Hoàng Thu Hà 
ngày 11/9/1970, rất yêu con. Một lần con ốm, trong khi 
vợ tôi chăm sóc cháu ở Bệnh viện B (nay là trụ sở Sở Y 
tế Hà Nội), tôi nằm co ro trên chiếc ghế dài trong đêm 
đông giá lạnh ngoài cửa phòng bệnh, thấp thỏm lo lắng, 
mới thấm thía thế nào là nuôi con ốm. Con gái tôi rất yêu 
tôi, có lần tôi bị chảy nước mắt, cháu tưởng tôi khóc nên 
òa khóc theo vì thương bố. Cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo, 
chăm chỉ, học giỏi. Bà ngoại rất yêu cháu. Đó là hạnh 
phúc của chúng tôi. Sau này, cháu đỗ bác sĩ nhi khoa 
được phần thưởng, nhưng lại chuyển sang làm nghề xét 
nghiệm theo con đường của tôi.

Công tác ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, chiều thứ 
2 nào tôi cũng được dự buổi hội chẩn của Giáo sư Tôn 
Thất Tùng ở Khoa Ngoại theo yêu cầu của Giáo sư. Ở 
bệnh viện không có quỹ nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, 
tôi vẫn cố gắng nghiên cứu enzym lactat dehydrogenase 
trong một số dịch sinh vật để chẩn đoán ung thư, trên cơ 
sở những số liệu tôi tự làm. Đề tài này đã được công bố 
trên tạp chí của ngành y Việt Nam (dành cho nước ngoài) 
Revue médicale, thay vì viết bằng tiếng Pháp, tôi viết 
bằng tiếng Đức. Sau đó tôi gửi bài tiếng Đức để đăng 
cho tạp chí Das deutsche Gesundheitswesen (Tạp chí Sức 
khỏe Đức của Bộ Y tế Cộng hòa dân chủ Đức), nhưng 
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không có hồi âm. Tôi phát hiện được mấy trường hợp 
bệnh lý của cán bộ lãnh đạo cao cấp, đã báo cáo riêng. 
Về mặt tổ chức, tôi rất nghiêm, đã cho ra khỏi Khoa một 
xét nghiệm viên con một đồng chí cao cấp ở Trung ương. 
Ông trưởng phòng tổ chức của bệnh viện yêu cầu tôi nhận 
lại nhưng không được. Tôi hoạt động công đoàn, dạy văn 
hóa cho một lớp học của y tá, được học viên quý mến. 
Sau này, một số em đã trở thành bác sĩ. Rồi tôi được cử 
đi học Phó Tiến sĩ khoa học Y Dược ở Liên Xô. Thi xong 
tiếng Nga (đạt loại giỏi), khi kiểm tra lý lịch, người ta 
thấy tôi không thuộc thành phần cơ bản để được đào tạo 
lên cao cho nên việc đi Liên Xô ngừng lại. Tôi không vui 
về việc này, muốn đi khỏi bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. 
Giáo sư Tôn Thất Tùng biết tôi có khả năng nghiên cứu 
nên đề nghị Bộ Y tế điều động tôi về Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Đức, phụ trách xây dựng phòng xét nghiệm enzym 
của Giáo sư để nghiên cứu về ung thư.

Tôi công tác ở bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ năm 
1971 - 1978, là một thành viên tích cực trong nhóm nghiên 
cứu ung thư gan của Giáo sư Tôn Thất Tùng. Trong các 
buổi giao ban hàng ngày, thầy Tùng cho tôi ngồi ngay bàn 
đầu, cùng với các bậc đàn anh để thầy dễ hỏi. Tôi rất vui 
vì được tín nhiệm. Dần dần tự thấy vị trí của mình, tôi tự 
động ngồi xuống phía dưới. Biết mình thì biết vị trí của 
mình. Khi thầy ốm nặng, bạn bè trong nhóm nghiên cứu 
tin cậy phân công tôi đêm đến trực ở nhà thầy. Tôi vui 
mừng đã làm nhiệm vụ của người học trò. Nhớ lại cách 
đây đúng 45 năm, khi Mỹ ném bom B52 Hà Nội suốt 12 
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ngày đêm. Đêm đến mệt mỏi, tôi chỉ dám nửa thức nửa 
ngủ vì lo được gọi đến bệnh viện, nên nửa nằm, nửa ngồi 
đắp mảnh chăn, rét quá. Nhưng thấy bình tĩnh lạ, chẳng 
nghĩ sống chết ra sao, chỉ nhớ con gái bé bỏng hơn 2 tuổi 
đang ở nơi sơ tán với ông bà ngoại. Chiều tối, cháu ra bờ 
ao khóc ngóng tìm mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Thương quá! 
Vợ tôi thì theo cơ quan sơ tán nơi khác. Khi làm ở Bệnh 
viện Việt Đức, chúng tôi có con trai Hoàng Đức Dũng 
sinh ngày 28/10/1974. Cháu lớn lên trong hòa bình, thông 
minh, hiếu động. Có lần, chúng tôi đi làm về thấy hàng 
xóm nói là cháu tự động dẫn bạn về nhà từ trường mẫu 
giáo cách nhà hàng cây số. Một trẻ 4 tuổi đi trên đường 
phố như vậy thì thật là nguy. Cháu yêu quý tôi và cũng 
được bà ngoại yêu quý như chị cháu. Chị cháu theo nghề 
bác sĩ của bố, cháu theo nghề dược sĩ của mẹ. Khi cháu 
còn nhỏ, do tính gia trưởng nên tôi nghiêm khắc, luôn 
muốn cháu theo ý mình. Bây giờ, tôi thấy cháu cũng bắt 
đầu có những biểu hiện gia trưởng. Không nên theo nếp 
nhà ở điểm này.

Trong quá trình làm việc, có khi tôi xin “trình bày 
lại” với thầy về một vài điều liên quan đến hóa sinh, Giáo 
sư Tôn Thất Tùng vẫn vui vẻ lắng nghe, đúng là phong 
cách của một người thầy. Có lần, tôi làm tính toán sai về 
nồng độ enzym mà những số liệu này nằm trong công 
trình giáo sư sẽ công bố. Suy nghĩ cả đêm, tôi quyết định 
báo cáo với giáo sư vì từ trong thâm tâm, nếp nhà đã dạy 
tôi rằng: làm khoa học phải nói đúng sự thật. Ông có vẻ 
không vui nhưng cũng bảo tôi là thành thực. Trong thời 
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gian công tác ở bệnh viện Việt Đức, tôi đã tham gia giảng 
dạy cho một vài lớp bác sĩ chuyên khoa của Học viện 
Quân Y. Năm 1974, tôi có sáng kiến làm xét nghiệm sàng 
lọc hai enzym GOT, GPT để phát hiện viêm gan ở người 
cho máu. Thời gian đó, các xét nghiệm miễn dịch phát 
hiện viêm gan như HBsAg chưa phổ biến ở Việt Nam. 
Xét nghiệm sàng lọc của tôi được ứng dụng có kết quả. 
Giáo sư Tôn Thất Tùng đề nghị Bộ Y tế khen thưởng. 
Trong quá trình làm việc ở nhóm nghiên cứu của Giáo sư 
Tôn Thất Tùng về ung thư gan, tôi đã thu thập các số liệu 
do tôi làm viết thành luận án. Luận án đã được trường Đại 
học y Hà Nội đồng ý để bảo vệ đặc cách Phó Tiến sĩ khoa 
học y dược tại trường. Có một chi tiết: tôi phải nói nhiều 
lần thì Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Ân mới cho tôi đề tên 
giáo sư là người hướng dẫn khoa học trong luận án của 
mình, vì giáo sư nói đó là do tôi tự làm, giáo sư không 
hướng dẫn. Tôi nghĩ: làm được như vậy là do những kiến 
thức thầy Ân đã dạy tôi bao lâu nay. Ngày 10/10/1985, 
tôi đã bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ khoa học y 
dược “Arginaza và isoenzym lactat dehydrogenaza trong 
ung thư gan tiên phát ở Việt Nam” tại Đại học y Hà Nội. 
Tôi rất biết ơn các Giáo sư Tôn Thất Tùng, Trần Thị Ân, 
Hoàng Đình Cầu. Thầy Tùng đã mở đường nghiên cứu 
cho tôi; Thầy Ân đã dạy tôi, là người chị hiền mà tôi 
kính mến; Thầy Cầu là tấm gương cẩn thận, mực thước 
tôi rất kính trọng. Khi ở Bệnh viện Việt Đức, tôi nghiên 
cứu một số enzym như: arginase đặc hiệu của gan, lactat 
dehydrogenase và isoenzym, thiếu Glucose-6-phosphat 
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dehydrogenase(G6PD)… Nghiên cứu thiếu G6PD trong 
hồng cầu rất quan trọng trong việc lựa chọn thuốc điều trị 
sốt rét. Khi chiến tranh kết thúc ngày 30/4/1975, tôi xin 
phép vào Sài Gòn tìm mẹ sau 21 năm xa cách vì đất nước 
chia cắt. Mẹ con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, cảm động 
và vui sướng vô cùng. Mẹ tôi dẫn tôi đi chào họ hàng, tự 
hào có con là bác sĩ. Tôi cũng được họ hàng quý mến, 
khi thấy tôi giặt quần áo cho mẹ (bác sĩ ở Sài Gòn khi 
đó sang trọng lắm). Còn nhớ mãi hình ảnh mẹ gọt xoài 
cho tôi, ngồi nhìn tôi ăn. Tôi xin Bệnh viện Chợ Rẫy làm 
cho mẹ một hàm răng giả nhưng lợi của mẹ mòn hết nên 
không dùng được, thật xót xa! Tôi còn vào thăm mẹ mấy 
lần nữa. Trong lá thư cuối cùng gửi cho tôi trước khi tôi đi 
dạy đại học Y ở Angiêri, mẹ viết: “Mẹ cố chờ đợi con…”. 
Nhưng khi mẹ tôi ra đi vào cõi vĩnh hằng ngày 16/5/1992 
(14/4 năm Nhâm Thân), tôi đang dạy ở Angiêri, không 
biết, cũng không về chịu tang được. Điều này làm tôi mãi 
mãi ân hận. Nỗi ân hận đó có bớt được phần nào vì mùa 
Vu lan báo hiếu năm Đinh Dậu (2017), tôi đã đứng ra tổ 
chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh (1917-2017) của mẹ 
tôi, nhiều con, cháu, chắt đã bày tỏ lòng kính yêu Người.

Năm 1978, Giáo sư Nguyễn Thu Nhạn, Phó Viện 
trưởng Viện Bảo vệ Sức khỏe trẻ em (nay là Bệnh viện 
Nhi Trung ương) đã đề nghị Giáo sư Tôn Thất Tùng cho 
tôi về công tác tại Viện này, làm Phó Chủ nhiệm Khoa 
Hóa sinh mà Chủ nhiệm là kỹ sư Nguyễn Hảo Thư, một 
trí thức chính trực, thẳng thắn, đáng quý. Tôi thay chị 
làm Chủ nhiệm Khoa khi chị đi công tác chuyên gia y tế 
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ở châu Phi. Trong 23 năm làm việc ở đây, tôi đã hết lòng 
phục vụ các cháu với lòng yêu thương, đã nhiều đêm ứa 
nước mắt khi nghĩ đến những cháu qua đời, trăn trở lo 
lắng. Có lẽ phải có mấy trái tim thì mới sống được! Viện 
Nhi cũng là nơi tôi có nhiều công trình nghiên cứu nhất, 
luôn tìm mọi cách làm sao giúp việc chữa bệnh tốt cho 
các cháu. Trong thời gian này, tôi tiếp tục giảng dạy, là 
giảng viên kiêm chức của Đại học Y Hà Nội, Viện Vệ 
sinh dịch tễ trung ương, Đại học Y Dược Thành phố Hồ 
Chí Minh, Phó Giáo sư Chủ nhiệm Bộ môn Hóa sinh Đại 
học Y khoa Blida (Angiêri). 

Tôi nghiên cứu về enzym trong 10 năm: nồng độ các 
enzym trong máu người lớn và trẻ em Việt Nam bình 
thường (1976 – 1986), làm cơ sở cho các đánh giá bệnh 
lý. Công trình đã được Bộ Y tế công bố. Nhiều cháu chết 
vì nhiễm trùng, tôi đã tìm hiểu và lần đầu tiên áp dụng 
xét nghiệm CRP tại nước ta, nhằm chẩn đoán phân biệt 
nhiễm vi khuẩn với nhiễm virus để điều trị thích hợp. Tôi 
phải tự xin hóa chất của Phần Lan để làm nghiên cứu, 
vì kỹ thuật này chưa có ở ta thời gian đó. Sau hơn 20 
năm, đến nay xét nghiệm CRP vẫn nguyên giá trị. Chứng 
kiến những cảnh đau lòng, thương tâm nhiều cháu bị dị 
tật bẩm sinh (bệnh tim bẩm sinh, bệnh Down…) rất khó 
chữa hoặc không chữa được, tôi đã tự học, tự nghiên cứu 
và đưa ra vấn đề xét nghiệm trước sinh và chu sinh để 
chẩn đoán sớm một số bệnh bẩm sinh, di truyền nhằm 
phòng tránh các bệnh này và nếu mắc thì điều trị sớm sẽ 
có kết quả hơn. Giáo sư Dương Thị Cương, Viện trưởng 



HOÀNG VĂN SƠN

146

Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (nay là Bệnh viện 
Phụ sản Trung ương) đã mời tôi báo cáo đề tài “Phương 
hướng xét nghiệm trước sinh và chu sinh để chẩn đoán 
sớm dị tật” tại Viện lần đầu tiên. Sau hơn 20 năm, vấn đề 
chẩn đoán trước sinh và chu sinh đã được tiến hành khá 
rộng rãi ở Việt Nam. Ngày 8/12/2017 đã thành lập Trung 
tâm Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại Bệnh viện Phụ 
sản Trung ương, thực hiện điều mà tôi đặt vấn đề và mong 
ước hơn 20 năm trước. 

Năm 1982, tôi được cử đi học tại Hà Lan. Trong 
chuyện này cũng có rắc rối: tôi đỗ đầu tiếng Anh nhưng 
lại có người dự định thay thế tôi. Tôi phải khiếu nại lên 
Văn phòng Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp thì mới được 
đi học. Tôi học về miễn dịch học tại Bệnh viện nhi Sophia, 
thuộc trường Đại học Erasmus, trường đại học rất lâu đời 
ở Rotterdam. Tôi mất 3 tháng đêm đêm tự học tiếng Hà 
Lan bằng sách tiếng Anh, đến khi tôi hỏi bệnh nhân bằng 
tiếng Hà Lan thì giáo sư rất ngạc nhiên. Cho nên Giáo 
sư H. J. Degenhart Chủ nhiệm Khoa rất quý tôi, đề nghị 
cho tôi sang Mỹ thực tập thêm về xét nghiệm superoxide 
dismutase, một kỹ thuật mới thời gian đó. Nhưng vì lúc 
đó Việt Nam đang có vấn đề với Hoa Kỳ nên không được 
đi. Giáo sư cho tôi đi học về nội tiết học theo lời mời 
của Giáo sư Sten Zdenek Cekan, Chủ nhiệm Khoa Nội 
tiết Bệnh viện Karolinska, Bệnh viện có tiếng tại thủ đô 
Stockholm, Thụy Điển. Ngoài ra, tôi còn được cử đi dự 
hội nghị Hóa sinh các nước Tây Âu tại New Castle - upon 
- Tyne (Anh quốc). Bác sĩ Ben Gershom, người Do Thái, 
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rất giỏi, trực tiếp dạy tôi, cũng quý tôi và mời tôi đến ăn 
ở nhà riêng (hiếm khi ông mời khách). Các kỹ thuật viên 
cùng Khoa rất thân tình với tôi. Tôi có nhiều bạn Hà Lan, 
nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Trong buổi họp tổng kết thời 
gian học, tôi đã báo cáo (vì là trưởng đoàn thực tập sinh 
Việt Nam) bằng tiếng Hà Lan, gây ấn tượng tốt với các 
giáo sư và đại diện của NUFFIC (Cơ quan hợp tác đại 
học quốc tế của Hà Lan, nơi cấp học bổng cho chúng tôi). 
Biết tiếng Hà Lan cũng có thuận lợi. Đọc báo Hà Lan 
thấy phóng viên nói chưa đúng về việc Hội đồng thành 
phố Amsterdam viện trợ để xây dựng một trường cho Hà 
Nội, tôi đã báo cáo ngay với Đại sứ Hà Văn Lâu ở Pháp 
(kiêm nhiệm Hà Lan). Sau đó, mọi việc được giải quyết, 
và trường Trung học phổ thông Hà Nội - Amsterdam danh 
tiếng đã ra đời. Tôi còn được mời nói trên một đài truyền 
hình Hà Lan (ở Hilversum) về việc quyên góp thuốc chữa 
bệnh cho Việt Nam. Rồi lại dịch cách sử dụng thuốc đã 
quyên góp sang tiếng Việt để gửi về nước. Có lẽ vì thế 
mà Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp đã gợi ý tôi sau khi học 
xong chuyển sang làm công tác ngoại giao thay vì trở lại 
ngành y. Khi tôi về nước, giáo sư H.J.Degenhart đã đề 
nghị Bộ Y tế Việt Nam cho tôi sang làm luận án tiến sĩ tại 
Hà Lan. Thời gian học ở Hà Lan, tôi đi nhiều nơi, tiếp xúc 
với nhiều người, có nhiều bạn, trong đó có ông bà bác sĩ 
APM Van Oudheusden (gọi thân mật là Toon và Carola) 
mà tôi vẫn giữ quan hệ như anh chị em đến ngày nay. Đây 
là nước tôi có nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều cảm tình nhất 
trong số những nước tôi đã qua.
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Năm 1988, trong phong trào “giúp nước cứu nhà” của 
nhiều giảng viên đại học, hoàn cảnh kinh tế của nhiều 
người rất khó khăn, tôi đi học tiếng Bồ Đào Nha để đi 
dạy ở Angola. Do công tác ở Viện Nhi rất cần, không 
được nghỉ nên trong gần 1 năm, hàng ngày sau giờ làm 
việc (17h), tôi lại đạp xe đạp từ Viện Nhi đến Đại học 
Bách Khoa học tiếng Bồ Đào Nha, đến đêm mới được 
ăn cơm. Cứ thế, kiên nhẫn, vất vả, tôi đã đỗ tiếng Bồ 
Đào Nha mức D (trình độ giảng dạy). Đang chuẩn bị đi 
dạy đại học tại Angola thì theo yêu cầu của chính phủ 
Angiêri, năm 1989 tôi là người Việt Nam đầu tiên được 
đi dạy đại học y khoa tại đây. Khi đó, đã có nhiều chuyên 
gia Việt Nam dạy ở các trường đại học khác, không phải 
là trường y. Nước bạn phong tôi là Phó giáo sư, cử về 
làm chuyên gia giảng dạy ở Đại học Y khoa Blida, thuộc 
trường Đại học Angiê (Alger). Khi ở Việt Nam, tôi giảng 
dạy trên đại học cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ, thạc sĩ, 
bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I và cấp II. Tôi 
luôn luôn nhắc nhở các học viên: “lương y như từ mẫu”, 
phải là từ mẫu giỏi. Người ta đến bệnh viện không phải 
để gặp một ông sư hiền từ mà muốn chữa khỏi bệnh. Phải 
học cho giỏi, phải nghiên cứu thì mới làm được việc này. 
Về công tác xét nghiệm, y đức thể hiện ở chất lượng xét 
nghiệm. Làm xét nghiệm chính xác là có y đức. “Xét 
nghiệm là cơ sở của y học”, giúp chẩn đoán và điều trị 
bệnh có hiệu quả, và có thể góp phần tìm ra và điều trị 
những bệnh chưa biết (SARS, EBOLA, vi khuẩn kháng 
thuốc…). Làm Chủ nhiệm Bộ môn Hóa sinh ở Angiêri 
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gần 5 năm (1989-1994), dạy sinh viên bằng tiếng Pháp, 
tôi phải soạn giáo trình để cập nhật kiến thức dạy các bạn 
trẻ (Angiêri, Palestin…): muốn chữa bệnh phải thương 
người, phải giỏi. Khi đó, ở Angiêri đã có Hồi giáo cực 
đoan. Tổng thống Angiêri, một số chuyên gia nước ngoài 
trong đó có 2 thầy giáo Việt Nam đã bị giết. Tôi thương 
các thanh niên trẻ Angiêri, sinh viên của tôi nên giảng dạy 
hết lòng. Dạy sinh viên thì phải quý, phải hiểu sinh viên. 
Quý sinh viên thì họ sẽ quý mình. Nhưng phải nghiêm 
khắc để họ học hành nghiêm chỉnh, trở thành bác sĩ giỏi. 
Sinh viên cũng quý tôi. Tôi bị trộm vào lấy hết đồ đạc lúc 
đang dạy trên giảng đường. Sinh viên rất thông cảm với 
tôi, đã tổ chức quyên góp một số tiền nhỏ tặng tôi. Việc 
này không dễ, phải xin phép nhà trường vì lúc đó đang 
có Hồi giáo cực đoan, người ta sợ quyên góp cho những 
người đó. Tôi phải về nước trước hạn vì bố ốm nặng. Buổi 
học cuối cùng, tôi vừa giảng vừa quay lưng lại học trò vì 
vừa nói vừa khóc, do thương các em. Sau giờ giảng, sinh 
viên quây quần bên tôi trò chuyện rất đầm ấm, cảm động. 
Về nước mấy năm, tôi vẫn nhận được nhiều thư của học 
trò. Có mấy em (Boussaha Tarek, Lamine Soufiane…) 
gọi tôi là “cha” (mon père) xưng con (ton fils), điều này 
ít thấy với sinh viên các nước. Các em Daya Gagrine, 
Mekki Imam, Nehil Amina viết: “… Tất cả sinh viên đều 
nghĩ đến thầy, và từ thâm tâm rất mong gặp lại thầy tại 
Angiêri nơi coi thầy như một người con của đất nước…” 
Em Mekki Imam viết: “… Đối với chúng em, thầy còn 
hơn cả giáo sư mà còn là cha mẹ, là người bạn. Với thầy, 
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môn Hóa sinh hay hơn bao giờ hết, môn mà trước đó em 
không thích lắm, nhưng nay lại rất thích, vì nó đễ hiểu, dễ 
tiếp thu. Đó là nhờ thầy, vì chính người thầy làm cho môn 
học trở nên hay. Tiếc thay! Angiêri đã mất đi người giáo 
sư tốt nhất mà trước đây em chưa từng có. Em hy vọng 
thầy sẽ sớm trở lại Angiêri, đất nước thứ hai của thầy. 
Tất cả học trò của thầy trong đó có em đều nghĩ đến thầy 
rất nhiều, và luôn giữ mãi hình ảnh của thầy để đi đến 
thành công và thắng lợi trong học tập. Thầy hãy biết rằng 
chúng em sẽ không bao giờ quên thầy, và em sẽ cố gắng 
theo lời khuyên của thầy trong buổi học cuối cùng cho 
cuộc đời em. Tất cả gia đình em ở đây kính chào thầy…”. 
Tôi luôn luôn nhớ mãi những tình cảm chân thành của các 
em sinh viên trẻ trung hồn nhiên đó; gìn giữ những lá thư 
thắm tình thầy trò của các em. Thời gian dạy ở Angiêri 
là một trong những thời kỳ dạy học tươi đẹp nhất của tôi.

Tôi là người thầy làm việc bằng trái tim mình, nên hay 
khóc. Làm thầy thuốc, khóc vì thương bệnh nhân. Làm 
thầy giáo, khóc vì thương sinh viên. Hiệu trưởng trường 
Đại học Y Blida gửi công văn nhận xét về tôi cho Bộ Đại 
học Việt Nam: “… Ông là một mẫu mực nghiêm túc, tài 
năng, đáng mến. Các sinh viên của ông, đồng nghiệp, nhà 
quản lý thấy ở ông hình ảnh một giảng viên luôn luôn sẵn 
sàng, tươi cười. Một tinh thần trách nhiệm hiếm có và tài 
năng mẫu mực, kết quả của bề dày kinh nghiệm lớn lao 
trong lĩnh vực Hóa sinh…”. Thời gian ở Angiêri, tôi cũng 
được mời đi tham quan, tìm hiểu tại Genève, Lausanne 
(Thụy Sĩ), Napoli (Italia), Oulu (Phần Lan). Khi làm việc 
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ở Napoli, tôi ở trong một tu viện do một linh mục quản lý, 
hàng ngày cùng ăn với ông. Thế là tôi học luôn tiếng Ý. 
Linh mục rất thích sự nhiệt tình học hỏi của tôi nên đã cho 
tôi quyển ngữ pháp tiếng Ý của riêng ông. Về nước, lại tự 
học thêm, và đã bắt đầu đọc được tài liệu y khoa bằng tiếng 
Ý (có tra từ điển).

Tôi về nước, được ở bên bố tôi mấy tháng trước khi 
Người về với tổ tiên ngày 22/10/1994 (18/9 năm Giáp 
Tuất). Bố tôi ra đi bình thản trong giấc ngủ như tính cách 
của Người. Tôi thấy ân hận, đã có một vài lần không làm 
bố tôi hài lòng trong thời gian trước đó. Bố tôi có những 
nhân cách lớn mà tôi không theo kịp: chính trực, thẳng 
thắn, nhân hậu, nhẹ nhàng, chu đáo, công bằng. Bố tôi 
để cho tôi tự lập vươn lên, không can thiệp vào cuộc đời 
tôi. Tuy vậy, tôi cũng có thiệt thòi là không được học 
những kinh nghiệm, những bài học lớn trong nghề y mà 
bố tôi đã có. Thời gian này, tôi có một người bạn thân là 
anh Trương Thìn, bác sĩ, họa sĩ, lại là nhạc sĩ, ca sĩ, thi 
sĩ. Khi vào dạy Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 
tôi thường đến ở tại Viện Y dược học dân tộc do anh làm 
Viện trưởng. Anh là một nghệ sĩ, rất vô tư, trong sáng, 
một nhân cách lớn mà tôi khâm phục, quý trọng. Anh tích 
cực hoạt động trong phong trào sinh viên từ năm 1966, 
cùng với Trịnh Công Sơn. Tôi cảm phục người nhạc sĩ tài 
năng lớn lao cuối thế kỷ 20 này. Những bài ca giàu tính 
nhân văn và triết lý của anh mà tôi trải lòng mình khi hát, 
đã cho đời tôi thêm vui sướng. Hình ảnh anh Thìn và anh 
Sơn luôn ở trong lòng tôi.
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Từ năm 1995, tôi bắt đầu nghiên cứu các chỉ dấu ung 
thư (Tumor marker) là những xét nghiệm lần đầu tiên làm 
ở Việt Nam. Các chỉ dấu này rất giá trị để chẩn đoán, nhất 
là để theo dõi (monitoring) việc điều trị ung thư. Tôi say 
mê lĩnh vực này cho đến tận ngày nay, vì nó góp phần 
quan trọng trong việc phát hiện và chữa được một số loại 
ung thư.Trong quá trình làm việc, đã thu được một số kết 
quả, viết nhiều bài báo y học ở trong và ngoài nước về 
vấn đề này. Trong số đó, công trình nghiên cứu “CA 72-
4, CA 19-9 và CEA trong chẩn đoán ung thư đường tiêu 
hóa” được giải thưởng ASIA A của Liên đoàn Hóa lâm 
sàng và xét nghiệm Y học quốc tế (IFCC) tại Đại hội thứ 
18 ở Kyoto (Nhật Bản) năm 2002.

Thời gian 23 năm làm việc tại Viện Nhi cũng là thời 
gian tôi có những hoạt động quốc tế phong phú nhất. Giao 
thiệp với đồng nghiệp quốc tế là một khả năng và niềm 
vui của tôi. Sau khi lần đầu tiên được mời làm thuyết 
trình viên của Hội nghị Hóa lâm sàng và xét nghiệm y 
học quốc tế (IFCC) lần thứ 13 tại The Hague (Hà Lan) 
năm 1987, tôi tiếp tục được mời đi thuyết trình tại một số 
hội nghị Y học quốc tế khác tại Singapore (1996), Hồng 
Kông (1996), Kuala Lumpur (Malaysia, 1998). Tôi còn 
được mời làm Chủ tịch Hội thảo bàn tròn của các Hội 
nghị Hóa lâm sàng và xét nghiệp y học quốc tế (IFCC) 
tại San Francisco (Mỹ, 1990), Kyoto (Nhật, 2002). Tôi 
cũng là Ủy viên Hội đồng cố vấn khoa học quốc tế của 
các Hội nghị xét nghiệm y học quốc tế tại Italia, Nhật 
Bản, Australia, Braxin, Thổ Nhĩ Kỳ. Do quan hệ quốc tế 
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rộng rãi, tôi đã học được những cái hay của bạn bè năm 
châu để bồi bổ kiến thức cho mình. Đối với tôi, tự học là 
quan trọng nhất. Khi tôi học đại học, chưa có Sinh học 
phân tử, chưa có Tin học. Sau này, tôi phải tự học trên cơ 
sở ý chí tự lập xuyên suốt cuộc đời mình và đã biết được 
những điều mới lạ đó. Học thầy, học bạn, học trên báo 
chí, trong các hội nghị. 80 tuổi rồi vẫn học. Nhờ có ngoại 
ngữ, học càng dễ hơn. Tôi đang noi gương tự học của ông 
nội tôi, một nhà Nho cổ điển, đỗ Cử nhân năm 1900, đã 
học thêm tiếng Pháp, được cử đi Pháp. Ông nội tôi đã viết 
nhiều sách về nhiều mặt: lịch sử, địa dư (vẽ cả bản đồ), 
chính trị, luật pháp, văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục. Thấy 
được lợi ích của việc hội nhập quốc tế, tôi đã tự động đề 
nghị hãng Radiometer (Đan Mạch) tài trợ hội phí trong 
10 năm và vận động cho Hội Hóa sinh y dược học Việt 
Nam làm thành viên của Hội Hóa lâm sàng và xét nghiệm 
y học quốc tế (IFCC) năm 1989, là nước thứ 3 ở Đông 
Nam Á sau Singapore và Indonexia; và sau đó gia nhập 
Liên đoàn Hóa sinh lâm sàng châu Á - Thái Bình Dương 
(APFCB) năm 1990. Chính việc hội nhập quốc tế này đã 
góp phần cho sự phát triển của Hội Hóa sinh y dược học 
Việt Nam. Những lớp đào tạo về nâng cao chất lượng xét 
nghiệm đầu tiên là do sự giúp đỡ của IFCC, của các Hội 
Hóa sinh Australia, Pháp, Canada. Tôi đã xin được một 
số tài trợ để làm kỹ thuật mới (như kỹ thuật xét nghiệm 
CRP…), xin được 5 học bổng nâng cao trình độ cho 5 bạn 
trẻ đi học ở Hồng Kông, Thụy Điển, Australia, Thái Lan. 
Tôi có thể dự nhiều hội nghị y học quốc tế là do được mời 
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báo cáo hoặc tài trợ tham dự như ở: Anh (1983), Canada 
(1997), Australia (1999, 2004, 2009), Mỹ (1998, 2005), 
Nhật Bản (2002).

Tôi tích cực tham gia nhiều hội y học trong nước và 
quốc tế: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Hội Y học Việt Nam, 
Tổng thư ký Hội Hóa sinh y dược học Việt Nam, Phó Chủ 
tịch Hội Hành nghề y tư nhân Việt Nam. Tôi còn tham gia 
Hội Nhi khoa Việt Nam, Hội Y học dự phòng Việt Nam, 
Hội Nội tiết và đái tháo đường Việt Nam. Từ năm 1990, tôi 
là Hội viên Hội Hóa sinh lâm sàng Hoa Kỳ (AACC), Hội 
Enzym - học quốc tế (ISE, 1991), Hội Theo dõi thuốc điều 
trị và độc chất lâm sàng quốc tế (IATDMCT, 1997), Hội 
Địa lý quốc gia Mỹ (NGS, 1997), Hội Hóa sinh lâm sàng 
Á - Úc (AACB, 1998). Năm 1997, Viện Hàn lâm khoa học 
New York (NYAS, New York Academy of Sciences) công 
nhận tôi là thành viên trong dịp kỷ niệm 180 năm thành 
lập (1887-1997). Đây là viện nghiên cứu khoa học rất lâu 
đời và uy tín của Hoa Kỳ, nay đã tròn 200 năm, có nhiều 
thành viên nổi tiếng thế giới như: Thomas Edison, Charles 
Darwin, Louis Pasteur. 

Năm 2001, tôi về hưu, và năm 2002, được mời xây 
dựng Khoa Xét nghiệm y học tại Bệnh viện đa khoa tư 
nhân Tràng An, bệnh viện tư đầu tiên ở Hà Nội. Trong 
quá trình xây dựng và làm việc, tôi luôn luôn lấy chất 
lượng làm đầu theo phương châm “y đức thể hiện ở chất 
lượng xét nghiệm”, trong khi hầu như mọi người đều nghĩ 
rằng cơ sở y tế tư nhân vì muốn có lợi nên chất lượng 
không cao. Tôi luôn đấu tranh chống lại việc lạm dụng 
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xét nghiệm: vừa xét nghiệm ở nơi này, đến nơi khác phải 
làm lại, gây khó khăn và tốn kém cho bệnh nhân. Sau 4 
năm cùng đồng nghiệp kiên trì, từ năm 2017, Bộ Y tế đã 
quyết định liên thông xét nghiệm tại các bệnh viện Trung 
ương từ ngày 01/8/2017 và từ 01/01/2018 sẽ liên thông 
xét nghiệm tại các bệnh viện tuyến tỉnh, giảm rất nhiều 
sự phiền hà và chi phí cho bệnh nhân. Đã về hưu, nhưng 
tôi vẫn nghiên cứu khoa học, dù ở cơ sở tư nhân không 
có kinh phí nghiên cứu, chẳng ai khuyến khích. Trong 11 
năm làm việc ở Bệnh viện Tràng An, tôi hoàn thành 2 đề 
tài và đề tài “Vai trò của HbA1C và microalbumin trong 
việc theo dõi điều trị đái tháo đường’’ đã được trình bày 
tại Hội nghị khoa học của Hội Hóa sinh lâm sàng Á - Úc 
lần thứ 47 ở Brisbane (Australia), tháng 9/2009. Muốn 
nghiên cứu, phải luôn làm việc cẩn thận, bảo đảm chất 
lượng. Tôi vẫn tiếp tục tự học, đặc biệt là lĩnh vực sinh 
học phân tử; tiếp tục hoạt động các Hội, hy vọng với kinh 
nghiệm của mình có thể giúp được phần nào cho mọi 
người. Hiện nay, tôi đang cố gắng truyền bá kiến thức về 
ung thư: cách phòng tránh, phát hiện sớm, chẩn đoán và 
điều trị ung thư, luôn luôn nói cho mọi người hiểu rằng: 
1/3 ung thư là chữa được nếu phát hiện sớm và điều trị 
đúng cách. Ngày 15/9/2010, Tiến sĩ Ann Read, nhà hóa 
sinh lão thành của Hội hóa sinh lâm sàng Á - Úc đã viết 
thư cho Tiến sĩ John Burnett, Chủ tịch Hội đồng sáng lập 
Đại học Khoa học Bệnh học Hoàng gia Á-Úc giới thiệu 
tôi làm Ủy viên sáng lập của Đại học này: “… Ông là Ủy 
viên sáng lập của Hội Hóa sinh Y học Việt Nam, luôn 
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luôn đóng vai trò tích cực trong các hoạt động của Hội. 
Ông là một nhà lãnh đạo khoa học lão thành, nổi tiếng 
trong Hóa sinh lâm sàng ở Việt Nam và quốc tế…”. Mặc 
dù tôi đã nghỉ hưu lâu, năm 2012 vẫn được bầu là Ủy viên 
sáng lập của Đại học Khoa học Bệnh học Hoàng gia Á-Úc 
(FFsc, RCPA). Năm 2016, ở tuổi 78, tôi được cử làm Ủy 
viên liên kết Ban chẩn đoán phân tử của Ủy ban khoa 
học Liên đoàn Hóa lâm sàng và xét nghiệm y học quốc tế 
(IFCC). Còn sức khỏe, còn học, còn làm việc, còn có thể 
giúp ai thì vẫn làm cho đến khi không làm được nữa. Cái 
chính là vì tình người.

Tới nay, tôi đã viết được 265 bài báo, công bố trên các 
báo y học trong nước và quốc tế, là tác giả và đồng tác giả 
của 22 cuốn sách tiếng Việt, Anh, Pháp xuất bản ở Việt 
Nam, Hoa Kỳ, Angiêri. Tiểu sử của tôi đã được in trong 
một số sách tiểu sử những nhà khoa học, trí thức quốc tế ở 
Hoa Kỳ, Anh, Ấn Độ.

Tôi đã liên tục cố gắng gìn giữ nếp nhà trong bao nhiêu 
năm. Hai điều tôi có khác với tổ tiên: thời đại của ông 
cha, gia đình nhiều vợ, nhiều con là bình thường. Ngày 
nay, tôi xây dựng gia đình một vợ một chồng “tát biển 
Đông cũng cạn”. Đến nay đã 49 năm, tình nghĩa vợ chồng 
bền vững sắt son, con cái hiếu thảo. Thời đại ông cha tôi, 
những nhà Nho chính trực, việc nối dõi tông đường là quan 
trọng bậc nhất. Ngày nay, việc nối dõi tuy vẫn quan trọng 
nhưng không còn là thiết yếu như trước. Là trưởng tộc 
phái Hoàng Thụy Chi, tôi muốn có cháu trai nối dõi tông 
đường, nhưng sau khi suy nghĩ nhiều, cuối cùng thấy rằng: 
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trai gái cũng như nhau, đều phải sống làm người tử tế, có 
bổn phận giữ gìn thanh danh tổ tiên, giữ vững nếp nhà như 
nhau. Vợ chồng tôi đã cố gắng làm gương cho con cháu, 
dâu rể trong cuộc sống và luôn luôn dạy con cháu phải giữ 
nếp nhà. Con gái tôi, Hoàng Thu Hà, chồng là Đặng Quốc 
Tuấn sinh hai cháu Đặng Vũ Đức và Đặng Hoàng Lan. Hai 
con tôi đều trong ngành y, tiếp nối truyền thống y khoa ba 
đời. Con rể Đặng Quốc Tuấn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ y học, 
con trưởng của Bác sĩ Đặng Vũ Viêm và Nhà giáo Nguyễn 
Thị Nhung, cháu đích tôn của Bác sĩ Đặng Vũ Lạc, bạn 
đồng môn của bố tôi và cùng tốt nghiệp bác sĩ tại Paris năm 
1927. Đặng Quốc Tuấn được tặng giải thưởng Nhà nước về 
Khoa học và Công nghệ năm 2017, một bác sĩ hết lòng vì 
bệnh nhân, một người con hiếu nghĩa. Con gái tôi, Tiến sĩ 
y học, theo nghề xét nghiệm y khoa của tôi, được tôi hướng 
dẫn từ những bước đầu tiên, luôn học hỏi vươn lên, năng 
động. Tuy cũng còn phải cố gắng nhiều, cháu sẽ là thế hệ 
nối tiếp cha anh phát triển chuyên ngành Hóa sinh ở nước 
ta. Cháu là một người con hiếu thảo, người vợ tận tình, yêu 
thương con cái.

Con trai tôi, Hoàng Đức Dũng, vợ là Nguyễn Ngọc 
Điệp, sinh hai cháu Hoàng Ngọc Khánh Linh và Hoàng 
Ngọc Phương Linh. Cháu Dũng là dược sĩ theo nghề của 
mẹ, cháu Điệp làm nghề ngoại giao theo nghề của bố: Cụ 
Nguyễn Văn Đoạt (Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt 
Nam tại Pháp) và Nhà giáo Lê Thị Tiến. Cháu Điệp là một 
nhà ngoại giao nhiều triển vọng, một người mẹ hết lòng 
yêu thương, chăm sóc con. Cháu Dũng năng động, mạnh 
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mẽ, có ý chí tự lập vươn lên, tuy còn phải khắc phục tính 
nóng nảy. Dũng là một người con hiếu thảo, một người 
cháu đích tôn theo gương bố quan tâm đến công việc dòng 
họ, sẽ là thế hệ giữ được nếp nhà nghiêm cẩn.

Tôi đã 80 tuổi, sức khỏe kém, sống bình lặng trong 
một gia đình êm ấm. Tôi đã tiếp bước được tổ tiên, ông cha 
trong hai nghề đáng trân trọng là nghề thầy giáo (truyền 
từ ba đời trước) và thầy thuốc (truyền từ bố tôi). Sống tử 
tế, thẳng thắn nhưng nóng nảy. Tôi học được ở ông cha 
mình sự thẳng thắn, giữ khí tiết. Gương từ quan về dạy 
học của cụ Hoàng Văn Định; treo ấn từ quan đánh Pháp 
của cụ Hoàng Văn Hòe luôn ngời sáng trước mắt tôi. Sống 
vô tư khi còn thanh niên. Ở tuổi trung niên, thì do ngại 
đụng chạm mà ít nói, ít đấu tranh. Càng nhiều tuổi, tôi càng 
hay nói hơn, mạnh mẽ bày tỏ ý kiến về những điều cho là 
sai trái. Nhưng muốn điều tốt mà nóng nảy thì hay hỏng 
việc. Tôi không hiền hòa, nhẹ nhàng được như bố tôi, cũng 
không khiêm tốn được như cụ đã từ chối những chức vụ 
cao để chỉ làm một bác sĩ bình thường. Từ một Giám đốc 
Sở Y tế, một Hiệu trưởng rồi cuối đời làm Trưởng phòng 
vẫn vui vẻ. Còn tôi cũng thích có một địa vị nào đó, cũng 
thích danh. Nhưng vì thẳng thắn, tự trọng, không chịu xu 
nịnh nên chỉ là một Chủ nhiệm Khoa Xét nghiệm. Tôi học 
được sự công bằng của bố tôi. Cụ có nhiều con, có yêu con 
này hơn con khác nhưng không để lộ ra ngoài, lại quan tâm 
đến con yếu kém hơn, và bảo đảm quyền lợi công bằng 
cho tất cả các con. Người ta nói: “giàu vì bạn, sang vì vợ”, 
nhưng tôi ít bạn thân. Bạn của tôi là sách. Tôi có khá nhiều 
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sách, đặc biệt là sách về du lịch, về lịch sử, ngoại ngữ. 
Thích đọc truyện cho thiếu nhi, đọc thấy mình trẻ lại, hồn 
nhiên, vô tư như các em. Được trở về với tuổi thơ trong 
sáng của mình, thoải mái, không lo toan, thích lắm. Có lẽ 
tôi là một “ông già trẻ thơ ”! 

Tuổi tôi là Mậu Dần: 
“Mậu Dần khí phiền bồng
Lưu lạc biết bao đông
Một tay làm nên nghiệp
Vãn niên mới thành công”.
Hoàn cảnh gia đình xa mẹ từ nhỏ, thiếu tình thương, 

gặp nhiều khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Vợ tôi nhiều 
lần nói: “Số anh khổ. Người khác thì làm êm như ru. Anh 
thì rất vất vả mới làm được”. Tôi phải tự lập, tự học, tự 
vươn lên trong cuộc đời, đấu tranh vượt qua nhiều khó 
khăn. Tôi có lòng thương người, hay xúc động, thương 
bệnh nhân, người nghèo khổ, sa cơ lỡ vận, thương và 
tận tụy với học trò. Sống có tình có nghĩa. Đến nay đã 
80 tuổi, càng thấy địa vị, danh vọng, tiền tài, chỉ là hư 
ảo, là phụ. Con người quý nhất là cái tình, còn mãi mãi. 
Tôi chăm chỉ, cần cù học hỏi, say mê nghiên cứu. Có lẽ 
đã thừa hưởng phần nhỏ khả năng nghiên cứu của ông 
nội tôi, một học giả biết về nhiều mặt: lịch sử, địa lý, 
chính trị, văn hóa, ngôn ngữ, văn học. Tấm gương cụ tôi, 
nhà Nho uyên bác Hoàng Văn Hòe, tôi hằng noi theo. 
Tôi say mê học ngoại ngữ, đó là thú vui của tôi. Không 
thích chơi bời, chỉ thích học, tự học tiếng Nga, tiếng Đức, 
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tiếng Hà Lan. Ngoại ngữ là phương tiện quý cho nghiên 
cứu khoa học. Đi du lịch cũng là một cách học. Thích du 
lịch, tìm hiểu, khám phá nhiều nơi, nhiều nước là thú vui 
cho đến tuổi 80. May tôi có khả năng giao tiếp, biết cách 
tìm kiếm, có chút kiến thức và kinh nghiệm nên đã được 
mời đi dự hội nghị, báo cáo hoặc đi thăm. Tôi đã đi qua 
năm châu, đã đến Rovaniemi (Phần Lan) ở vòng Bắc cực, 
quê hương ông già Noel; đứng ở Mũi Hảo vọng (Cap de 
Bonne Espẻrance, Nam Phi) ngắm sóng Ấn Độ Dương 
hòa vào sóng Đại Tây Dương; đã qua Anchorage, bang 
Alaska, cực Tây của Hoa Kỳ; đến Cairns (Australia) thăm 
Rạn san hô Great Barrier rộng nhất thế giới. 

Được như ngày nay, là nhờ tôi có gia đình tốt, yên ấm; 
có thầy tốt, giỏi giang; có bạn tốt, chân tình. Tôi đã sống 
làm người bình thường tử tế, có tình người. Đã noi gương 
tổ tiên ông cha, giữ được nền nếp truyền thống gia đình, 
tuy còn thiếu sót. Vợ chồng tôi và con cháu tôi còn phải cố 
gắng nhiều, rèn luyện liên tục, sửa chữa sai sót để luôn giữ 
được nếp nhà. Tôi hết lòng mong mỏi con cháu luôn tự sửa 
mình, sống tử tế, góp sức nhỏ bé cho xã hội và giữ nếp nhà 
sao cho vẹn toàn. Đó sẽ là hạnh phúc cho bản thân tôi, cho 
cả gia đình.
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