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PHAÙP LANG, PHAÙP LAM VAØ SHIPOUYAKY

Trần Đức Anh Sơn*

Trong thế giới cổ ngoạn có một loại cổ vật cốt làm bằng kim loại, bên ngoài tráng 
men nhiều màu, người Trung Hoa gọi là falang (琺 ======瑯), ngư==ời Nhật Bản gọi là 
shipouyaky (七 宝 燒), còn người Việt Nam thì gọi là pháp lam (琺 ). Loại cổ vật này có 
sức mê hoặc rất lớn đối với giới sưu tầm cổ ngoạn và các nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ.

Bài viết này xin giới thiệu những kiến thức khái quát, kèm theo hình ảnh về các 
dòng pháp lam của ba nước Trung - Nhật - Việt cho những ai quan tâm đến loại cổ vật 
đặc biệt này.

1. Pháp lang Trung Hoa
- Sách Cách cổ yếu luận (格 古 要 論) do Tào Chiếu (曹 詔) biên soạn vào năm Hồng 

Vũ 21 nhà Minh (1388) cho biết: Những đồ dùng như lư trầm, bình hoa, hộp, chén... có thai 
cốt bằng đồng, bên ngoài phủ men nhiều màu, thường thấy trong khuê phòng của các khuê 
nữ quyền quý mà người đời sau gọi là đồ Cảnh Thái lam (景 泰 藍), đương thời gọi là Quỷ 
quốc diêu (鬼 國 窯) hay Phật lang khảm (佛 郎 嵌), du nhập vào Trung Hoa từ thế kỷ 13 
theo vó ngựa viễn chinh của quân Mông Nguyên. Do chúng có nguồn gốc từ xứ Đại Thực(1) 
nên cũng gọi là Đại Thực diêu (大 食 窯).

- Sách Cảnh Đức Trấn đào lục (景 德 鎮 陶 錄), biên soạn vào thế kỷ 18, trong phần 
khảo về Cổ diêu (quyển 7), có viết về Đại Thực diêu, đại ý như sau: Đại Thực diêu là đồ của 
nước Đại Thực, có cốt thai làm bằng đồng, bên ngoài phủ lớp men màu thiên thanh, ngũ sắc 
sáng bóng... Tương tự đồ Phật lang khảm (佛 郎 嵌), không rõ chế tác vào thời nào, cũng 
gọi là Quỷ quốc diêu (鬼 國 窯), mà ngày nay (tức vào thời nhà Thanh) gọi là đồ Phát lam (
發 藍), lại do gọi sai thành Pháp lang (琺 瑯)(2).

- Sách Cố cung tàng kim thuộc thai pháp lang khí (故 宫 藏 金 属 胎 珐 琅 器)(3) do Trần 
Lệ Hoa (陈 丽 华) biên soạn, cho biết: “Pháp lang (珐 琅)(4), còn được gọi là Phật lang (佛 
郎), Phất lang (拂 郎), Phát lam (发 蓝)”(5). 

Dựa vào phương pháp chế tạo thai cốt và kỹ thuật thể hiện men màu, họa tiết, Trần Lệ 
Hoa đã phân chia chế phẩm pháp lang Trung Hoa thành 4 loại: 

* TS. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Tp. Đà Nẵng
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+ Kháp ti pháp lang (掐 丝 珐 琅): Pháp lang làm theo kiểu ngăn chia ô hộc): cách làm 
là dùng những sợi tơ đồng mảnh và nhỏ kết thành các dạng họa tiết gắn lên cốt bằng đồng, 
rồi trát đầy men pháp lang nhiều màu lên phần trong và ngoài các ô trang trí ấy, đưa vào lò 
nung đốt nhiều lần, cho đến khi bên ngoài món đồ phủ kín men pháp lam với độ dày thích 
hợp, thì đem mài nhẵn, rồi mạ vàng các đường chỉ đồng để hoàn chỉnh sản phẩm.

+ Họa pháp lang (画 珐 琅): Pháp lang làm theo kiểu vẽ trên nền men như các tác 
phẩm hội họa): Dùng men pháp lang một màu quét trực tiếp lên cốt kim loại, rồi căn cứ theo 
màu sắc thiết kế của hoa văn, dùng men pháp lang vẽ nên các họa tiết, sau đó đưa vào lò 
nung ở nhiệt độ cao. Sản phẩm sau khi đưa ra khỏi lò được mài bóng để hoàn chỉnh. Trên 
thực tế, nhiều họa tiết vẽ trên cốt đồng là nhân vật, phong cảnh với các điển tích lịch sử…

+ Tạm thai pháp lang (錾 胎 珐 琅): Pháp lang có cốt được chạm trổ): cách làm cũng 
giống Kháp ti pháp lang, chỉ khác ở chỗ hoa văn tô điểm bên ngoài, cùng cốt món đồ, được 
khắc lõm xuống khiến đường viền hoa văn nổi lên. Ở phần lõm xuống được phủ đầy men 

Lư Kháp ti pháp lang, tai hình vòi voi, 
hoa văn cành sen, thời Nguyên

Lư Kháp ti pháp lang, dáng đỉnh, 
trang trí các cành hoa sen, thời Nguyên

Ấm trà Họa pháp lang, hoa văn hoa cúc, 
niên hiệu Càn Long, thời Thanh

Giỏ hoa Họa pháp lang, trang trí hoa hải 
đường, niên hiệu Khang Hi, thời Thanh
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pháp lang, sau khi nung đốt thì đem mài bóng để hoàn thiện. Các đường nổi trên đồ Tạm 
thai pháp lang tuy thô tháp nhưng đạt được sự trang trọng mà mộc mạc trong nghệ thuật. 

Bình tế Tạm thai pháp lang, hình con thú, niên hiệu Càn Long, thời Thanh

+ Thấu minh pháp lang (透 明 珐 琅): Pháp lang có phủ 
lớp men trong bên ngoài): chỉ tráng men pháp lang trong 
suốt lên cốt bằng vàng, bạc, đồng sau khi đã được chạm nổi, 
khắc chìm, rồi đem nung là xong, có các màu lam, xanh, tím, 
vàng, cũng gọi là Thiêu lam (燒 蓝). Cốt có hoa văn chạm 
nổi hoặc khắc chìm, đôi khi các đường nét hoa văn chạm 
khắc này được thếp vàng bạc, hiện rõ xuyên qua lớp men 
pháp lang một màu như vàng, lục, lam, tím… Loại này lợi 
dụng tính chất của lớp men thấu minh (透 明) hoặc bán thấu 
minh (半 透 明) để biểu thị sự biến đổi của đồ án hoa văn do 
độ sáng tối, đậm nhạt mà có.

Cũng theo Trần Lệ Hoa: Kháp ti pháp lang thời Nguyên 
gọi là Đại Thực diêu (大 食 窑)(6) hay Quỷ quốc khảm (鬼国 
嵌), người đời nay thường gọi là Cảnh Thái lam (景 泰 蓝)(7). 
Họa pháp lang ở Quảng Châu gọi là Dương từ (洋 瓷)(8). 
Tạm thai pháp lang còn có tên gọi khác là Phất lang khảm (拂 
郎 嵌), cách làm cũng giống Kháp ti pháp lang, chỉ khác ở 
chỗ không dùng chỉ đồng để tạo hoa văn mà nhờ kỹ thuật 
khắc lõm (chạm lộng) lên cốt của món đồ để làm nổi bật các 
đường nét hoa văn. Thấu minh pháp lang, còn gọi là Quảng 
pháp lang (广 珐 琅), là loại pháp lang có cốt làm bằng vàng, bạc hoặc đồng. Sau khi chạm 
trổ lên cốt thì tráng lớp men pháp lang nhiều màu dưới lớp men phủ trong suốt, rồi mới đem 
nung. Do vậy, Thấu minh pháp lang còn có tên gọi khác là Thiêu lam (燒 蓝).

Bình Thấu minh pháp lang, 
thếp gấm, niên hiệu Càn Long, 

thời Thanh
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Sử sách Trung Quốc lưu truyền rằng kỹ nghệ chế tác Kháp ti pháp lang của Trung 
Hoa phát triển rực rỡ vào đời Minh Cảnh Tông, niên hiệu Cảnh Thái (1450-1456), nên đồ 
Kháp ti pháp lang đời Minh Cảnh Tông được gọi là đồ Cảnh Thái lam, lừng danh muôn 
đời. Nhưng theo Trần Lệ Hoa, do Minh Cảnh Tông chỉ tại vị 7 năm, trong hoàn cảnh đất 
nước Trung Hoa bị suy kiệt tài lực, nên không thể chế tạo nhiều đồ Cảnh Thái lam đặc sắc 
như lưu truyền. Thực tế, có nhiều đồ pháp lang hiệu đề Cảnh Thái niên chế, nhưng là đồ 
pháp lang của thời mạt Nguyên - sơ Minh, được chắp vá, sửa đổi hiệu đề, rồi gia công nung 
lại mà thành. Cũng có một số đồ pháp lang ghi hiệu đề Cảnh Thái niên chế nhưng do người 
đời sau, vì mộ danh Cảnh Thái, mà phỏng chế và ngụy tạo hiệu đề. Song có một thực tế là 
từ đời Cảnh Thái về sau, người Trung Hoa gọi tất cả những món đồ Kháp ti pháp lang là 
Cảnh Thái lam. 

Từ những tư liệu trên, có thể rút ra các nhận xét sau:
- Nguồn gốc của công nghệ chế tác pháp lang Trung Hoa xuất phát từ nước Đại Thực 

ở Tây Vực, du nhập vào Trung Hoa từ thế kỷ 13. Vì thế, tên gọi đầu tiên của loại chế phẩm 
này là Đại Thực diêu. Vì là sản phẩm quốc ngoại, nên người Trung Quốc gọi chúng là Quỷ 
quốc diêu (đồ xứ Quỷ)(9).

- Từ tên gọi ban đầu là Đại Thực diêu, hay Quỷ quốc diêu, qua nhiều thời kỳ lịch sử 
khác nhau, những đồ đồng tráng men này được đặt cho nhiều tên gọi khác nhau như: Phát 
lam, Phật lang, Phất lang, Pháp lang. Tên gọi Pháp lang là do từ Phát lam nói trại ra, bởi 
nguyên thủy những món đồ này thường được tráng men màu xanh lam.

- Ngày nay, Pháp lang là tên gọi chung của tất cả các chế phẩm có thai cốt làm bằng 
đồng, được phủ một hoặc nhiều lớp men màu, rồi đem nung mà thành. Tùy theo phương 
pháp chế tác thai cốt (dán chỉ đồng hay chạm trổ trực tiếp lên cốt đồng) và phương thức 
tráng men (phủ men vào các ô trũng hay trực tiếp vẽ các họa tiết trang trí bằng men màu lên 
bề mặt cốt đồng) mà người ta phân định chế phẩm pháp lang thuộc 1 trong 4 loại: Kháp ti 
pháp lang; Họa pháp lang; Tạm thai pháp lang hay Thấu minh pháp lang. Riêng đồ Kháp ti 
pháp lang, từ thời Minh Cảnh Tông trở đi, thường được gọi là đồ Cảnh Thái lam.

2. Shipouyaki Nhật Bản
Từ thời mạt Minh (thế kỷ 17), đồ Cảnh Thái lam và đồ Thấu minh pháp lang của Trung 

Quốc du nhập vào Nhật Bản và người Nhật nhanh chóng nắm bắt kỹ nghệ chế tác 2 dòng 
pháp lang này. Tuy nhiên, do thiên khiếu mỹ thuật riêng biệt, người Nhật chỉ chuyên tâm sản 
xuất thấu minh pháp lang và dùng danh xưng shipouyaki để gọi tên những chế phẩm này. 
Shipouyaki là âm Hán - Hòa của ba chữ 七 宝 燒, mà người Việt đọc là thất bửu thiêu, nghĩa 
là “bảy thứ quý thiêu đốt mà thành”. Danh xưng này chứng tỏ người Nhật coi pháp lang do 
họ làm ra như những báu vật trân quý. 
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Chậu nuôi cá kiểng, shipouyaky 
Nhật Bản

Các loại bình vẽ hoa lá, shipouyaky 
Nhật Bản

Lọ hoa cổ cao, shipouyaky Nhật Bản Bình vẽ hoa lá, shipouyaky Nhật Bản

Các loại bình vẽ hoa lá, shipouyaky Nhật Bản
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Tuy tiếp thu công nghệ chế tác pháp lang từ 
Trung Hoa, nhưng đồ shipouyaki của người Nhật 
đạt đến mức thượng thừa về mỹ thuật lẫn kỹ thuật. 
Điều thú vị là những món shipouyaki do người 
Nhật sản xuất theo công nghệ phỏng chế của Trung 
Hoa lại được xuất khẩu trở lại vào Trung Quốc và 
rất được người Hoa ưa chuộng. Triệu Nhữ Trân, 
một nhà nghiên cứu mỹ thuật người Trung Hoa, tác 
giả cuốn Trung Quốc cổ ngoạn đại quan đã thừa 
nhận: “Đồ pháp lang (Trung Hoa), không sáng 
trong óng mượt như đồ thất bửu thiêu (Nhật Bản)... 
Sắc độ pháp lang sáng rỡ, nhưng không thấu minh. 
Sắc độ thất bửu thiêu nhờ thấu quang dưới lớp pha 
lê trong suốt nên sáng trong lóng lánh mượt mà” 
(Lý Thân dịch). Lý do của sự khác biệt này là do 
kỹ thuật chế tác: Pháp lang Trung Quốc dùng chất 
pha lê tán thành bột rồi trộn với các chất phát màu 
có gốc kim loại pha với chất dầu thành một thứ hồ 
nhão, phết lên bề mặt thai cốt khảm chỉ đồng rồi đem nung. Trong khi đó, người Nhật luôn 
tráng lót một lớp oxide chì hoặc oxide thủy ngân lên cốt để chống rỉ sét, trước khi dùng màu 
tạo họa tiết, rồi mới đem nung. Nhờ vậy mà đồ shipouyaki của Nhật Bản luôn bóng mượt 
lộng lẫy.

Từ đầu thế kỷ 18, người Nhật xuất khẩu đồ shipouyaki đi khắp thế giới, nhiều nhất là 
đến châu Âu. Đây là thời kỳ người Nhật đạt đến đỉnh cao trong kỹ nghệ chế tác shipouyaki. 
Họ chủ động trong việc tạo màu sắc, linh hoạt trong thể hiện họa tiết, sáng tạo trong kỹ nghệ 
phối màu và tinh tế trong việc tạo dáng sản phẩm. Nhật Bản là một dân tộc thích “bày biện”. 
Do vậy, trong khi người Trung Hoa thích tạo ra những sản phẩm pháp lang kích thước lớn 
như lư, đỉnh, vạc, bồn... để tăng sự uy nghi thì người Nhật lại thích tạo ra những chế phẩm 
xinh xắn như bình, lọ, hũ... dùng cho nhu cầu trang trí, bày biện trong nội thất, đặc biệt là 
các kiểu mai bình vẽ hoa điểu và muông thú. 

3. Pháp lam Huế
Pháp lang Trung Hoa du nhập vào Việt Nam dưới thời Nguyễn. Kinh đô Huế là cái nôi 

duy nhất của pháp lang Việt Nam, với một tên gọi mới: Pháp lam (琺 ).
Sử sách nhà Nguyễn cho biết, thời điểm khai sinh kỹ nghệ chế tác pháp lam ở Việt 

Nam là năm 1827; thịnh hành vào các đời vua Minh Mạng (1820 - 1841), Thiệu Trị (1841 
- 1847), Tự Đức (1848 - 1883); sa sút từ sau thời kỳ tứ nguyệt tam vương và dù được phục 
hồi, chỉnh đốn dưới triều Đồng Khánh (1885 - 1889) song không phục hưng nổi, mà rơi vào 
thoái trào rồi thất truyền. Như vậy, thời gian tồn tại của kỹ nghệ pháp lam Huế, từ lúc khai 

Độc bình loại lớn, vẽ chim trĩ, 
shipouyaky Nhật Bản
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sinh đến khi thất truyền, chỉ hơn 60 năm. Nhưng di sản pháp lam còn lại trên mảnh đất cố 
đô Huế khá đồ sộ, phong phú về số lượng; đa dạng về loại hình và kiểu thức, người đời sau 
phải thán phục.

Du khách đến Huế, thấy ở bờ nóc, bờ quyết các cung điện triều Nguyễn có những đồ 
án nhật nguyệt, những con rồng, con phượng cưỡi mây ngũ sắc; thấy ở các hàng cổ diêm 
ẩn hiện dưới những mái ngói rêu phong hay trên các nghi môn trước các lăng tẩm nhiều ô 
hộc trang trí chim hoa, muông thú cùng các bài thơ chữ Hán màu sắc tươi sáng, lộng lẫy, 
dường như đối lập với nét trầm mặc, cổ kính của cố đô xưa. Đó chính là pháp lam Huế, một 
loại hình chất liệu/cổ vật/vật liệu kiến trúc/kiểu thức trang trí rất đặc biệt trong di sản văn 
hóa xứ Huế. 

Các ô trang trí nhất thi nhất họa bằng pháp lam trên cổ diêm điện Thái Hòa (Đại Nội Huế)
Thực ra, những món pháp lam đầu tiên hiện diện trên đất Huế không phải ở trong cung 

vàng điện ngọc của các vua triều Nguyễn, mà ở trong nhà của thường dân và quan lại. Từ 
thế kỷ 18, thuyền buôn Trung Hoa khi cập cảng Thanh Hà - Bao Vinh ở ven Huế đã mang 
đến Phú Xuân những món pháp lang Quảng Đông (Trung Quốc). Thương nhân xứ Huế 
thấy chúng xinh xinh, hay hay, nên mua về làm đồ thờ tự hoặc để bày biện ở phòng khách. 
Sang đầu thời Nguyễn, quan lại có dịp sang Thanh công cán cũng tìm mua pháp lang Tàu 
về chưng nơi thư phòng. Bấy giờ ở Huế có ông Vũ Văn Mai, thấy nhu cầu dùng đồ pháp 
lang trong giới quý tộc và dân chúng xứ Huế trở nên thời thượng, bèn sang Quảng Đông học 
nghề làm pháp lang. Về nước, Vũ Văn Mai tấu trình lên vua và được giao cho lập xưởng 
chế tác pháp lang cho triều đình. Sách Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn 
cho hay: “Minh Mạng năm thứ 8... (1827) đặt tượng cục pháp lam. Bọn Vũ Văn Mai, thợ vẽ 
ở Nội tạo, học được nghề làm đồ pháp lam. Bèn sai đặt cục ấy, hạn cho 15 người, thiếu thì 
mộ mà sung vào”(10). Huế có lò chế tác pháp lam từ đó. 

Kỹ nghệ làm pháp lam ở Huế vào thời Nguyễn tiếp thu trực tiếp từ kỹ nghệ chế tác họa 
pháp lang của vùng Quảng Đông, chứ không theo kỹ nghệ kháp ty pháp lang ở Bắc Kinh. 
Quảng Đông là cửa ngõ du nhập công nghệ chế tác họa pháp lang từ Âu châu vào Trung 
Hoa. Kỹ nghệ họa pháp lang xuất xứ từ vùng Limoges ở Pháp và vùng Battersea ở Anh, du 
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nhập vào Trung Hoa theo chân các tu sĩ dòng Tên vào cuối thế kỷ 17. Vì thế, người Tàu còn 
gọi chế phẩm họa pháp lang là “Dương từ”, nghĩa là “đồ tráng men Tây dương”. 

Thế rồi, khi du nhập vào kinh đô Huế, họa pháp lang lại được gọi là pháp lam. Cố họa 
sĩ Phạm Đăng Trí cho rằng vì người Huế phát âm chữ lang và chữ lan như nhau, nên triều 
Nguyễn đã gọi trại từ pháp lang thành pháp lam để tránh âm Lan (灡) trong tên của chúa 
Nguyễn Phúc Lan, trong khi, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn thì cho là để tránh âm Lan 
(籣) trong tên của bà Tống Thị Lan, chính cung của vua Gia Long. Kỳ thực ra các chữ Lan 
này tuy khác nhau về tự dạng nhưng trùng âm nên đều phải kiêng cữ, vì phạm vào quốc húy 
của triều Nguyễn. 

Buổi đầu, triều đình nhà Nguyễn cho mời thợ Quảng Đông qua Huế dạy nghề cho lính 
thợ trong Pháp lam tượng cục. Do việc tiếp thu kỹ thuật chế tác pháp lam buổi đầu chưa 
thành thục nên song song với việc làm pháp lam ở Huế, nhà Nguyễn còn cho người sang 
Quảng Đông đặt làm những chế phẩm pháp lam chất lượng cao để phục vụ nhu cầu quan 
trọng trong cung. Những món pháp lam này tuy làm ở Trung Hoa nhưng tuân thủ các yêu 
cầu về kiểu dáng, hoa văn, họa tiết... do triều Nguyễn đặt hàng và có hiệu đề mang niên hiệu 
các vua triều Nguyễn. Đó chính là những món pháp lam ký kiểu của triều Nguyễn. Hai học 
giả người Pháp là Gaide và Henry Peyssonneaux, trong một bài viết in trên B.A.V.H vào 
năm 1925, đã sử dụng hai thuật ngữ: “émaux d’Annam” (Pháp lam Annam) và “émaux faits 
pour l’Annam” (Pháp lam làm cho Annam)(11) để phân biệt pháp lam Huế với pháp lam ký 
kiểu của triều Nguyễn.

Dựa và công năng, có thể phân pháp lam Huế thành ba nhóm, gồm: 
- Pháp lam trang trí ngoại thất: đó là những chi tiết trang trí hình rồng mây... gắn trên 

các đầu đao ở bờ nóc, bờ quyết của các cung điện và các cửa tam quan trong lăng tẩm các 
vua Nguyễn; các ô hộc trang trí nhất thi nhất họa ở cổ diềm, đầu hồi, bờ mái các cung điện 
ở Huế. Dòng sản phẩm này được sản xuất chủ yếu ở các ngự xưởng của triều Nguyễn đóng 
tại Huế, Ái Tử (Quảng Trị) và Đồng Hới (Quảng Bình).

- Pháp lam trang trí nội 
thất: đó là những bức hoành 
hoặc đối liễn hình chữ nhật, có 
chữ Hán chạm nổi ở giữa, xung 
quanh trang trí cúc dây, dơi ngậm 
tua hoặc kim tiền; hoặc là những 
chữ Hán rời bằng pháp lam dùng 
để gắn lên các phiến gỗ tạo thành 
các đôi câu đối treo trong nội thất 
cung điện, đôi khi, chúng còn 
được gắn lên phương môn bằng 
đá trước cửa lăng vua Thiệu Trị.Đám mây ngũ sắc đội bầu thái cực làm bằng pháp lam 

trên bờ nóc điện Sùng Ân (Lăng Minh Mạng)
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Đồ án hồi long bằng pháp lam ở bờ quyết điện Hòa Khiêm (lăng Tự Đức)
- Pháp lam tế tự và gia dụng: là những đồ tự khí như: cơi trầu, quả bồng, bát nhang, 

lọ hoa thờ... được tôn trí nơi đền miếu, lăng tẩm vua quan triều Nguyễn ở Huế; những mỹ 
thuật phẩm từng được bài trí trong nội thất các cung điện như cành vàng lá ngọc, độc bình, 
chậu hoa; các loại đồ dùng sinh hoạt như: tô, đĩa, tìm, chóe, hộp ấn, hộp bút... Những món 
đồ này phần lớn được làm ở Huế, song cũng có những món được ký kiểu tại Quảng Đông.

Hộp đựng cau trầu, pháp lam 
thời Minh Mạng

Tìm đựng thức ăn, vẽ cảnh tàu của người Tây dương 
đến Huế giao thương, pháp lam thời Minh Mạng

Khay đựng món gỏi, pháp lam thời Minh Mạng Đĩa trang trí long vân, pháp lam thời Tự Đức
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Dù là một sản phẩm bắt nguồn từ kỹ thuật của ngoại quốc, pháp lam Huế xứng đáng 
được nhìn nhận như một loại hình cổ vật đặc sắc và là thành tựu của nền thủ công mỹ nghệ 
thời Nguyễn.

========
CHÚ DẪN
(1) Đại Thực là tên người Trung Quốc gọi vùng đất A Rập - Tây Á vào thời Tống - 

Nguyên, nay thuộc Iran và Afganistan.
(2) Nguyên tác ghi: 又 訛 琺 瑯 (hựu ngoa pháp lang: lại nói sai thành pháp lang).
(3) Xem bài dịch cuốn Đồ pháp lang cốt kim loại ở Cố cung Bắc Kinh (故 宫 藏 金 属 

胎 珐 琅 器) do Trần Lệ Hoa (陈 丽 华) biên soạn; Tử Cấm Thành xuất bản xã (紫 禁 城 出 
版 社); xuất bản tháng 12/2002, in trong sách này. 

(4) Chữ pháp cổ văn phồn thể viết là 琺, tân văn giản thể viết là 珐. Chữ lang cổ văn 
phồn thể viết là 瑯, tân văn giản thể viết là 琅. Hán Việt từ điển của Thiều Chửu giảng Pháp 
lang (琺 瑯 = 珐 琅) là: men, một thứ nguyên liệu lấy ở mỏ ra, giống như pha lê, đun chảy 
ra để mạ đồ cho đẹp và khỏi rỉ.

(5) Chữ phát cổ văn phồn thể viết là 發, tân văn giản thể viết là 发. Hán Việt từ điển của 
Thiều Chửu giảng chữ Phát (發 = 发) gồm 10 nghĩa, trong đó có 1 nghĩa là: phát tiết, phân 
bố ra ngoài. Chữ lam cổ văn phồn thể viết là 藍, tân văn giản thể viết là 蓝, Hán Việt từ điển 
của Thiều Chửu giảng chữ lam (藍 = 蓝) có 4 nghĩa, trong đó có 1 nghĩa là: màu xanh lam. 
Phát lam (發 藍 = 发 蓝) là phát ra màu xanh lam.

(6), (7) Cuốn Đồ pháp lang cốt kim loại ở Cố cung Bắc Kinh, do được viết trong thời 

Chóe đựng nước, trang trí long 
vân, pháp lam thời Tự Đức

Đầu hồ, pháp lam 
thời Tự Đức

Cành vàng lá ngọc chưng trong 
chậu, pháp lam thời Đồng Khánh



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

84

hiện đại, nên Hán tự trong sách này hoàn toàn viết theo lối giản thể. Ví dụ: pháp lang viết 
là 珐 琅, thay vì 琺 瑯 ; phát lam viết là 发 蓝, thay vì 發 藍; Đại Thực diêu viết là 大 食 
窑 thay vì 大 食 窯; Quỷ quốc diêu viết là 鬼 国 窑, thay vì 鬼 國 窯; Cảnh Thái lam viết 
là 景 泰 蓝, thay vì 景 泰 藍...

(8) Các nhà nghiên cứu mỹ thuật phương Tây gọi Kháp ti pháp lang là Cloisonnés và 
Họa pháp lang là Painted enamels. 

(9) Người Trung Quốc tự xưng tên quốc gia mình là Trung Hoa (中 華: trung tâm tinh 
hoa). Họ gọi các lân bang ở phía nam là Man (蠻: dã man); ở phía bắc là Địch (狄: rợ); ở 
phía đông là Di (夷: mọi); ở phía tây là Nhung (戎: mọi rợ); gọi các nước khác là Quỷ quốc 
(鬼 國: xứ ma quỷ); gọi người Tây Âu là Bạch Quỷ (白 鬼). 

(10) Quốc sử quán triều Nguyễn 1964, Đại Nam thực lục (Tổ phiên dịch Viện Sử học), 
Nxb. Khoa học, Tập VIII, Hà Nội, tr. 330.

(11) Dr. Gaide et Henry Peyssonneaux 1925, Les tombeaux de Hué: Prince Kiên Thái 
Vương, B.A.V.H. (No. 1), pp. 33 - 34.

FALANG, PHÁP LAM AND SHIPOUYAKI

Trần Đức Anh Sơn

In the world of antiques there is a kind of object that has its core made of metal 
and its cover enameled with multi-colours. The Chinese calls it falang, the Japanese 
calls it shipouyaki and the Vietnamese calls it pháp lam (i.e. vitreous enamel).

The falang technology was originated from the Persian region (i.e. Đại Thực 
state in Chinese language) and introduced to China in 13th century. The first name 
for this type of product was “Persian glaze“. Because it is a foreign product, the 
Chinese also called it “evil-state glaze”. 

From these early names, the enameled bronze ware was given various names, 
in which the “pháp lam” was derived from the word “falang”, because early products 
were often enameled with blue colour (the word “lam” means “blue”). At present, 
“falang” is the common name of all enameled bronze wares.

The Shipouyaki was originated from the “falang” of China and introduced to 
Japan in 17th century. However, the Japanese Shipouyaki has been raised up to 
a new level of art and technology so the products are always shine and splendid.

In Vietnam, Huế is the only cradle of the “falang”, with the new name “pháp lam” 
that started to be use in 1827. The “pháp lam Huế” industry was directly absorbed 
from the Guangdong region with its product groups: interior and exterior decoration, 
aiding and household.


