
LIỄN ĐỐI HÁN NÔM BÌNH DƯƠNG 

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

Hán Nôm ở địa phương, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tiến hành sưu tầm, 

nghiên cứu, xuất bản các công trình dạng này, đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc và 

miền Trung. Thậm chí xuất bản ở từng loại hình di sản Hán Nôm, như sắc phong, 

mà gần đây Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đi đầu với nhiều cuốn sách có giá trị 

phục vụ bạn đọc.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Riêng đối với Nam Bộ, loại sách ấy còn rất hiếm hoi. Năm 2007, Bình Dương 

xuất bản cuốn sách Bước đầu tìm hiểu di sản văn hóa Hán Nôm Bình Dương 

(Nhiều tác giả, Nxb Khoa học xã hội, 227 trang), giới thiệu những câu đối tiêu biểu 

trong đình, chùa, nhà cổ là di tích trong tỉnh với 23 cơ sở. Nhiều chỗ trong sách 

còn phiên âm sai, số lượng câu đối được phiên âm không nhiều lắm. 

Tỉnh Đồng Nai xuất bản cuốn Nghi và văn cúng ở thành phố Biên Hòa (Lý 

Việt Dũng và các cộng sự, Nxb Đồng Nai, 2013), với độ dày gần 600 trang, gồm 3 

phần chính là: nghi cúng, văn cúng và chú giải; với 276 văn cúng ở 137 đình, đền, 

miếu,…và 211 văn cúng chữ Hán, 60 văn cúng chữ Việt và 5 văn cúng chữ 

Nôm…Sách còn những hạn chế trong vấn đề dịch thuật văn bản.  

Năm 2014, cuốn Di sản Hán Nôm trong các di tích lịch sử văn hóa Bà Rịa 

Vũng Tàu (Phạm Chí Thân, Nxb Khoa học xã hội) bao quát được các câu đối, 

hoành phi, sắc phong…tại các di tích lịch sử, văn hóa trong tỉnh. Tuy nhiên, trữ 

lượng di sản Hán Nôm nơi đây lại không cao, ở một tỉnh mang tính chất địa đầu, 

một trạm “trung chuyển”. 

  Đầu tháng 1/2017, công trình Tìm hiểu liễn đối Hán Nôm trong các đình, 

chùa, miếu tỉnh Bình Dương (Huỳnh Ngọc Đáng chủ biên, Nxb Chính trị Quốc 

gia) đã ra mắt bạn đọc. Cuốn sách đồ sộ (1051 trang khổ 19x27), với nhiều dữ kiện 

phong phú về di sản Hán Nôm ở địa phương, được biên soạn công phu. Ngoài 

phần tiểu luận nghiên cứu về hoành phi, liễn đối Hán Nôm trong các đình, chùa, 

miếu ở Bình Dương; cuốn sách tập trung khảo tả các hoành phi, liễn đối Hán Nôm 

trong các đình, chùa (Việt, Hoa), miếu, đền thờ Mẫu ở Bình Dương tại 99 cơ sở 

thờ tự tiêu biểu trong tổng số hơn 200 đình, miếu và hơn 150 chùa trên địa bàn 

tỉnh, cụ thể là ở 36 chùa của người Việt, 39 ngôi đình, 15 chùa của người Hoa và 9 

cơ sở thờ Mẫu. Mỗi cơ sở thờ tự đều được mô tả vị trí, lịch sử hình thành, phiên 

âm, dịch nghĩa và diễn giải các hoành phi, liễn đối Hán Nôm.  



        Phương pháp điền dã, phương pháp khảo cứu văn bản học, phương pháp liên 

ngành đã được vận dụng tối đa trong công trình này. 

Nội dung của các hoành phi, liễn đối là những tư liệu quý giá để ta hiểu 

được tâm thức của bao nhiêu thế hệ cư dân trong quá trình khai phá, để tạo lập nên 

một Bình Dương như ngày nay, những dấu ấn lịch sử-văn hóa của địa phương 

được thể hiện qua những nét chữ của người xưa.  
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