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MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ VĂN BIA Ở HỘI AN 

TRONG TỔNG TẬP THÁC BẢN VĂN KHẮC HÁN NÔM  
 

Trần Văn An - Phạm Phước Tịnh 

 
ừa qua, trong quá trình 
thu thập tư liệu về lịch sử 
văn hóa Hội An, chúng 

tôi đã đã tiến hành sao chụp một số văn 
bia liên quan đến Hội An trong Tổng 
tập thác bản văn khắc Hán Nôm do 
Viện nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam 
phối hợp với Viện Viễn Đông Bác Cổ 
Pháp và Viện Cao Học Thực hành Đại 
học Sorbonne (Pháp) xuất bản. Đa số 
những văn bia liên quan đến Hội An tập 
trung trong cuốn 9, 20 và 21 của Tổng 
tập thác bản văn khắc Hán Nôm. Qua 
đối chiếu chúng tôi thấy bên cạnh 
những văn bia hiện còn được lưu giữ tại 
các di tích, thì một số văn bia do nhiều 
lý do hiện đã không còn. Với mong 
muốn cung cấp thêm một số thông tin 
mới liên quan đến lịch sử văn hóa Hội 
An qua văn bia, chúng tôi giới thiệu 
một số thác bản của các bia hiện không 
còn tại các di tích và trích lược nội 
dung của các thác bản này, cụ thể như 
sau: 

1. Bia ký hiệu số 19326: Bia trùng 
tu nhà thờ tộc Võ Văn ở xã Thanh Hà. 

 
 

2. Bia ký hiệu số 19351: Bia lập 
đình Sơn Phô năm Thành Thái 2 
(1890). 

 

V 
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3. Bia ký hiệu số 19344: Bia trùng 
tu đình Cẩm Phô năm 1942, trong đó 
ghi: Đình làng xây dựng vào triều Lê, 
đến năm Gia Long 17 (1818) thì tu bổ, 
năm Thành Thái 19 (1907) do mở 
đường nên dời địa điểm, đến năm Bảo 
Đại 17 thì tu bổ và làm thêm tiền đình... 

 

4. Bia ký hiệu số 19348: Bia lập 
đình tiền hiền giáp Đông xã Thanh 
Châu năm Tự Đức 7 (1854), trong bia 
ghi tên nhiều người làm yến, trong đó 
có tên Cáo thụ Tín nghĩa Đô úy, Phó 
thân quân hiệu, phó quản cơ gia tam 
cấp nhưng lãnh quản yến hộ Quảng 
Nam, Bình Định, Khánh Hòa Hồ Văn 
Hòa...  
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5. Bia ký hiệu số 19349: Bia trùng 
tu miếu thần năm Thiệu Trị 6 (1846). 
Người đứng dựng bia là Phó quản cơ 
lãnh yến hộ Hồ Văn Hòa ở xã Thanh 
Châu. 

6. Bia ký hiệu số 19350: Bia cúng 
đất cho chùa năm Tự Đức 7 (1854). 
Người cúng là Nguyễn Văn Tố, thư lại 
yến hộ ở giáp Đông xã Thanh Châu. 
Đất cúng là 2 sào ở Cây Chá xứ. 
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