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VIÊN HỌA THỜI TỐNG 

Lưu Hồng Sơn(*) 

 

Tóm tắt: 

Người Trung Quốc cổ xưa không chú ý vào việc phân biệt giữa Viên (vượn) và 
Hầu (khỉ). Trong văn học thời Tấn, Đường, hình ảnh Vượn thường gắn với cái Bi; 
đến thời Tống, Vượn trở thành một đề tài mới, độc đáo trong hội họa. Vượn trong 
tranh của Dịch Nguyên Cát mang cái đẹp ngây thơ, tinh nghịch, đầy sức sống thế 
gian. Vượn trong tranh của Pháp Thường mang vẻ đẹp thanh nhã, tĩnh lặng, thể 
hiện sức sống tiềm tàng mà  mãnh liệt của thế giới tinh thần. 

Từ khóa: Hội họa thời Tống; tranh vượn; Dịch Nguyên Cát; Pháp Thường. 

 

1. Hội họa thời Tống và “Viên tượng” trong văn hóa truyền thống Trung 
Quốc 

Năm 960, Triệu Khuông Dận thống nhất Trung nguyên lập ra chính quyền nhà 
Tống, sử gọi là “Bắc Tống”. Năm 1127, Bắc Tống bị tộc Nữ Chân (nhà Kim) diệt, 
hoàng tộc phải chạy sang miền nam, sử gọi là “Nam Tống”, tồn tại đến 1279 thì bị 
tộc Mông Cổ cướp chính quyền lập ra nhà Nguyên. Trong lịch sử Trung Quốc, đây 
là thời kỳ đen tối của người Hán, nhưng xét về thành tựu nghệ thuật thì Tống lại là 
thời kỳ huy hoàng rực rỡ. 

Thời Bắc Tống, chính quyền trọng văn khinh võ, chú trọng sản xuất, thủ công 
nghiệp đặc biệt phát triển. Theo sự phồn vinh của kinh tế và văn hóa thị dân, các sản 
phẩm nghệ thuật cũng dần dần trở thành một nhu cầu lớn, một loại hàng hóa được 
nhiều người ưa thích. Vua chúa nhà Tống các đời hầu như không ai không yêu thích 
hội họa, có người thậm chí say mê nghệ thuật đến mức vong quốc như Tống Huy 
tông Triệu Cát. Nhà Tống chú trọng vào việc phát triển Họa viện, “Họa học” 
(trường lớp đào tạo hội họa) thu hút nhân tài, khuyến khích sĩ phu văn nhân dùng 
hội họa thể hiện tài năng; không khí “sùng họa” lan tràn khắp xã hội, nghề vẽ trong 
dân gian do vậy cũng rất phát đạt. Đây là những nguyên nhân quan trọng khiến cho 
hội hoạ Trung Quốc bước vào thời đại hoàng kim, có ảnh hưởng sâu rộng đến hội 
họa các đời sau ở Trung Quốc nói riêng và ở vùng văn hóa chữ Hán nói chung. Hội 
họa thời Tống kế thừa truyền thống từ các thời kỳ trước, đề tài phong phú đa dạng, 
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tinh thần của hội họa thời kỳ này đặc biệt đề cao tính sáng tạo độc đáo và vẻ đẹp tự 
nhiên, cao nhã. Tranh sơn thủy và hoa điểu được xem là những thể loại tiêu biểu cho 
thành tựu hội họa thời Tống. 

Vượn là một loài linh 
trưởng có nguồn gốc cổ xưa, 
quen thuộc gần gũi với con 
người. Ở phương Tây từ thế 
kỷ IV Tr.CN, Aristote đã có 
ghi chép, phân biệt sơ bộ về 
vượn (không đuôi) và khỉ (có 
đuôi), nhưng phải đến thế kỷ 
XVIII, học giả Carl Linnaeus 
(1707-1778) người Thụy Điển 
mới lần đầu tiên phân biệt rõ 
giữa hai loại linh trưởng lớn là 
vượn (ape) và khỉ (monkey) 
theo các tiêu chí khoa học hiện 
đại. Riêng Trung Quốc, dù có 
nghiên cứu cho rằng vượn 

(viên 猿) và khỉ (hầu 猴) có sự 
khác biệt rõ nét trong văn hóa tượng trưng, như: “vượn đẹp, khỉ xấu”, “vượn nhã, 
khỉ tục”, “vượn thiện, khỉ ác”, “vượn quân tử, khỉ tiểu nhân”,… nhưng xét về tài 
liệu thực chứng, nhiều học giả thấy rằng người Trung Quốc cổ xưa (từ đời Thanh về 
trước) không chú ý đến sự phân biệt rõ ràng giữa “viên” và “hầu”. Tuy vậy, trong 
văn học nghệ thuật, hình ảnh tượng trưng của vượn được ưu ái hơn hẳn so với khỉ, 
ngay cả khi cự tác Tây du ký ra đời, hình ảnh của khỉ cũng không át nổi hình ảnh của 
vượn trong văn học nghệ thuật, nhất là ở lĩnh vực hội họa. Có lẽ do đặc tính có hình 
dáng đẹp, tiếng kêu vang và buồn, ít hiện thân cho nên trong văn hóa viên hầu 
Trung Quốc, vượn chiếm ưu thế hơn khỉ. 

Nhắc đến vượn, người ta thường liên tưởng đến “ai” (bi ai), “đoạn trường” (đứt 
ruột). Trong Sưu thần ký của Can Bảo thời Tấn có chép chuyện có người ở Đông 
Hưng - Lâm Xuyên vào núi bắt được con vượn con mang về. Vượn mẹ cứ đi theo 
sau đến tận nhà, người kia lấy dây buộc vượn con trên cành cây ở sân. Vượn mẹ kêu 
la thảm thiết như cầu xin mãi mà người kia không thả, lại còn giết vượn con. Vượn 
mẹ đau đớn quá tự sát chết, người kia mổ bụng ra thấy ruột bên trong đứt thành 
nhiều khúc”. Câu chuyện này chính là “cổ mẫu” của điển tích “đoạn trường” thường 
được nhắc đến trong văn học. Đến thời Đường, nuôi vượn trở thành một thú chơi 
được nhiều người ưa thích, hình ảnh vượn hay nói chính xác hơn là tiếng vượn đã 
xuất hiện khá thường xuyên trong thơ ca. Ví dụ: “Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, 
khinh chu dĩ quá vạn trùng san” (hai bờ tiếng vượn liên hồi, thuyền con thoáng chốc 
đã ngoài nghìn non - Lý Bạch: Tảo phát Bạch Đế thành), “Phong cấp thiên cao viên 
khiếu ai, chử thanh sa bạch điểu phi hồi” (gió gấp trời cao vượn não nùng, bến trong 
cát trắng chim lượn vòng – Đỗ Phủ: Đăng cao), “Kỳ gian đán mộ văn hà vật, đỗ 
quyên đề huyết viên ai minh” (nơi nay chiều sớm nghe chi, tiếng quyên rỏ máu 
vượn thi kêu sầu – Bạch Cư Dị: Tỳ bà hành), “Ba thủy thiên biên lộ, đề viên thương 
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khách tình” (con đường bên mé sông Ba, vượn kêu thương kẻ đi xa não nề - Lý 
Đoan: Tống khách phú đắc Ba giang dạ viên),… Thế nhưng phải phải đến thời Tống 
thì vượn mới trở thành một đề tài được chú ý trong hội họa. Thống kê những tác 
phẩm cổ họa hiện lưu giữ được đến ngày nay, người ta thấy có hai họa gia tiêu biểu 
cho đề tài Viên họa thời Tống là Dịch Nguyên Cát và Pháp Thường. 

2. Dịch Nguyên Cát - Thiên tài họa Viên 

 Dịch Nguyên Cát 易元吉 tự 

Khánh Chi 慶之, người Tràng Sa – Hồ 
Nam, sống thời Tống Nhân tông và 
Tống Anh tông Triệu Thự (thế kỷ XI), 
ông say mê hội họa từ nhỏ, thường bắt 
chước tranh của các họa sĩ danh tiếng 
thời xưa. Dịch Nguyên Cát từng làm 
thợ vẽ tranh dân gian, nhưng thành tựu 
không cao. Khi gặp tranh hoa quả côn 
trùng của Triệu Xương, ông nghĩ đây là 
đề tài hợp với mình và nuôi chí học tập 
thành tài. Song tranh hoa điểu Trung 
Quốc đến thời Bắc Tống, nhất là thời 
của Dịch Nguyên Cát, đã đạt đến độ 
cực thịnh với nhiều danh gia kiệt tác 
khó thể vượt nổi. Đi sâu vào thực tế Dịch Nguyên Cát cũng hiểu được điều này, từ 
đó ông tìm ra một đề tài mà người trước gần như chưa chạm tới, là các chú vượn. 
Trong thơ ca, hình ảnh hay âm thanh của vượn hầu hết đều thể hiện nỗi sầu muộn 
đau thương, nhưng trong tranh Dịch Nguyên Cát, vượn thể hiện niềm vui thơ dại, 
niềm vui sống của con người. 

Để tranh của mình sinh động có hồn phách, Dịch Nguyên Cát đã lặn lội vào 
rừng núi, ở nhờ nhà dân chúng hàng tháng trong thâm sơn cùng cốc để ngày nào 
cũng có điều kiện quan sát tập tính, sinh hoạt của vượn khỉ hươu nai trong tự nhiên 
cùng dáng vẻ hình thế của thảo mộc, sơn thủy hoang dã. Trong khuôn viên nhà 
mình, Dịch Nguyên Cát rào một khu vườn rộng phía sau nuôi thủy cầm dã thú, 
khoét một lỗ trên tuờng ngăn giữa nơi ở và hậu viên để tiện quan sát các động vật, 
giúp cho việc vẽ được tốt hơn. Chính vì thế, hình ảnh cũng như thần thái của vượn 
dần dần in vào lòng ông, đến độ “tâm ứng thủ” (tay vẽ như tâm muốn), đạt đến cảnh 
giới cao tuyệt của nghệ thuật “tả sinh” (tả trực tiếp đối tượng, tả thực). Vượn trong 
tranh của Dịch Nguyên Cát thường xuất hiện trên cành cây bên khe suối, vách núi, ở 
trạng thái linh hoạt tự nhiên như mời gọi người xem tranh bước vào, quay về thiên 
nhiên, tạo cảm giác vui thích mà thanh thoát nhẹ nhàng.  

Do tài năng và danh tiếng, năm 1064 thời vua Anh tông, Dịch Nguyên Cát 
được triệu vào cung giao vẽ trang trí, bình phong. Khi đang vẽ dở dang bức Bách 
viên đồ thì ông mắc bệnh thời khí chết. Có thuyết cho rằng Dịch Nguyên Cát bị kẻ 
đố kị tài năng đầu độc.  

Nhìn lại toàn bộ lịch sử dài lâu và mênh mông của hội họa Trung Quốc, người 
ta thấy tên tuổi của Dịch Nguyên Cát gắn liền với Viên họa, ông kế thừa truyền 
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thống “tả sinh” của hội họa hoa điểu, cách tân kỹ thuật và đề tài, trở thành người 
được xem là họa sĩ đầu tiên, đồng thời là họa sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử hội họa 
Trung Quốc trong đề tài về vượn.  

 Trong suốt đời mình, Dịch 
Nguyên Cát đã vẽ rất nhiều tranh, 
nhưng số tác phẩm còn truyền lại đến 
nay rất hiếm, chỉ thấy có Tụ viên đồ, 
Sơn viên dã chương đồ (sưu tập tư 
nhân), Tỳ bà song viên đồ (Viện bảo 
tàng Cố cung Đài Bắc), Tam viên bộ 
lộc đồ (Bảo tàng nghệ thuật 
Metropolitan Mỹ), Thù võng anh viên 
đồ, Viên lộc đồ, Hầu miêu đồ, Kiều kha 
viên quải (tranh mặt quạt tròn, Viện 
bảo tàng Cố cung Đài Bắc),… song 
cũng chưa chắc đó đều thực sự là tác 
phẩm của ông.  

Tụ viên đồ 聚猿圖(40.1 x 
141.6cm), thuộc loại tranh lụa cuộn ngang, hiện được lưu giữ tại bảo tàng mỹ thuật 
thành phố Osaka Nhật Bản, được cho là tác phẩm đáng  tin nhất hiện nay đúng của 
Dịch Nguyên Cát. Tác phẩm lấy bối cảnh thu đông trong thung lũng, một bầy hơn 
hai mươi con vượn, con uống nước, con nô đùa, con ngồi, con nằm, con đi, con 
nhảy,… mỗi con một kiểu rất sinh động. Tuy bức tranh này không có lạc khoản thể 
hiện tên tuổi tác giả, nhưng các chuyên gia giám định cho rằng tác phẩm Tụ viên đồ 
cho thấy đúng phong cách hội họa của Dịch Nguyên Cát. 

Một trong những nét đặc trưng cho văn hóa Trung Quốc là chú ý nhiều đến 
hiện tượng đồng âm, hài âm. Điều này cũng được thể hiện một cách cụ thể, rõ nét 
trong hội họa, như chúng ta thấy ở các hình ảnh tượng trưng phổ biến: hỉ (xi: nhện – 
vui), bức (fu: dơi – phúc), ngư (yu: cá – dư), liên (lian: sen – niên/năm), “giải” (xie)  
là con cua đồng âm với “giải” nghĩa là thi đỗ,… Vượn, hươu nai, khỉ là những con 
vật cũng nằm trong hệ thống văn hóa tượng trưng này, vì “viên” (yuan) nghĩa là 
vượn hài âm với “nguyên” là đứng đầu, “hầu” (hou) nghĩa là khỉ đồng âm với “hầu” 
nghĩa là công hầu, “lộc” (lu) nghĩa là hươu nai đồng âm với “lộc” là tài lộc,… Tranh 
của Dịch Nguyên Cát được yêu thích không chỉ vì tính thẩm mỹ cao, mà còn ở ý 
nghĩa văn hóa truyền thống tượng trưng của dân tộc mà chúng thể hiện một cách 

hàm ẩn, ví dụ bức Kiều kha viên quải 喬柯猿挂 nghĩa đen là ba con vượn treo mình 
trên cành cây cao nhưng “kiều kha” (jiao ke) hài âm với “kiệu xa” (xe kiệu) hoặc 
“kiêu xa” mang nghĩa thành công giàu sang quý phái; bức Tam viên đắc lộ 

三猿得鷺 nghĩa đen là ba con vượn bắt được con cò bay ngang nhưng nghĩa bóng 
lại là đỗ đạt cao hoạn lộ thênh thang, vì “tam viên” (san yuan) nghĩa là ba con vượn 
hài âm với “tam nguyên” là ba vị trí đứng đầu trong khoa bảng: trạng nguyên, hội 
nguyên, giải nguyên, còn “lộ” (lu) ở đây nghĩa là con cò đồng âm với “lộ” là con 

đường; bức Viên lộc đồ 猿鹿圖 tương tự như thế, về hình ảnh vẽ con vượn và nai 
thân thiết bạn bầy với nhau, nhưng nghĩa bóng ý nói đỗ đạt cao tài lộc trọn vẹn. 
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3. Pháp Thường Mục Khê và Thiền vị trong Viên họa 

Pháp Thường 法常 là pháp danh của một Thiền sư kiêm họa sĩ Trung Quốc 
sống vào quãng thế kỷ XIII thời Nam Tống, tương truyền ông vốn họ Lý. Ông từng 
phải bôn ba tứ xứ vì dám xúc phạm bọn quý tộc, bị chúng truy bắt. Theo sách Họa 
kế bổ di thời Nguyên, sư Pháp Thường tự lấy hiệu là Mục Khê 牧溪, giỏi vẽ rồng, 
hổ, người, cỏ lau chim nhạn, cảnh rừng núi. Có một điều kỳ lạ là, ở Trung Quốc, 
tiếng tăm của Pháp Thường không được nhiều người chú ý, do vậy khó tìm thấy 
thông tin của ông trong thư tịch cổ về lịch sử hội họa Trung Quốc, nhưng khi sang 
Nhật thì ông lại rất được người Phù Tang tôn sùng.  

 Trong tập mục lục Phật Nhật Am công 
vật, người ta tìm thấy những thông tin cho 
biết hội họa Trung Quốc thời Tống Nguyên 
đã du nhập vào Nhật Bản ngay từ thế kỷ 
XIII-XIV, trong số đó có tác phẩm của Tống 
Huy tông Triệu Cát và sư Pháp Thường. 
Người ta cũng tìm thấy trong danh sách bộ 
sưu tập 279 bức tranh Trung Quốc của 
Ashikaga Yoshimasa thế kỷ XV thời văn 
hóa Đông Sơn Nhật có đến 40% là tranh của 
Pháp Thường. Giải thích nguyên nhân của 
hiện tượng đặc biệt này, danh họa Nhật Bản 
hiện đại là Higashiyama cho rằng, bởi tranh 
của Mục Khê rất chân thực, giàu tính thơ, 
phù hợp với cảm giác tế vi của người Nhật; 
còn văn hào Kawabata cho rằng, sở dĩ người 
Trung Quốc không xem trọng Mục Khê, bởi 
tranh của ông mang vẻ xù xì thô ráp, nhưng 
người Nhật lại rất đề cao Mục Khê ở điểm 
ấy, đó là một sự khác biệt giữa người Nhật 
Bản và người Trung Quốc.  

Thời Tống, Lý học và Thiền học đều 
phát triển mạnh mẽ, tinh thần của Thiền 
thẩm thấu sâu trong văn học nghệ thuật, 
trong đó có hội họa. Tranh của Mục Khê du 
nhập Nhật quãng cuối thời Nam Tống ở Trung Quốc tương đương với thời 
Kamakura (1185-1333) ở Nhật. Bấy giờ là thời chiến loạn song giao thương cũng 
như giao lưu văn hóa giữa hai nước khá phát triển, Thiền tông từ Trung Quốc truyền 
sang Nhật dần dần được bản địa hóa và gây ảnh hưởng sâu xa trong xã hội. Đến 
cuối thế kỷ XV thời Muromachi, trong giới tăng lữ Nhật Bản bấy giờ, có nhiều 
Thiền sư yêu thích tranh thủy mặc và đồng thời là họa sĩ tài ba như Josetsu (Như 
Chuyết), Shubun (Chu Văn), Soutan (Tông Trạm), Sesshu (Tuyết Chu), Sesson 
(Tuyết Thôn),… Đối với các tăng nhân Nhật, tranh của Pháp Thường được xem là 
mẫu mực cho nghệ thuật hội họa, là bậc thầy khả kính, không ít tác phẩm của họ 
chịu ảnh hưởng rõ rệt như họa phong của Mục Khê. Đặc chất “thanh u”, “không 
tịch” trong Viên họa của Pháp Thường mà các Thiền sư Nhật Bản sùng mộ và học 
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tập cũng góp một phần vào việc phát triển mỹ học Yugen (U huyền) đặc sắc của 
người Nhật. Có lẽ vì thế Pháp Thường được người Nhật tôn xưng là “Họa đạo đại 
ân nhân” (vị ân nhân lớn của hội họa Nhật Bản), riêng tác phẩm Viên đồ của ông 
được tôn là “Mục Khê viên” (vượn theo phong cách Mục Khê). 

Viên đồ 猿圖 là một 
trong số các danh tác của sư 
Pháp Thường. Tranh chất 
liệu lụa, thủy mặc màu nhạt 
(173.3 x 99.3cm) hiện được 
lưu giữ tại chùa Đại Đức ở 
Đông Đô Nhật Bản, vẽ vượn 
mẹ lông mình đen tuyền, mặt 
trắng ôm vượn con trong 
lòng, ngồi trên một cây tùng 
chạy xéo ngang mặt tranh 
tạo thế cân đối hài hòa cho 
bố cục. Tác phẩm này 
nguyên nằm trong bộ ba: 
Hạc đồ, Quan Âm đồ và Viên 
đồ do quốc sư Thánh Nhất 
của Nhật mang về sau khi 
sang Trung Quốc du học 
được bạn đồng học chính là 

sư Pháp Thường vẽ tặng năm 1241. Đến thời Muromachi bức tranh này thuộc sở 
hữu của Mạc phủ Ashikaga, cuối cùng trụ trì đời thứ 35 của chùa Diệu Tâm thuộc 
gia tộc Ashikaga gửi vào chùa Đại Đức và ở đó cho đến nay, hiện được xem là 
“quốc bảo” của Nhật. Ngoài bộ Viên đồ, tác phẩm của Pháp Thường lưu truyền ở 
Nhật hiện còn có Tiêu Tương bát cảnh, Tùng thụ bát ca, Phù dung, Thị tử,… tất cả 
đều được người Nhật yêu thích, đề cao. 

Ngoài Dịch Nguyên Cát và Pháp Thường, thời Tống còn nhiều họa sĩ khác 
cũng có tranh vẽ vượn, cũng đều là những giai phẩm có giá trị cao, nhưng hầu hết 
không rõ tác giả. Ví dụ các bức Phan viên đồ, Viên lộc đồ thời Nam Tống, Viên đồ 
(truyền tác phẩm là Hạ Khuê), Hí viên đồ (truyền tác giả là Triệu Khắc Phục),… 
Các thời đại sau này đều có người tiếp tục đề tài Viên họa, nổi tiếng như Nhan Huy 
thời Nguyên (thế kỷ XIII-XIV), thời Minh có vua Tuyên tông Chu Chiêm Cơ (1399-
1435), thời Thanh có Trương Vấn Đào (1764-1814), thời cận đại có Trình Chương 
(1869-1938), Cao Kỳ Phong (1889-1933), thời hiện đại và đương đại có Phổ Tâm 
Dư (1896-1963), Trương Đại Thiên (1899-1983), Triệu Thiếu Ngang (1905-1998), 
Phương Thiệu Lân (1914-2006), Trương Kỳ Dực (1915-1968), Điền Thế Quang 
(1916-1999), Điền Qúy Lai (1971-),…  

Các họa sĩ ở những giai đoạn lịch sử sau đều có một điểm chung là rất chú ý 
vào việc kế thừa thành tựu Viên họa Tống, trên cơ sở đó tìm tòi sáng tạo để xây 
dựng phong cách phù hợp với tinh thần thẩm mỹ của cá nhân cũng như thời đại của 
mình. Vì thế khi xem tranh viên hầu của các họa sĩ Minh, Thanh, cận hiện đại cũng 
như đương đại, dù sắc thái đường nét rất phong phú đa dạng, người ta vẫn ít nhiều 
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thấy trong đó dấu ấn của Viên họa thời Tống. Thậm chí truyền thuyết về các danh 
họa thời Tống còn trở thành đề tài cho nhiều họa sĩ hiện đại như Phạm Tăng, Chư 
Đại Hùng,… vẽ tranh. Điều đó cho thấy giá trị, ý nghĩa của Viên họa thời Tống đối 
với lịch sử Viên họa Trung Quốc lớn lao đến thế nào.  
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